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1. INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

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

Projeto de Execução (RECAPE) é relativo ao Parque Eólico de Carlinga e respetivas linhas elétricas 

associadas, que fica situado no distrito do Porto, nos concelhos de Penafiel, Valongo e Paredes. A 

Figura 1-1 apresenta de forma ilustrativa a área de estudo: Parque Eólico de Carlinga, constituído 

pelo sub-parque Carlinga A e B, linhas elétricas associadas aos sub-parques Carlinga A e B, 

considerando o enquadramento no âmbito dos Concelhos atingidos pelo projeto. 

 

Figura 1-1 – Enquadramento administrativo do Parque Eólico de Carlinga e linhas elétricas associadas. 

 

Este relatório tem como objetivo verificar a conformidade ambiental entre o projeto de execução e 

a Declaração de Impacte Ambiental (DIA), e dar resposta a todos os elementos solicitados pela DIA, 

bem como as medidas de minimização e planos de monitorização. 

A DIA favorável condicionada foi emitida em 14 de outubro de 2021, após o procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental Nº 3413 do projeto em fase de estudo prévio. 

Foi efetuada uma reavaliação de impactes, quer do ajuste de layout do parque eólico, quer do 

Sub-parque 
Carlinga A Norte 

Sub-parque 
Carlinga A Sul 

Sub-parque 
Carlinga B 

Linha elétrica a 
60kV 

Linha elétrica a 
220kV 
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traçado e localização de apoios das linhas elétricas a 60kV e a 220kV. 

O Parque Eólico Carlinga é constituído por um total de 10 aerogeradores divididos em dois sub-

parques, designados por Carlinga A (8 aerogeradores – CA01 a CA06, CA09 e CA10) e Carlinga B (2 

aerogeradores – CA07 e CA08). 

Para além do Parque Eólico, o projeto inclui duas linhas elétricas aéreas: uma a 60kV para fazer a 

interligação entre os dois sub-parques com cerca de 13,5 km e uma a 220kV para fazer a ligação entre 

o sub-parque Carlinga A e a subestação de Recarei com cerca de 10 km para evacuação da energia 

produzida nos sub-parques. 

A Figura 1-2 apresenta de forma ilustrativa a distribuição dos aerogeradores nos sub-parques 

Carlinga A e B e as linhas elétricas associadas. De referir que o projeto completo também é 

apresentado na Peça Desenhada nº 002. 

 

Figura 1-2 – Parque Eólico de Carlinga e linhas elétricas associadas em fase de projeto de execução. 

 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

O Promotor do projeto do Parque Eólico de Carlinga e linhas elétricas associadas é a Infinita Energia 

– Energias Renováveis, S.A., sediada na Rua do Matadouro Regional Lote 22, Zona industrial de 
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Santarém, 2005-002 Várzea. 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA 

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

de Apreciação do presente RECAPE é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

1.4 EQUIPA TÉCNICA 

O presente RECAPE é da responsabilidade da GIBB Portugal - Consultores de Engenharia, Gestão e 

Ambiente, S.A., tendo sido elaborado no período compreendido entre abril e setembro de 2022. 

A equipa técnica responsável pelo presente RECAPE é a indicada no quadro seguinte, e corresponde 

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

diversos fatores ambientais. 

Quadro 1-1 – Equipa técnica de elaboração do RECAPE. 

TÉCNICO FORMAÇÃO ACADÉMICA / PROFISSIONAL FUNÇÃO 

Sónia Roxo 

Licenciatura em Geologia Aplicada e do 
Ambiente 

Mestrado Engenharia Geológica 

Coordenação Geral 

Tamara Vigolo 

Licenciatura em Engenharia do Ambiente 

Mestrado em Meio Ambiente Urbano e 
Industrial 

Mestrado em Energias Renováveis e 
Eficiência Energética 

Gestão de Projeto 

Teresa Brissos 
Mestrado Integrado em Engenharia do 

Ambiente, ramo Engenharia de Sistemas 
Ambientais 

Socioeconomia e Uso do Solo 

Jéssica Silva 
Licenciatura em Engenharia do Ambiente 

Mestrado em Engenharia do Ambiente 

Ordenamento do Território e 
Condicionantes 

André Cândido 
Licenciatura em Engenharia Sanitária do 

Ambiente e o Mestrado em Engenharia do 
Ambiente 

Recursos Hídricos 

Tiago Santos Licenciatura em Engenharia do Ambiente Apoio técnico 

Bárbara Monteiro 
Licenciatura em Biologia e Mestrado em 

Ecologia, Biodiversidade e Gestão de 
Ecossistemas Planos de Monitorização de Ecologia (Flora 

e vegetação, avifauna e quirópteros) 

 

Plano de Gestão e Controlo de Espécies 
Exóticas Vegetais Invasoras (PGCEEVI) 

Catarina Ferreira Licenciatura em Biologia 

Emanuel Ribeiro 

Licenciatura em Biologia 

Mestre em Ecologia, Biodiversidade e 
Gestão de Ecossistemas 
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TÉCNICO FORMAÇÃO ACADÉMICA / PROFISSIONAL FUNÇÃO 

João Albergaria Licenciatura em Arqueologia 
Património Arqueológico, Arquitetónico e 

Cultural 

Eduardo Ribeiro Licenciatura em Arquitetura Paisagística 
Plano de Recuperação das áreas 

intervencionadas 

Rui Leonardo 

Licenciatura em Ciências de Engenharia do 
Ambiente 

Mestrado em Engenharia do Ambiente 

Programa de Monitorização de Ruído 

Sofia Pereira 

Licenciatura em Geografia 

Mestrado de Ciência e Sistemas de 
Informação Geográfica  

Apoio à Cartografia e Sistemas de 
Informação Geográfica 

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

Geográfica 

 

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

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

1.5 OBJETIVOS E ESTRUTURA 

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, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de 

março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto), o presente RECAPE tem por objetivo a 

verificação dos requisitos estabelecidos na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), dando 

cumprimento aos termos e condições nela fixados.  

É neste enquadramento que se apresenta o RECAPE do Parque Eólico de Carlinga e linhas elétricas 

associadas, com a seguinte estrutura: 

1. Introdução – identificação do projeto e do proponente, identificação dos 

responsáveis pela elaboração do RECAPE, apresentação dos objetivos, da estrutura 

e do conteúdo do estudo;  

2. Antecedentes – resumo dos antecedentes do procedimento de AIA, e das 

principais alterações contempladas no Projeto de Execução em relação ao Projeto 

em fase de Estudo Prévio analisado no EIA; 

3. Descrição e caracterização do Projeto de Execução – descrição dos elementos que 

compõem o projeto, nomeadamente os sub-parques A e B e linhas elétricas 

associadas (60kV entre os sub-parques e 220kV de ligação do sub-parque A à 

subestação de Recarei). 
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4. Conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental – análise do Projeto de 

Execução e pormenorização das medidas da DIA: 

a) Descrição das características do projeto de execução, que asseguram a 

conformidade com a DIA; 

b) Descrição dos estudos e complementares efetuados, necessários ao 

cumprimento das condições estabelecidas na DIA;  

c) Apresentação dos Planos de Monitorização; 

c) Apresentação de outra informação considerada relevante 

5. Conclusões – resumo das principais conclusões do RECAPE;  

Anexos – incluem o Projeto, uma cópia da DIA, Relatório de Arqueologia, Relatório 

Acreditado de Ruído, os Planos de Monitorização, Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra, Plano de Gestão de Resíduos e Cronograma 

Peças Desenhadas 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1 RESUMO DOS ANTECEDENTES DO PROCEDIMENTO DE AIA 

O projeto do Parque Eólico de Carlinga constituído pelos sub-parques A e B e respetivas linhas 

elétricas associadas foi objeto de procedimento de avaliação de impacte ambiental, visto que 

apresentou enquadramento direto de acordo com o disposto no Anexo II do Decreto-lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro, designadamente: 

3 - “Indústria da energia” 

(…) 

b) “Instalações industriais destinadas ao transporte de (…) energia elétrica por cabos aéreos 

(não incluídos no anexo I)”,  

Caso geral: tensão igual ou superior a 110 kV e uma extensão igual ou superior a 10 

km  

(…) 

 

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

Caso Geral: AIA obrigatória para Parques eólicos com ≥20 torres ou localizados a uma 

distância inferior a 2km de outros parques similares. 
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Desta forma, em 17/02/2021 foi apresentado à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) o Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, por meio do 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3413. 

Em 26/04/2021 a referida Agência emitiu o Pedido de Elementos Adicionais para efeitos de 

Conformidade do EIA, sendo que após a submissão e análise da APA, foi emitida a 14 de outubro de 

2021 a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada, do procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental do projeto, em fase de estudo prévio, a qual encontra-se no Anexo 

1 (Volume 2) deste relatório. 

Neste momento, o projeto encontra-se em Projeto de execução, e por este motivo, este documento 

apresenta o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução – RECAPE, de forma a 

dar resposta aos elementos solicitados na DIA, considerando os requisitos legais em vigor, 

nomeadamente o constante no Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, na redação dada pelo 

Decreto-Lei nº 152-B/2017, bem como a Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

 

2.2 ALTERAÇÕES AO PROJETO APRESENTADO NO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL EM 

FASE DE ESTUDO PRÉVIO 

A implantação do Parque Eólico de Carlinga em fase de Projeto de Execução passou por alterações, 

de modo a dar cumprimento às exigências da DIA, bem como garantir a viabilidade económica do 

Projeto, tendo em consideração as condicionantes existentes. 

No projeto do Parque Eólico de Carlinga em fase de Estudo Prévio, estava prevista a instalação dos 

seguintes elementos: 

• Sub-parque Carlinga A: 

- 6 Aerogeradores (CA01 a CA06) 

- Subestação Carlinga A 

- Linha Aérea de Muito Alta Tensão (LAMAT) a 220 kV – que liga a subestação do sub-

parque de Carlinga A à Subestação de Recarei 

- 3 localizações suplentes de Aerogeradores (SUP-CA01, SUP-CA02 e SUP-CA03) 

- Rede elétrica interna, de média tensão a 30 kV 

 

• Sub-parque Carlinga B 

- 4 Aerogeradores (CA07 a CA10) 

- Subestação Carlinga B 
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- Linha Aérea de Alta Tensão (LAAT) a 60 kV – que liga a subestação do sub-parque 

de Carlinga B à subestação do sub-parque de Carlinga A 

- Rede elétrica interna, de média tensão a 30 kV 

A proposta de 3 localizações suplentes no sub-parque de Carlinga A serviu o simples propósito de 

estabelecer alternativas no caso de alguma das localizações apresentadas ser inviabilizada após 

parecer da entidade responsável. 

Considerando as medidas impostas na DIA, que indicam a não utilização das posições dos 

aerogeradores CA10, SUP-CA01 e CA09 e a necessidade de reajustar a posição do aerogerador CA02 

ou utilizar em alternativa a posição do SUP-CA03, bem como demais medidas relacionadas a evitar a 

afetação de condicionantes ambientais, destacam-se as seguintes alterações no Projeto em Fase de 

Estudo Prévio, nomeadamente: 

• Reposicionamento de aerogeradores, sendo: 

- O aerogerador CA10 foi reposicionado cerca de 30 metros para NW relativamente 

à posição do SUP-CA03 

- O aerogerador CA09 foi reposicionado cerca de 28 metros para W relativamente à 

posiçãoSUP-CA02 

• Eliminação da localização suplente não utilizada (SUP-CA01) 

• Ajustes no posicionamento de apoios das linhas elétricas de 60kV e 220kV. 

Além disso, foram necessários outros ajustes relativamente à posição dos aerogeradores, conforme 

deslocação e direção indicadas no quadro a seguir: 

Quadro 2-1 – Ajustes dos Aerogeradores  

Aerogeradores Deslocação (m) / Direção 

CA01 60m para NW 

CA02 270m para NE 

CA03 225m para N 

CA04 - 

CA05 - 

CA06 35m para SW 

CA07 - 

CA08 100m para NW 

CA09 Cerca de 28 metros para W relativamente à posiçãoSUP-CA02 

CA10 Cerca de 30 metros para NW relativamente à posição do SUP-CA03 

Importa referir que as nomenclaturas foram mantidas em relação àquelas apresentadas em fase de 

Estudo Prévio no EIA. O quadro seguinte apresenta-se a correlação dos aerogeradores previstos no 

EIA relativamente ao Projeto de Execução (objeto deste RECAPE). 
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Quadro 2-2 – Correlação dos aerogeradores do Parque Eólico de Carlinga (EIA x RECAPE) 

Projeto em Estudo prévio (EIA) Projeto em execução (RECAPE) 

CA01 CA01 

CA02 CA02 

CA03 CA03 

CA04 CA04 

CA05 CA05 

CA06 CA06 

CA07 CA07 

CA08 CA08 

CA09 Reposicionado cerca de 28 metros para W relativamente à 
posiçãoSUP-CA02 

CA10 Reposicionado cerca de 30 metros para NW relativamente à posição 
do SUP-CA03 

SUP-CA01 Eliminado 

SUP-CA02 CA09 

SUP-CA03 CA10 

 

Portanto, o projeto de execução prevê um total de 10 aerogeradores, tal como previsto no estudo 

prévio, sendo 8 situados no sub-parque Carlinga A e 2 situados no sub-parque Carlinga B, distribuídos 

conforme indicação do quadro a seguir. 

Quadro 2-3 – Distribuição dos aerogeradores do Parque Eólico de Carlinga no projeto de execução. 

Sub-Parque Carlinga A Sub-parque Carlinga B 

CA01 / CA02 / CA03 / CA04 / CA05/ 
CA06/ CA09 / CA10 

CA07 / CA08 

No quadro seguinte apresenta-se a comparação dos principais elementos considerando o projeto do 

Parque Eólico Carlinga e linhas elétricas associadas na fase de estudo prévio e em projeto de 

execução. 

Quadro 2-4 – Comparação entre o projeto do Parque Eólico Carlinga na fase de estudo prévio e em projeto de 
execução. 

Elementos do Projeto Projeto em fase de estudo prévio Projeto em fase de execução 

Produção útil estimada 
Carlinga A – 36 MW 

Carlinga B – 24 MW 

Carlinga A – 52,8 MW 

Carlinga B – 13,2 MW 

Aerogeradores 

10 Aerogeradores + 3 suplentes: 

- Carlinga A – 6 aerogeradores (CA01 a CA06) 
+ 3 suplentes (SUP-CA01, SUP-CA02 e SUP-
CA03) 

- Carlinga B – 4 Aerogeradores (CA07 a CA10) 

 

10 Aerogeradores: 

- Carlinga A – 8 aerogeradores (CA01 a CA06, 
CA09 e CA10) 

- Carlinga B – 2 Aerogeradores (CA07 a CA8) 
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Elementos do Projeto Projeto em fase de estudo prévio Projeto em fase de execução 

Modelo: 

Tipo: SIEMENS GAMESA modelo SG 170 - 
6.0MW 

Potência unitária: 6 MW  

Diâmetro do rotor: 170 m 

Torre: 115 m 

Pás: 83.33 m 

Modelo: 

Tipo: SIEMENS GAMESA modelo SG 170 - 
6.6MW 

Potência unitária: 6.6 MW  

Diâmetro do rotor: 170 m 

Torre: de 115 m 

Pás: 83.33 m 

Subestação 
Subestação Carlinga A (6.405 m2) 

Subestação Carlinga B (400 m2) 

Subestação Carlinga A (6.100 m2) 

Subestação Carlinga B (1.224 m2) 

Rede de cabos 

Largura – 0,9 m 

Profundidade – 0,6 m 

Comprimento: 

Carlinga A – 11.195 m 

Carlinga B – 3.620 m 

Largura – 4,4m para o tipo 1 e 0,6m para o 
tipo 2 

Profundidade – 1,1 m  

Comprimento: 

Carlinga A –10.990 m (8.145 m do tipo 1 e 
2.845 m do tipo 2) 

Carlinga B – 1.204 m 

Acessos Sub-parque s 

A beneficiar: 

Carlinga A - 6.068,96 m 

Carlinga B – 2.109,81 m 

A beneficiar: 

Carlinga A - 3.779 m 

Carlinga B – 820 m 

A construir: 

Carlinga A - 2.182,77 m 

Carlinga B – 2.404,37 m 

A construir: 

Carlinga A – 4.354 m 

Carlinga B – 2.362 m 

Largura - 6,0 m Largura - 6,0 m 

Estaleiros 
Carlinga A – 20.000 m2 

Carlinga B – 5.000 m2 

Carlinga A – 20.000 m2 

Carlinga B – 5.000 m2 

Linha Aérea de Alta Tensão 
(LAAT) a 60kV 

Carlinga B → Carlinga A – 13,612 km 

Nº de apoios: não definido em fase de 
estudo prévio 

Carlinga B → Carlinga A – 12,988 km 

Nº de apoios: 55 unidades 

Acessos a beneficiar: 6.595 m 

Acessos novos: 2.425 m 

Linha Aérea de Muito Alta 
Tensão (LAMAT) a 220kV 

Carlinga A → Subestação de Recarei – 10,035 
km 

Nº de apoios: não definido em fase de 
estudo prévio 

Carlinga A → Subestação de Recarei – 
9,85077 km 

Nº de apoios: 38 unidades 

Acessos a beneficiar: 0 m 

Acessos novos: 1.623 m 

 

De referir que relativamente ao modelo do aerogerador e como apresentado no quadro anterior, 

mantém-se a marca Siemens Gamesa com características iguais (em termos de altura e níveis de 

ruído) às previstas no modelo indicado no EIA, porém devido às questões de mercado diante do 

cenário atual mundial, o modelo de potência foi alterado para a potência unitária de 6,6MW. Na 

sequência deste relatório é apresentado com maior detalhe o modelo de aerogerador previsto para 

o Parque Eólico de Carlinga, apresentando-se a ficha técnica deste modelo de aerogeradores no 

Volume 2 - Anexo 2 deste documento. 
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A Figura 2-1 apresenta a sobreposição do projeto do Parque Eólico de Carlinga apresentado em fase 

de estudo prévio (EIA), com o projeto previsto para a fase de execução, objeto deste RECAPE. É 

possível verificar pela referida figura que o traçado das linhas elétricas de um modo geral foi mantido, 

à exceção de um pequeno troço na linha de 60kV na saída do Sub-parque Carlinga B que teve uma 

alteração mais significativa, tendo em conta a eliminação de 2 aerogeradores e das condicionantes 

identificadas relativamente à pedreira existente neste local, alvo de medidas na DIA. 

Como representado na figura seguinte, o destaque maior verifica-se na configuração dos sub-

parques eólicos, que apresentaram maiores diferenças, a eliminação de uma das posições suplentes 

de aerogeradores (SUP-CA01), e o reposicionamento de máquinas para as posições suplentes (CA09 

reposicionado para as proximidades da posição do SUP-CA02 e CA10 reposicionado para as 

proximidades da posição do SUP-CA03), de forma a atender as medidas solicitadas na DIA. O 

reposicionamento das máquinas provocou também alterações no posicionamento das subestações 

dos sub-Parques. 

 

Figura 2-1 – Sobreposição do Projeto do Parque Eólico de Carlinga em fase de estudo prévio (EIA) e projeto de 
execução (RECAPE). 
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A descrição detalhada do Projeto em Fase de Execução é apresentada no Capítulo 3 Descrição geral 

do Projeto de Execução, e decorrentes das alterações, os impactes ambientais do ruido e da paisagem 

foram reavaliados, e apresentados de seguida. 

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS DESCRITORES AMBIENTAIS 

Neste capítulo apresenta-se uma breve caracterização dos principais descritores ambientais, com 

objetivo de se comparar o enquadramento considerando as alterações realizadas para o projeto de 

execução relativamente à configuração apresentada em fase de estudo prévio, no Estudo de Impacte 

Ambiental. 

2.3.1 RECURSOS HÍDRICOS 

No âmbito dos recursos hídricos superficiais, considerando as alterações do projeto do Parque Eólico 

de Carlinga já descritas anteriormente no subcapítulo 2.2, mantem-se de um modo geral o 

enquadramento referente a este descritor. Ou seja, o projeto mantém-se inserido na Região 

Hidrográfica do Douro (RH3), desenvolvendo-se totalmente na margem direita (norte) deste rio, nas 

sub-bacias do rio Tâmega (não transposto pelo projeto) e do rio Sousa, transposto pela LMAT Carlinga 

A – Recarei. 

Relativamente às bacias de massas de água definidas no âmbito da DQA, considerando a alteração 

da localização dos aerogeradores, no projeto de execução não há afetação à bacia de massa de água 

Ribeiro do Conca, conforme apresenta o quadro a seguir na Figura 2-2. Na figura seguinte apresenta-

se as bacias das massas de água e as respetivas linhas de água intercetadas. 
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Figura 2-2 – Bacias de Massas de água interceptadas pelo projeto. 

 

Analisando o layout do projeto de execução verifica-se que em ambas as linhas elétricas (60kV e 

220kV) não há afetação das linhas de água e respetivo buffer de 10 metros pelos apoios. De referir 

que o projeto em fase de estudo prévio previa a afetação do buffer de 10 metros por um apoio da 

linha de 220KV e por dois apoios na linha de 60kV, três apoios da linha de 60KV afetavam tanto a 

linha de água quanto o buffer de proteção, os quais foram ajustados para o projeto de execução de 

modo a evitar tais afetações. 

Relativamente aos Sub-parque s, analisando o layout do Sub-parque Carlinga B, verifica-se que não 

há afetação de linhas de água pelos aerogeradores, apenas há afetação de linhas de água no acesso 

ao aerogerador CA08 e no acesso à subestação deste Sub-parque , conforme pode ser observado na 

figura seguinte. 
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Figura 2-3 –Detalhe da afetação em linhas de água pelos acessos no sub-parque Carlinga B. 

 

De referir que no projeto em fase de estudo prévio havia, além destes dois pontos anteriormente 

citados, a afetação adicional em 4 linhas de água principalmente devido aos acessos ao aerogerador 

CA10, que para o projeto em fase de execução foi reposicionado para o Sub-parque Carlinga A. 

No caso do Sub-parque Carlinga A norte, considerando que não houve alteração no posicionamento 

dos aerogeradores, também não houve alteração relativamente às linhas de água afetadas previstas 

na fase de estudo prévio e portanto, não há afetação de cursos de água pelos aerogeradores deste 

sub-parque. No sub-parque Carlinga A norte prevê-se a afetação de cinco linhas de água de carácter 

temporário e respetivo buffer para a construção/beneficiação dos acessos, a exemplo do acesso ao 

CA04, CA05 e CA6, conforme pode ser observado nas figuras seguintes. 
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Figura 2-4 – Detalhe da afetação da linha de água e respectivo buffer de 10m no acesso ao aerogerador CA04, 
no sub-parque Carlinga A norte. 

 

 

Figura 2-5 – Detalhe da afetação da linha de água e respectivo buffer de 10m no acesso aos aerogeradores 
CA05 e CA06, no sub-parque Carlinga A norte. 
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No Sub-parque Carlinga A sul, exceto o aerogerador CA02, não se prevê a afetação de linhas de água 

e respetivo buffer de 10 metros. De referir que a alteração no posicionamento do aerogerador CA02 

foi realizada de modo a dar cumprimento à medida da DIA relativamente ao afastamento de 2.000 

metros do abrigo de importância nacional de quirópteros Paredes I (CLAQ01), pelo que não foi 

possível evitar a afetação da linha de água. Importa referir que está contemplado um projeto de 

drenagem que assegurará a instalação de um sistema de passagens hidráulicas, de modo a garantir 

o restabelecimento de todas as linhas de água intersetadas, sem comprometer o curso natural das 

mesmas, conforme descrito no subcapítulo 3Descrição geral do Projeto de Execução. 

 

Figura 2-6 – Afetação do aerogerador CA02 no curso de água situado à leste. 

 

Outro elemento que foi ajustado na revisão do projeto refere-se à localização do estaleiro do Sub-

parque Carlinga A, que foi alterada para o projeto de execução de modo a não afetar a linha de água 

e respetivo buffer de 10 metros, conforme pode ser observado na figura seguinte. 
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Figura 2-7 – Nova localização do estaleiro no Sub-parque Carlinga A em fase de projeto de execução. 

 

Em relação aos acessos internos no Sub-parque Carlinga A sul, a configuração do projeto de execução 

manteve-se praticamente a mesma da prevista em fase de estudo prévio, havendo apenas alteração 

entre o CA10 e o CA02, prevendo-se a afetação de uma linha de água bem como do buffer de 10 

metros. 
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Figura 2-8 – Afetação em curso de água nos acessos do Sub-parque Carlinga A. 

 

Assim, no Sub-parque  Carlinga A sul prevê-se que os acessos afetarão três linhas de água e respetivo 

buffer de 10 metros e apenas o buffer de proteção de uma linha de água, para os quais serão 

adotadas as medidas relacionadas com o sistema de drenagem descrita e detalhada no subcapítulo 

3 Descrição geral do Projeto de Execução, e no Volume 2 – Anexo 3.1 (Memória descritiva do projeto). 

De referir ainda que se mantém a passagem da vala de cabos entre o Sub-parque Carlinga A norte e 

a subestação deste mesmo Sub-parque, não havendo alteração na transposição junto à Ribeira dos 

Lagares (como se pode ver na figura seguinte). 
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Figura 2-9 – Transposição da vala de cabos junto à Ribeira de Lagares. 

 

No Volume 3 - Peça Desenhada nº 008 pode-se verificar a configuração do projeto de execução 

relativamente às linhas de água atravessadas, de acordo com a carta Militar, incluindo a localização 

das passagens hidráulicas previstas no projeto de drenagem. 

Relativamente às captações subterrâneas, não se prevê a afetação de nenhuma captação. Na linha 

de 60kV, a qual apresentou uma maior alteração no setor inicial (na saída da subestação do Sub-

parque Carlinga B), verificou-se que não há afetação de nenhuma captação subterrânea (furo 

vertical, poço, mina) pela colocação de apoios. Os apoios que se localizam mais próximo de captações 

existentes são:  

• Apoio 13 da linha elétrica a 60kV, cerca de 21,7m de um furo vertical 

• Apoio 20 da linha elétrica a 60kV, cerca de 10,2m de um furo vertical 

• Apoio 15 da linha elétrica a 60kV, cerca de 22,5m de um furo vertical 

Importa referir que serão cumpridos os 10m de afastamento da colocação de apoios às captações 

subterrâneas, conforme se pode observar na figura seguinte. 
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Figura 2-10 – Captações de água subterrânea existentes na envolvente do projeto do Parque Eólico de 
Carlinga e linhas elétricas associadas. 

 

2.3.2 ECOLOGIA 

A nível de ecologia, de uma forma geral mantem-se o enquadramento apresentado em fase de 

estudo prévio. De referir que relativamente às áreas sensíveis ou classificadas, a área de 

implementação do Sub-parque Carlinga A, Sub-parque Carlinga B e da linha elétrica Carlinga B – 

Carlinga A à 60kV, não se encontram dentro de nenhuma área classificada ou protegida. 

Relativamente à linha LMAT Carlinga A – Recarei à 220kV, verifica-se que mesmo com as pequenas 

alterações no posicionamento dos apoios, manteve-se a sobreposição desta linha elétrica com a área 

protegida do Parque das Serras do Porto, entre os apoios 6 a 10, e a sobreposição com a Zona Especial 

de Conservação (ZEC) de Valongo (PTCON0024), entre os apoios 32 a 34 na aproximação da 

Subestação de Recarei, conforme pode ser observado na figura seguinte. 
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Figura 2-11 – Linha Elétrica a 220kV relativamente ao Parque das Serras do Porto e ZEC de Valongo. 

 

Ainda relativamente ao Sub-parque Carlinga A, de modo a dar cumprimento ao referido na medida 

i) da DIA, ajustou-se o aerogerador CA02 em 270m para NE de modo a cumprir a distância de no 

mínimo 2.000 metros do abrigo de morcegos de importância nacional denominado “Paredes I 

(CLAQ01)”, conforme pode ser observado na figura seguinte. 
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Figura 2-12 – Alteração da posição do aerogerador CA02 no projeto de execução. 

 

De referir que de acordo com a Memória Descritiva da Linha Elétrica a 220kV (Volume 2 – Anexo 3.2), 

os dispositivos de sinalização para a avifauna são do tipo “BFD” (Bird Flight Diverter) e serão 

instalados em toda a extensão da linha. 

De acordo com a pesquisa bibliográfica efetuada (Equipa Atlas, 2008; Equipa Atlas, 2018; GTAN-SPEA, 

2018; ICNF, 2014; eBird, 2021), dez das espécies de aves potencialmente presente na área de estudo, 

encontram-se listados no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, tal como tabela abaixo: 

 

Quadro 2-5 – Espécies de aves potencialmente presente na área de estudo, listados no Anexo A-I do Decreto-
Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro. 

Família Nome científico Nome vulgar D.L. 140/99 

Caprimulgidae Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento A-I 

Accipitridae Milvus migrans Milhafre-preto A-I 

Accipitridae Circaetus gallicus Águia-cobreira A-I 

Accipitridae Pernis apivorus Falcão-abelheiro A-I 

Falconidae Falco subbuteo Ógea A-I 

Falconidae Falco peregrinus Falcão-peregrino A-I 
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Família Nome científico Nome vulgar D.L. 140/99 

Alcedinidae Alcedo atthis Guarda-rios A-I 

Alaudidae Lullula arborea Cotovia-dos-bosques A-I 

Sylviidae Sylvia undata Toutinegra-do-mato A-I 

Emberizidae Emberiza hortulana Sombria A-I 

Relativamente aos habitats, tanto as áreas dos Sub-parque s Carlinga A e Carlinga B quanto às linhas 

elétricas a 60 kV e 200KV continuam a não intersetar habitats prioritários. 

Importa referir que as áreas de matos com predominância de tojos carqueja (Pterospartum 

tridentatum) e ericáceas (maioritariamente Erica umbellata e Erica cinerea), correspondem ao 

habitat 4030 - Charnecas secas europeias, correspondendo na linha de 220kV à totalidade do biótopo 

matos baixos identificados na cartografia do EIA (Desenho 15 – Carta de Habitats).  

No âmbito do Plano Setorial da Rede Natura 2000, conforme pode ser observado na figura seguinte, 

verifica-se apenas a sobreposição com a ZEC de Valongo (PTCON0024) no setor final da linha a 220kV, 

conforme referido anteriormente. 

 

Figura 2-13 – Enquadramento de áreas de Rede Natura 2000 com o Parque Eólico de Carlinga e Linhas Aéreas 
associadas. 
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2.3.3 ORDENAMENTO E USO DO SOLO 

No âmbito do ordenamento do território, considerando as alterações do projeto do Parque Eólico de 

Carlinga na fase de projeto de execução, este mantem de um modo geral o enquadramento 

administrativo referido no presente descritor, ou seja, o projeto permanece integrado na NUT II - 

Região Norte e a NUT III divide-se em Área Metropolitana do Porto (concelho de Paredes e concelho 

de Valongo) e Tâmega e Sousa (concelho de Penafiel) como apresentado na figura seguinte.  

 

Figura 2-14 – Enquadramento administrativo do Parque Eólico de Carlinga e linhas elétricas associadas. 

 

Além do enquadramento administrativo, verifica-se de modo geral que os Instrumentos de Gestão 

Territorial (IGT) em vigor abrangidos são os mesmos, apesar de terem sofrido algumas alterações. 

Além dessas alterações, salienta-se a inclusão do Plano de Urbanização na zona de Valongo, que 

durante o decorrer do EIA estava em processo de elaboração, encontrando-se neste momento em 

vigor.  

Nos pontos seguintes descrevem-se as alterações pertinentes, a inclusão do PU e as respetivas 

implicações e compatibilizações com o projeto do Parque Eólico de Carlinga e linhas elétricas 

associadas, fazendo a comparação entre o projeto na fase de estudo prévio e a fase de projeto de 

PENAFIEL 

PAREDES 

GONDOMAR 

VALONGO 



INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A 
Parque Eólico de Carlinga e Linhas Elétricas associadas 

 
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

 RELATÓRIO SÍNTESE 
  

 

 
AM21033 
Versão 00 
nov-22 

execução, objeto do presente RECAPE. 

 

Rede Natura 2000 e Área Protegida 

Como indicado na elaboração do EIA, o projeto em causa intersecta, por parte da linha elétrica de 

evacuação de 220 kV, áreas que pertencem ao Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) 

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

n.º 242/2015, de 15 de outubro, nomeadamente: 

  - no âmbito da Rede Natura intersecta a denominada Zona Especial de Conservação (ZEC) de 

Valongo; 

- no âmbito da Rede Nacional de Áreas Protegidas intersecta a Paisagem Protegida Regional 

das Serras do Porto.  

As referidas intersecções continuam a verificar-se na fase de projeto de execução como apresentado 

na figura abaixo. 

 

Figura 2-15– Intersecção da Linha Elétrica a 220kV com as áreas pertencentes ao SNAC – Área Protegida 
Regional do Parque das Serras do Porto e Zona Especial de Conservação de Valongo. 
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Como é possível verificar pela figura anterior, a intersecção do projeto com a Rede Natura 2000 

ocorre no final do traçado da linha elétrica à chegada da Subestação de Recarei, onde se perspetiva 

a implantação de sete apoios (apoio 32 ao apoio 38 inclusive) invés dos quatro apoios programados 

na fase de estudo prévio. A afetação da ZEC era inevitável uma vez que a Subestação de Recarei se 

localiza dentro da delimitação desta área classificada. 

No âmbito do Plano Setorial da Rede Natura 2000 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-

A/2008 de 21 de julho), conforme pode ser observado na figura abaixo, verifica-se apenas a 

sobreposição do projeto com a ZEC de Valongo no setor final da linha a 220kV, não sendo nenhum 

dos Habitats naturais e seminaturais constantes do anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

fevereiro intersectado pelo mesmo. 

 

Figura 2-16 – Enquadramento de áreas de Rede Natura 2000 com o Parque Eólico de Carlinga e Linhas Aéreas 
associadas. 

 

Atendendo às normas constantes no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, na sua redação atual, 

o diploma refere que no âmbito do SNAC podem ser adotados planos de gestão para áreas 

classificadas ou planos específicos de ação para a conservação e recuperação de espécies e habitats. 
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Como tal, entre a data de submissão do EIA em fase de estudo prévio e a presente elaboração do 

RECAPE foi submetida a Proposta de Plano de Gestão da ZEC Valongo pelo Instituto da Conservação 

da Natureza e Florestas (ICNF), cujo período de consulta decorreu entre 25 de maio e 23 de junho de 

2022, encontrando-se neste momento em análise. 

Apesar de não se encontrar ainda em vigor, pela sua relevância importa ter em consideração o 

documento disponibilizado para consulta – Anexo 2 Carta dos tipos de Habitat da ZEC, no qual é 

percetível a sobreposição do projeto, tanto em fase de estudo prévio como em fase de projeto de 

execução com o Habitat 4030, totalizando 2 apoios (V12 e V13) e 3 apoios (32, 33 e 34), 

respetivamente
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Figura 2-17 - Sobreposição do projeto na Carta dos tipos de Habitat da ZEC (Fonte: Proposta de Plano de Gestão da ZEC de Valongo, ICNF 2022). 
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A afetação deste habitat é inevitável, uma vez que a ligação à subestação terá de ser feita de 

acordo com os critérios definidos pela REN pelo lado Oeste da Subestação de Recarei, pois é 

onde se encontram os painéis de 220 kV onde a linha elétrica irá ligar. Tendo em conta este 

condicionamento, o traço da linha foi definido, numa localização específica e tanto quanto 

possível em paralelo à linha elétrica existente e de modo a não afetar as restantes 

condicionantes identificadas, nomeadamente as linhas de água e indústrias, e privilegiando os 

acessos existentes. 

Quanto ao Plano Setorial da Rede Natura 2000 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-

A/2008 de 21 de julho), este refere estarem condicionadas a construção de infraestruturas nos 

habitats naturais 4030 e 8220. Além do aplicável no plano setorial no Decreto-Lei n.º 140/99, de 

24 de abril, na sua redação atual, nomeadamente em matéria de gestão e de ordenamento do 

território, importa considerar o art.º 9.º atos e atividades condicionados que refere no número 

2: 

“Até à revisão ou alteração dos planos especiais de ordenamento do território aplicáveis 

e, nas áreas não abrangidas por aqueles planos, sempre que os relatórios dos planos 

municipais de ordenamento do território aplicáveis não contenham a fundamentação 

referida na alínea a) do n.º 3 do artigo anterior, dependem de parecer favorável do ICN 

ou da comissão de coordenação e desenvolvimento regional competente: (…) 

h) A instalação de infraestruturas de eletricidade e telefónicas, aéreas ou subterrâneas, 

de telecomunicações, de transporte de gás natural ou de outros combustíveis, de 

saneamento básico e de aproveitamento de energias renováveis ou similares fora dos 

perímetros urbanos”. 

Além deste, uma vez que os habitats em causa se localizam no concelho de Paredes, a este 

respeito o regulamento do PDM (Aviso n.º 6327/2014, de 22 de maio, na atual redação) enuncia 

que de modo a manter e a promover o estado de conservação favorável dos valores naturais de 

interesse comunitário, são condicionadas a parecer da entidade de tutela, nas áreas integradas 

na Rede Natura 2000, as ações, atividades ou projetos, constantes do anexo 2 do seu 

regulamento (art.º 39.º, alínea 6). O referido anexo aborda as ações, atividades ou projetos 

condicionados a parecer vinculativo do ICNF, nomeadamente na indústria da energia, onde 

refere “e) Aproveitamento da energia eólica para produção de eletricidade”. 

Contudo, como referido, o Plano de Gestão da ZEC de Valongo encontra-se em fase de análise, 

pelo que em termos legais não se encontra instituído, embora o ICNF deva pronunciar-se sobre 
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os apoios que se encontram a intersetar a ZEC conforme descrito no âmbito do Plano Setorial 

da Rede Natura 2000 e do regulamento do PDM de Paredes. 

 

Relativamente à sobreposição do projeto, LAMAT de 220 kV entre Carlinga A – Subestação de 

Recarei, com a Área Protegida - Paisagem Protegida Regional das Serras do Porto (Figura 2-15 e 

Figura 2-18), verificou-se que na fase de projeto de execução o número de apoios dentro desta 

área aumentou ligeiramente, nomeadamente: 

- Na área identificada mais a sul: o número de apoios previstos são 5 para o vão entre 

os apoios 5 e 11 (Apoio 6, 7, 8, 9, 10) em fase de projeto de execução, enquanto na fase de 

estudo prévio estavam programados 3 apoios (Vértice2, Apoio S3, Vértice3); 

- Na área identificada mais a norte, à chegada da Subestação de Recarei: o número de 

apoios previstos são 3 para o vão entre os apoios 31 e 35 (Apoio 32, 33, 34) em fase de projeto 

de execução, enquanto na fase de estudo prévio estavam programados 2 apoios (Vértice12, 

Vértice13). 

Apesar do aumento do número de apoios na área protegida, foram priorizadas as localizações 

mais próximas aos acessos existentes. 

Como referido no EIA em fase de estudo prévio, a área em causa está sujeita ao Plano de Gestão 

do Parque das Serras do Porto (PSeP), o mesmo sucede na fase de projeto de execução. De 

acordo com a figura seguinte, pode-se verificar que o projeto da linha elétrica de 220 kV abrange 

apenas Áreas de Valorização da Biodiversidade (AVB) e Espaços Florestais Estratégicos (EFE), 

ambas pertencentes às Áreas Estratégicas para Gestão (AEG): 

  - No setor sul (os apoios da fase de projeto de execução não são coincidentes com os 

apoios da fase de estudo prévio): 

• Apoio 8 intersecta AVB e o apoio 10 encontra-se no limite do EFE na fase de projeto de 

execução; 

• Vértice V2 e V3 intersectam AVB na fase de estudo prévio. 

- No setor norte (apoio 34 do projeto de execução é coincidente com a localização do 

apoio V13 da fase de estudo prévio e os apoios 33 e 32 da fase de projeto de execução têm 

localizações diferentes do apoio V12 do estudo prévio apesar de abrangerem a mesma área): 

• Apoio 32 e 33 intersectam AVB e o apoio 34 intersecta EFE na fase de projeto de 

execução; 

• Vértice V12 intersecta AVB e o vértice V13 intersecta EFE na fase de estudo prévio. 
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Figura 2-18 – Enquadramento do traçado da linha elétrica a 220kV relativamente ao Plano de Gestão do 
Parque das Serras do Porto. 

 

Os apoios identificados que intersectam as AVB do Plano de Gestão do Parque das Serras do 

Porto (PGPSP), dizem respeito a Eucaliptal e Matos Baixos. De acordo com o PGPSP, nas AVB, os 

biótipos com maior expressividade são os campos agrícolas, as florestas de folhosas exóticas, as 

florestas de resinosas, as florestas mistas e os matos e vegetação esparsa. Para estas são 

apresentadas ações como: 

• Interditar a conversão de florestas de folhosas autóctones em florestas com espécies 
não nativas como o eucalipto;  

• Adaptar ou condicionar as práticas de gestão e exploração florestal, por exemplo, 
condicionamento da extração de madeira, incluindo árvores velhas e mortas e o 
desbaste do estrato arbóreo;  

• Reduzir o risco de incêndios por exemplo com limpeza de caminhos e orlas florestais, 
abertura de aceiros e criação de pontos de água;  

• Promover a conversão de florestas de folhosas exóticas noutro tipo de folhosas com 
menor risco de incêndio de forma a quebrar a continuidade de eucaliptais e a diminuir 
o risco de incêndio;  
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• Sempre que ocorra um incêndio, privilegiar as áreas ardidas para ações de erradicação 
das exóticas invasoras dos géneros Hakea e Acacia. 

 

Quanto aos EFE, para as diferentes tipologias dos EFE são apresentadas ações de intervenção de 

modo a cumprir as normas regulamentares de estrutura e carga de combustíveis, o 

melhoramento da paisagem e da biodiversidade e ainda a sustentabilidade de gestão. De acordo 

com o Plano de Gestão do PSeP, atendendo à tipologia do presente projeto que tem 

enquadramento em “Redes elétricas de média, alta e muito alta tensão”, as ações variam 

consoante a situação de referência, traduzindo-se no quadro seguinte. 

Quadro 2-6 - Ações por tipologia dos EFE + Buffer de 1000 m (Adaptado do Plano de Gestão do PSeP). 

LOCALIZAÇÃO 
E TIPOLOGIA 

DOS EFE 

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA (ATUAL) 
AÇÕES OCUPAÇÃO 

ARBÓREA 
UTILIZAÇÃO 

POTENCIAL 
EDÁFICO 

Redes elétricas 
de média, alta 

e muito alta 
tensão 

Com 

Sem limitações 
da altura de 
segurança 

- 
Promover a gestão de combustíveis 

superficiais 

Com limitações 
da altura de 
segurança 

- 
Reconverter ou instalar culturas de porte 

reduzido 

Sem - 
Reduzido - 

Médio ou 
superior 

Instalar culturas de porte reduzido 

 

Neste sentido, as ações referentes ao projeto não colidem com as ações para estas áreas. Além 

do mais, a ligação à subestação terá de ser feita de acordo com os critérios definidos pela REN 

pelo lado Oeste da Subestação de Recarei, pois é onde se encontram os painéis de 220kV, tendo 

em conta este condicionamento o traço da linha foi definido, numa localização específica e tanto 

quanto possível em paralelo à linha elétrica existente e de modo a não afetar as restantes 

condicionantes identificadas, nomeadamente as linhas de água e indústrias. Deste modo, esta 

solução é a que apresenta menores impactos negativos e satisfaz os requisitos definidos, 

permitindo também contribuir para um aumento das faixas de gestão de combustíveis, assim 

como a melhoria dos acessos coincidentes com a rede viária florestal. 

 

Planos Diretores Municipais (PDM) 

No período decorrido entre a entrega do EIA em estudo prévio e o presente RECAPE, registaram-

se alterações nomeadamente nos planos diretores municipais de Penafiel e de Paredes, cujo 

regulamento sofreu a 6 ª alteração (Aviso n.º 16534/2021, de 31 de agosto) e a 2ª alteração 
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(Aviso n.º 14614/2021, de 3 de agosto) respetivamente.  

Relativamente à 6ª alteração do regulamento do PDM de Penafiel, o diploma incluiu dois novos 

artigos interligados à tipologia do presente projeto, transpondo-se o mesmo de seguida: 

“Artigo 9.º-A - Infraestruturas 

1 — A implantação ou instalação de infraestruturas, nomeadamente (…) de produção, 

transporte e transformação de energia, em qualquer área ou local do território municipal, só 

pode ser objeto de deliberação favorável por parte do município, no domínio da sua intervenção 

procedimental, quando for reconhecido, com base em ponderação entre os benefícios esperados 

e os eventuais efeitos negativos da exploração nos usos dominantes e na qualidade ambiental e 

paisagística da área em causa, que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento 

e desenvolvimento locais e para a conservação da natureza.  

Artigo 9.º-B - Aproveitamento de recursos energéticos renováveis  

À localização e construção de (…) parques eólicos, (…) ou outras instalações de produção e 

distribuição de energia a partir de fontes renováveis, bem como aos perímetros que lhes ficarem 

afetos, aplicam-se, com as devidas adaptações, os critérios de avaliação e decisão e a disciplina 

constantes do artigo anterior.” 

Atendendo aos artigos referidos anteriormente e ao descrito no âmbito do EIA, verifica-se que 

o projeto tem enquadramento direto perante o regulamento do município, e que os impactes a 

existir são negativos, mas pouco significativos após a obtenção do parecer favorável. 

Quanto à redação atual do PDM de Paredes, as alterações no regulamento e respetivas cartas 

de Ordenamento e Condicionantes refletem a adequação ao Regime Extraordinário de 

Regularização das Atividades Económicas (RERAE). Estas alterações não ocorrem na área do 

presente projeto. 

Em termos de afetação das classes e respetivas categorias/subcategorias de espaço da Carta de 

Ordenamento dos municípios envolvidos apresenta-se de seguida as figuras comparativas entre 

a fase de estudo prévio do EIA e a fase de projeto de execução alvo do presente RECAPE na zona 

dos Sub-parque s Carlinga A e Carlinga B. Verifica-se que a classe afetada é a genericamente 

associada ao solo rústico em toda a sua extensão, e em termos das categorias de espaço 

observa-se a sobreposição com categorias de espaço florestal, nomeadamente as subcategorias 

de produção, na sua grande maioria, e de proteção (aerogeradores CA03 e CA09 – ex SUP-CA02). 
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Figura 2-19 - Classes e respetivas categorias/subcategorias de espaço da Carta de Ordenamento de 
Paredes e de Penafiel abrangidas pelo projeto. 

 

Relativamente às linhas elétricas, tanto a LAAT Carlinga B – Carlinga A a 60 kV e a LAMAT Carlinga 

A – Recarei a 220 kV, de modo geral continuam a afetar as mesmas categorias de espaço, salvo 

exceções do foro patrimonial, analisado no descritor respetivo. 

 

Plano de Urbanização (PU) 

No hiato de tempo entre a entrega do EIA e a análise em sede de RECAPE, foi aprovado no 

município de Valongo, o Plano de Urbanização da Zona Industrial e Empresarial de Campos 

(PUZIEC) através do Aviso n.º 15753/2021, de 20 de agosto, na sua redação atual dada pelo Aviso 

n.º 8246/2022, de 21 de abril.  

O referido plano à luz do EIA na fase de Estudo Prévio seria intersectado pelo apoio V15, 

localizado numa área onde se encontra delimitada uma via prevista, com polígono máximo de 

implantação e zona de proteção à execução de vias previstas. A este respeito, o art.º 33.º do 

referido diploma para “o traçado das vias previstas poderá ser ajustado em função do cadastro 
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ou do definido no âmbito das Unidades de Execução em que se inserem, desenvolvendo-se nas 

respetivas Zonas de Proteção identificadas na Planta de Zonamento”. 

 

Figura 2-20 - Sobreposição do projeto com o Plano de Urbanização pertencente ao município de 
Valongo. 

 

Relativamente à fase de projeto de execução o apoio encontra-se fora da delimitação do PUZIEC, 

ocorrendo marginalmente apenas o sobrevoo da faixa de servidão da linha elétrica (45 m de 

largura total), não se afigurando impacte pois não existe ocupação efetiva do PU. 
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2.3.3.1 Condicionantes: Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

Rede Rodoviária 

- Autoestradas (A41 – CREP) 

Relativamente à autoestrada em questão, na fase de estudo prévio o apoio S15 não atendia à zona de 

servidão Non Aedificandi imposta pelo PRN2000 de 50 m. Assim em fase de projeto de execução, de modo 

a cumprir com a zona de servidão Non Aedificandi de 50m, os apoios foram ajustados, cumprindo deste 

modo com a zona de servidão de 50m. 

- IC35, Penafiel (EN15) / Nó de Rans (EN106) – Ligação à EN106 

A IP disponibilizou o traçado do futuro IC35 em fase de estudo prévio, através do parecer emitido por esta 

entidade em 10 de agosto de 2022. Através desse parecer verifica-se que para ambas as fases, estudo 

prévio e projeto de execução, existem incumprimentos quanto ao instituído pelo PRN2000 a respeito das 

zonas de servidão Non Aedificandi, a saber: 

• Fase de estudo prévio: apoio V10 não atende à distância de 150 metros do nó de ligação (dista 

cerca de 115m); 

• Fase de projeto de execução: apoio 13 não atende à distância de 150 metros (atualmente dista 

98 m) do nó de ligação). 

A este respeito, a alteração dos apoios do projeto de execução seria mais impactante, uma vez que 

tecnicamente esse ajuste implicaria a inclusão de 3 apoios adicionais, o que aumentaria os impactes no 

local. A Figura a seguir apresenta a comparação entre o traçado do EIA, a revisão do projeto submetida à 

IP em abril de 2022 e o traçado final objeto deste RECAPE. 
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Figura 2-21 - Ajustes na localização o apoio 13 considerando o parecer da IP referente ao projeto da IC35. 

 

 

- Estradas Nacionais (N106, N210, N312, N319, N319-2, N320) e Estradas e Caminhos Municipais. 

Quanto às estradas nacionais e às estradas e caminhos municipais, os apoios que não atendiam às zonas 

de servidão Non Aedificandi na fase de estudo prévio de modo geral cumprem com o distanciamento 

instituído no âmbito do PRN2000 e demais regimes, à exceção do apoio 20, que dista cerca de 15 m invés 

dos 20 m supostos como apresentado na figura seguinte. 
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Figura 2-22 – Análise do PRN2000 nas duas fases, estudo prévio e projeto de execução. 

 

De referir que o estatuto permite a instalação de apoios nesta zona desde que autorizadas pela 

administração rodoviária, pelo que deverá ser solicitada à entidade competente. 

 

Infraestruturas de Transporte de Energia Elétrica  

As infraestruturas de transporte de energia elétrica identificadas dizem respeito às linhas elétricas de 

média, alta e muito alta tensão na área estudada em fase de estudo prévio. De modo geral ambas as fases 

de estudo cumpriam com o disposto no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão, 

aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro. 

 

Abastecimento de água 

O abastecimento de água na área de estudo é feito pelo sistema multimunicipal de abastecimento do Sul 

do Grande Porto, e a construção, concessão e gestão deste sistema é feito pela Águas do Douro e Paiva, 

S.A. Quanto às infraestruturas identificadas, tanto na fase de estudo prévio como na fase de projeto de 
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execução foram respeitadas as servidões associadas às infraestruturas.  

Não obstante, foi identificado através da carta militar um aqueduto ao encargo da Penafiel Verde na zona 

do Sub-parque Eólico Carlinga B, na proximidade do CA08, tendo-se procedido ao contacto com a 

respetiva entidade. A infraestrutura em causa é denominada por “Minas de Perafita”, encontrando-se 

atualmente em funcionamento e abastecem uma parte significativa da cidade de Penafiel. O aerogerador 

CA08 localiza-se a cerca de 30 m, pelo que não se perspetivam impactes a este respeito. 

 

Captações de Águas para Abastecimento Privado 

A análise da presente condicionante é feita no ponto 2.3.1 Recursos Hídricos e 4.2Medidas de 

Minimização em Fase de Projeto de Execução, alínea e). 

 

Vértices Geodésicos 

Os vértices geodésicos têm associadas faixas de servidão, segundo o Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de 

abril, com um mínimo de 15m de raio, nas quais não se poderá fazer construções e outras obras ou 

trabalhos que impeçam a visibilidade das respetivas direções das triangulações. Ambas as fases cumprem 

com o distanciamento legal instituído. 

 

Recursos Geológicos 

A análise da presente condicionante é feita no ponto 4.2.2Linhas Elétricas Aéreas, alínea l). 

 

Povoamentos de Sobreiros 

Os povoamentos identificados na LAMAT Carlinga A – Recarei a 220kV não são afetados em ambas as 

fases, estudo prévio e projeto de execução. 

 

Domínio Público Hídrico 

A análise da presente condicionante é feita no ponto 2.3.1 Recursos Hídricos e 4.2Medidas de 

Minimização em Fase de Projeto de Execução, alínea d). 

 

Reserva Agrícola Nacional 

Como apresentado no EIA em fase de estudo prévio o Parque Eólico de Carlinga não intersecta áreas 

classificadas como RAN, verificando-se o mesmo na fase de projeto de execução. Contudo, identificam-se 
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as situações onde existe um aumento da afetação por parte dos apoios das linhas elétricas, a saber e 

reproduzido na figura seguinte: 

 - LAT Carlinga B – Carlinga A:  

• Estudo prévio: 1 apoio (V14); 

• Projeto de Execução: 2 apoios (17 e 18). 

- LAMAT Carlinga A – Recarei: 

• Estudo prévio: 1 apoio (V10); 

• Projeto de Execução: 2 apoios (29 e 30). 

 

Figura 2-23 - Áreas classificadas como RAN abrangidas pela área em estudo. 

 

Reserva Ecológica Nacional 

Da delimitação da Reserva Ecológica Nacional em estudo prévio resultou a identificação de quatro 

tipologias, que permanecem na fase de projeto de execução, nomeadamente Cursos de águas e 

respetivos leitos e margens, Áreas de elevado risco de erosão hídrica e do solo, Áreas estratégicas de 

infiltração e de proteção e de recarga de aquíferos e Zonas ameaçadas pelas cheias. 

Destas, destaca-se a tipologia Cursos de águas e respetivos leitos e margens que não são afetados pelo 
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projeto de execução, salvo: 

• Vala de cabos entre o CA06 e o CA05 

• LMT de ligação entre os aerogeradores do Sub-Parque Carlinga A 

• Vala de cabos entre o CA02 e CA09 

• Apoio 29. 

Relativamente às restantes tipologias de REN abrangidas, apresenta-se de seguida a comparação do 

projeto em fase de estudo prévio e em fase de execução, âmbito do presente RECAPE. Considerando para 

todas as imagens produzidas a seguinte legenda - cor amarela para a fase de estudo prévio e cor vermelha 

para a fase de projeto de execução. 

LOCALIZAÇÃO ESTUDO PRÉVIO PROJETO DE EXECUÇÃO FIGURA 

LAMAT 
Carlinga A – Recarei 

V05, V04, S05, S03, V02 
29, 16 (ex-V05), 11 (ex-S04), 10, 8 

(ex-S03), 5, 1 
Figura 2-26 

Carlinga A 
Subestação A, Estaleiro A 

SUP-CA02 
Subestação A 

CA03, CA09 (ex-SUP-CA02) 
Figura 2-24 

LAAT 
Carlinga B – Carlinga A 

V01, V02, V03, V04, S01, S02, S03, 
V05, V06, S04, V45 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27, 28, 52 (ex-
V45) 

Figura 2-25 

Carlinga B CA07, CA08, CA09, Estaleiro B CA07, CA08, Estaleiro B Figura 2-24 
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Figura 2-24 – Interseção das áreas classificadas como REN pelo Parque Eólico de Carlinga (Sub-Parque Carlinga A e 
Sub-Parque Carlinga B). 
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Figura 2-25 - Interseção das áreas classificadas como REN pela LAAT Carlinga B-Carlinga A. 
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Figura 2-26 - Interseção das áreas classificadas como REN pela LAMAT Carlinga A-Recarei. 
 

De modo geral verificou-se um ligeiro aumento do número de apoios na linha de muito alta tensão a 

220kV de ligação à subestação de Recarei. Por sua vez, a linha elétrica de 60kV manteve o número de 

apoios. 

Quanto aos sub-Parques Carlinga A e Carlinga B, verificou-se uma diminuição da afetação de áreas 

classificadas como REN (Quadro 2-7), embora entre a fase de estudo prévio e a fase de projeto de 

execução a área ocupada pelas plataformas dos aerogeradores tenha aumentado, conforme nota 

explicativa. 
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Quadro 2-7 - Afetação de áreas de REN (ha), por tipologia, pelos vários elementos dos sub-parques. 

INFRAESTRUTURAS ESTUDO PRÉVIO (ha) 
PROJETO DE 

EXECUÇÃO (ha) 

C
ar

lin
ga

 A
 

Aerogeradores 
(Plataforma)1 

Áreas de elevado risco de erosão hídrica e do 
solo 

0,10 
(SUP-CA02) 

0,51 
(CA03, CA09) 

Subestação 
Áreas de elevado risco de erosão hídrica e do 

solo 
0,35 0,41 

Estaleiro 
Áreas de elevado risco de erosão hídrica e do 

solo 
0,28 - 

C
ar

lin
ga

 B
 

Aerogeradores 
(Plataforma) 

Áreas de elevado risco de erosão hídrica e do 
solo 0,91 

(CA07, CA08, CA09) 
0,7 

(CA07, CA08) Áreas estratégicas de infiltração e de 
proteção e de recarga de aquíferos 

Subestação 

Áreas de elevado risco de erosão hídrica e do 
solo 

0,04 - 
Áreas estratégicas de infiltração e de 
proteção e de recarga de aquíferos 

Estaleiro 

Áreas de elevado risco de erosão hídrica e do 
solo 

0,5 0,5 
Áreas estratégicas de infiltração e de 
proteção e de recarga de aquíferos 

Área total (ha) 2,18 2,12 

Nota Explicativa 1: Relativamente à área ocupada por cada uma das plataformas dos aerogeradores, na fase de 
estudo prévio totalizava 0,3ha, enquanto na fase de projeto de execução totaliza 0,35ha, a diferença deve-se 

essencialmente ao tipo de plataforma escolhida. 
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3. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

Nesta fase de projeto em execução, apresenta-se a nova configuração do Parque Eólico de Carlinga (Figura 

3-1), que conforme referido anteriormente é composto pelo sub-parque A e pelo sub-parque B, além da 

linha elétrica aérea de 60kV para interligação entre os sub-parques, e a linha elétrica aérea de 220kV, para 

fazer a evacuação da energia produzida interligando a subestação do sub-parque A até a subestação de 

Recarei. 

 

Figura 3-1 – Parque Eólico de Carlinga. 

A potência instalada total Parque Eólico de Carlinga é 66MW, sendo 52,8 MW Sub-parque Carlinga A e 

13,2 MW no Sub-parque Carlinga B. 

A seguir é apresentada a descrição dos principais elementos do projeto do Parque Eólico de Carlinga, 

sendo que as memórias descritivas do projeto em fase de execução encontram-se no Anexo 3.1 (Volume 

2) deste relatório. 

3.1 AEROGERADORES 

Conforme referido anteriormente, o Parque Eólico de Carlinga possui no total 10 aerogeradores, sendo 8 

no Sub-parque A (CA01 / CA02 / CA03 / CA04 / CA05/ CA06/ CA09 / CA10) e 2 no Sub-parque B (CA07 e 

CA08). 
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Os aerogeradores que se prevê instalar são do fabricante “Siemens Gamesa”, modelo SG 6,6-170, com 

diâmetro do rotor de 170 metros, com 6,6 MW de potência nominal e altura de torre de 115 metros 

(Figura 3-2). 

 

Figura 3-2 – Aerogerador da Siemens Gamesa, modelo SG 6,6-170. 

 

A configuração geométrica das plataformas é apresentada na Figura 3-3. Ao redor das fundações será 

feita uma plataforma ligada ao caminho, com uma estrada firme e compacta, que servirá para a colocação 

das gruas durante a montagem dos aerogeradores. Prevê-se que cada plataforma tenha uma área total 

média de 3.039m², sendo 870,5m² correspondentes às plataformas permanentes e 2.168,4m² às 

plataformas temporárias. 

 

Figura 3-3 – Planta da plataforma. 
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A plataforma de montagem do aerogerador divide-se em diferentes áreas, com diferentes características, 

nomeadamente: 

• A zona da fundação do aerogerador e a plataforma da grua de montagem apresenta sempre 

uma inclinação transversal 0% e uma inclinação longitudinal até 1%;  

• A via de interior mantém o perfil transversal tipo das vias de acesso, mas em termos de 

inclinação longitudinal está mais limitada, apresenta valores entre 2% a 8%;  

• A zona auxiliar à grua apresenta larguras variáveis com inclinação transversal -0.5%;  

• A zona de trabalho pode apresentar inclinações entre -0.5%;  

• A zona livre de obstáculos no interior da plataforma de montagem pode apresentar inclinações 

transversais entre -0.5% 

 

3.2 ESTALEIROS 

Procurou-se definir a localização dos estaleiros que reunisse condições adequadas incluindo o acesso fácil 

e com uma orografia favorável que minimize a movimentação de terras. 

Para o Sub-parque Carlinga A, está prevista a construção do estaleiro com área de 20.000 m². Para o Sub-

parque Carlinga B, está prevista a construção do estaleiro adstrito à plataforma CA08, com uma área de 

5.000m². A localização dos estaleiros é apresentada na figura a seguir. 

De forma, geral, procurou-se definir as localizações que reunissem condições adequadas, no caso do 

estaleiro do sub-parque Carlinga A evitando-se interferir desnecessariamente com alguma área de maior 

valia ambiental/ecológica, o que facilita igualmente a posterior recuperação paisagística, e no caso do 

estaleiro do sub-parque Carlinga B, onde não houvesse a necessidade de criação de acessos adicionais e 

com uma topografia favorável que minimize a movimentação de terras. 

De referir que a organização interna dos estaleiros será definida pelo empreiteiro/construtor, ressaltando 

que os contentores onde serão armazenados os materiais passíveis de derrame (ex. óleos) estarão 

localizados em zonas impermeáveis, de modo a evitar eventuais contaminações. 
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Figura 3-4 – Localização dos estaleiros. 

3.3 TERRAPLENAGEM 

Para a fase de projeto de execução, foi executado um Plano de Prospeção Geológico - Geotécnica e 

Prospeção Geofísica, e com base nestes estudos, definiram-se os parâmetros para os trabalhos de 

terraplenagem. 

Previamente à execução dos movimentos de terras será efetuada a decapagem da terra vegetal, com 

0,20m de espessura média. De referir que estas terras serão utilizadas na recuperação paisagística, no 

final da obra, e que o seu armazenamento temporário será feito em local que respeite a planta de 

condicionamentos, ou seja, em área livre de qualquer condicionante. 

Relativamente aos taludes de escavação a executar propõe-se nesta fase uma inclinação de 1:1 (V:H) para 

o Sub-parque Carlinga A e 1:1,5 (V:H) para o Sub-parque Carlinga B. Em relação aos taludes de aterro, 

adotaram-se inclinações de 1:1,5 (V:H) para o Sub-parque Carlinga A e 1:2 (V:H) para o Sub-parque 

Carlinga B. 

No caso do Sub-parque Carlinga A, os troços de escavação em que os taludes apresentam altura superior 

a 7-8 m, considerou-se a execução de banquetas com 3 m de largura. Na plataforma de aterro da 

subestação em que os taludes apresentam altura superior a 7-8 m, considerou-se também a execução de 
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banquetas com 3 m de largura. 

No caso do Sub-parque Carlinga B, relativamente aos taludes de escavação propõe-se nesta fase uma 

inclinação de 1:1,5 (V:H). Em certos trechos dos acessos será necessário fazer contenções nas escavações, 

conforme Memória Descritiva (Volume 2 – Anexo 3). Nos taludes de aterro, adotam-se inclinações de 1:2 

(V:H), e também aqui houve a necessidade de fazer muros de espera de forma a conter os taludes de 

aterro, conforme apresentado nas Memórias Descritivas (Volume 2 – Anexo 3) deste relatório. Como 

exemplo, nas figuras seguintes apresentam-se os taludes de aterro e escavação previstos para a 

plataforma do CA04 e do CA09, incluindo as banquetas projetadas. 

 

Figura 3-5 – Taludes de escavação e aterro previstos na plataforma CA04. 

 

Figura 3-6 – Taludes de escavação e aterro previstos na plataforma CA09. 

Os desenhos detalhados incluindo os perfis encontram-se nas Memórias Descritivas do Projeto (Volume 

2 – Anexo 3.1). Os perfis encontram-se nas plantas com a referência T2021-0722-06-EX-TRA-CA/CB. 
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3.4 DRENAGEM  

Drenagem Pluvial 

O sistema de drenagem foi dimensionado de modo a que se garanta a proteção da obra dos efeitos 

prejudiciais da água e proporcione uma circulação segura para o utente nos novos acessos e nas 

plataformas associadas aos aerogeradores. 

Drenagem das plataformas de montagem 

A drenagem das plataformas será assegurada por um conjunto de obras longitudinais, superficiais e 

internas, que recolherão as águas caídas nessa zona, encaminhando-as para os terrenos envolventes, 

conforme apresentado na Memória Descritiva (Volume 2 - Anexo 3). 

Assim, tendo em conta as características e a constituição dos perfis transversais, definiram-se as seguintes 

obras:  

• Valetas de Plataforma, colocadas nas zonas em escavação a fim de recolherem e conduzirem as 

águas escorridas da plataforma, dos taludes e das áreas adjacentes a este, sempre que não 

tenham sido intercetadas por valas de crista; 

• Vala drenante para captação de águas com dreno em PVC-C perfurado, com 250 mm de diâmetro; 

• Caixas de visita com grelha;  

• Coletor em PVC-C, com 315 mm de diâmetro.  

 

Drenagem dos taludes de escavação e de aterro 

A fim de assegurar a proteção dos taludes de escavação e aterro, serão ainda considerados os seguintes 

órgãos de drenagem longitudinal: 

• Valas de crista de talude triangulares em terra ou com enrocamento, para recolha das águas que 

escorrem dos terrenos adjacentes para os taludes de escavação, a fim de evitar a sua erosão e a 

sobrecarga da drenagem da plataforma.  

• Valas de pé de talude triangulares, destinadas a proteger a base dos taludes de aterro das águas 

provenientes dos terrenos envolventes;  

• Passagens não galgável, destinada a dar continuidade às valetas sob serventia com manilhas de 

 0.30 m e revestimento superior em betão;  

• Dissipador de energia em enrocamento argamassado na base do talude de aterro;  

• Caixas de ligação de vala de crista a descida de talude. 

Sempre que as condições locais o permitam as águas conduzidas por estas valas são espalhadas pelos 

terrenos vizinhos. 

Assim, as valetas são parte integrante do acesso, sendo paralelas a estas e têm a função de garantir a 

segurança da circulação das viaturas bem como encaminhar as águas para o seu curso natural, evitando 
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desde modo a acumulação de águas. Quanto às valas crista de talude serão triangulares em terra ou com 

enrocamento, para recolha das águas que escorrem dos terrenos adjacentes, a fim de evitar a sua erosão 

e a sobrecarga da drenagem da plataforma. Relativamente às valas de pé de talude triangulares, 

destinam-se a proteger a base dos taludes de aterro das águas provenientes dos terrenos envolventes. 

Embora estas obras tendem a diminuir os efeitos da erosão, o promotor refere como medida adicional 

para evitar a erosão a instalação de Dissipadores de energia em enrocamento argamassado na base do 

talude de aterro. 

 

Obras de Drenagem Transversal 

A drenagem transversal da via será assegurada pela implementação de passagens hidráulicas em pontos 

baixos do terreno ou nas zonas de intervenções nas linhas de água nas zonas de travessias dos caminhos 

de acesso ou plataformas associadas aos aerogeradores. 

Estão projetadas 41 passagens hidráulicas no sub-parque Carlinga A e 10 e no sub-parque Carlinga B, 

conforme desenhos referidos nas Memórias Descritivas dos Sub-parques (Volume 2 - Anexo 3) deste 

relatório. 

As obras de drenagem transversal são fundamentalmente constituídas pelos seguintes elementos:  

• Tubos de betão armado ou reforçado, com diâmetros interiores de  0.60 m a  1.00 m;  

• Bocas de entrada e saída para aquedutos circulares em betão;  

• Valas trapezoidais de desvio de linhas de água, revestidas com enrocamento argamassado;  

• Órgãos de dissipação de energia e proteção contra a erosão a jusante. 

No Volume 3 – Peça Desenhada 008 é apresentada a representação gráfica da hidrografia na área do 

Parque Eólico de Carlinga e Linhas Aéreas associadas, na escala 1:25.000 e nos Desenhos de Drenagem 

que acompanham a Memória Descritiva consta o detalhe das obras de drenagem previstas, incluindo as 

passagens hidráulicas previstas, as quais podem ser consultadas no Volume 2 – Anexo 3.  

3.5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 

A terraplenagem das vias e das plataformas associadas aos aerogeradores encontra-se calculada de 

acordo com o layout projetado e recorrendo ao modelo digital do terreno obtido a partir do levantamento 

topográfico. 

Para implantação das vias projetadas e das plataformas de montagem serão necessários realizar os 

movimentos de terras apresentados no Quadro a seguir: 
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Quadro 3-1 - Volumes de escavação e aterro para a fase de projeto de execução. 

Escavação / 
Aterro 

Sub-parque  
Carlinga A 

Subestação 
Carlinga A 

Sub-parque  
Carlinga B 

Subestação 
Carlinga B 

TOTAL 

Escavação (m³) 352.568 19.353 165.155 0 537.076 

Aterro (m³) 138.136 40.734 53.892 2.195 234.957 

Balanço (m³) 
+ 214.432 

(excedente) 
-21.381 

+111.263 
(excedente) 

- 2.195 
302.119 

(excedente) 

Da análise do quadro anterior prevê-se um excesso de terras para os sub-parques de aproximadamente 

302.119m3. De referir que o Promotor do Projeto foi informado pela Câmara de Penafiel que a Restradas 

– Revitalização Estradas do Norte LDA. é única instalação certificada, na envolvente, que pode receber o 

excedente de terras, conforme Alvará da Licença de Exploração nº 01/2014 que se encontra no Volume 2 

– Anexo 18. Nesse sentido, o Promotor realizou contato com a referida empresa, que confirmou a 

disponibilidade da receção do excedente de terras do Parque Eólico de Carlinga. 

Tanto para o Sub-parque A quanto o Sub-parque B verifica-se que haverá necessidade de transportar 

terras a vazadouro, uma vez que o volume de escavação é superior ao volume de aterro. De referir que 

esse material será encaminhado para operador devidamente autorizado para tal finalidade, devendo o 

empreiteiro emitir a Guia eletrónica de Acompanhamento de Resíduos (e-GAR), através da plataforma 

Siliamb. 

Relativamente às subestações, em ambas haverá um défice de terras, no total de -23.576 m³ de terras, 

prevendo-se que as terras sobrantes dos Sub-parques sejam utilizadas na construção das subestações. 

Os materiais resultantes das escavações a realizar ao longo dos aerogeradores, após a decapagem, 

poderão ser, na sua quase totalidade, utilizados na construção dos aterros. 

3.6 VIAS DE ACESSO  

Para esta fase de projeto de execução foram definidos os acessos aos Sub-parques Carlinga A e B, aos 

apoios da linha a 60V e aos apoios da linha a 220kV. De referir que está prevista a construção de novos 

acessos, bem como beneficiação de acessos existentes principalmente na área dos Sub-parques. O quadro 

a seguir apresenta essa contabilização e nas figuras seguintes indica a localização, que podem ser 

consultados com maior detalhe no Desenho 002 (Volume 3 - Peças Desenhadas). 

Quadro 3-2 – Contabilização dos acessos novos a construir e a beneficiar. 

Sub-parque  Acessos novos (m) Acessos a melhorar 

Sub-parque Carlinga A 4.354 3.779 

Sub-parque Carlinga B 2.362 820 

Linha 60kV 2.425 6.582 

Linha 220kV 1.623 - 
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Sub-parque  Acessos novos (m) Acessos a melhorar 

Total 10.764 11.181 

 

Através da análise do quadro anterior prevê-se que sejam construídos um total de 10.764m de novos 

acessos e beneficiados 11.181 m de acessos existentes. De maneira ilustrativa, a figura seguinte apresenta 

a indicação dos acessos existentes (em amarelo) e novos (em vermelho) da linha elétrica a 220kV. Em 

virtude da escala e para melhor visualização, o detalhe dos acessos pode ser consultado nos Desenhos nº 

004 e 005 (Volume 3 – Peças Desenhadas), bem como nos Planos de Acessos que se encontram no Volume 

2 – Anexo 13. 

 

Figura 3-7 – Acessos à linha elétrica a 220kV. 

Relativamente aos acessos nos sub-parques, a figura que segue e o Desenho nº 003 (Volume 3 – Peças 

Desenhadas) indicam quais trechos serão beneficiados e quais serão construídos (novos). 

 

 

Legenda: 

_____ Acessos existentes 

_____ Acessos novos 

_____ Linha elétrica a 220kV 
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Figura 3-8 – Acesso aos Sub-parque Carlinga A. 

 

 

Figura 3-9 – Acessos ao Sub-parque Carlinga B. 
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De referir que para a zona do Sub-parque Carlinga A, prevê-se que sejam construídos 4.354m de acessos 

novos, dos quais 726m deverão ser alcatroados, o que representa 17%. Relativamente aos acessos a 

beneficiar, no sub-parque Carlinga A, dos 3.779m, prevê-se que apenas 14% seja alcatroado. No sub-

parque Carlinga B, do total de acessos novos (2.362m), 1.023m serão alcatroados, o que representa 43%. 

Dos 820m a beneficiar, apenas 6% deverá ser alcatroado (46m). 

No conjunto de desenhos que acompanham a memória descritiva do projeto (Volume 2 – Anexo 3) podem 

ser visualizados esses trechos que serão alcatroados com alcatrão, os quais apresentam inclinações 

longitudinais até 14%. Na figura seguinte apresenta-se um exemplo de trechos na via de acesso ao 

aerogerador CA06, no sub-parque Carlinga A. 

Assim, do total de 10.764m de novos acessos previstos para os sub-parques e linhas elétricas, apenas 16% 

(cerca de 1.749m) serão alcatroados. Relativamente aos 11.194m de acessos existentes a beneficiar, cerca 

de 562m serão alcatroados, o que representa cerca de 5%. 

 

Figura 3-10 – Exemplo de acesso com inclinação até 14% que serão alcatroados. 

 

Em todo o traçado das vias de acesso tem de se garantir uma área livre de obstáculos, que possibilite ao 

camião que transporta as peças do aerogerador fazer o caminho pretendido em segurança. Por essa razão 

ao longo de todo o traçado em planta definiu- se essa área da seguinte forma:  

• Em reta, além da largura da via de 4,5m, de cada lado da via apresenta zonas livres com 0,5m, 

totalizando os 5,5 metros de largura; 

• Em curva considerou-se sobrelarguras com base nas tabelas “Overview Dimensions Curve Radii”, 

pelo que do lado intradorso da curva, a zona livre de obstáculos não deverá ultrapassar os 0,20m 

de altura e do lado extradorso não deverá ultrapassar os 1,5m. 
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Largura e altura livre de obstáculos 

 

Esquema de Larguras e sobrelarguras 

 

Ao longo do traçado das vias de acesso definiram-se zonas de entrecruzamento/paragem com 33 metros 

de comprimento e 4 metros de largura, de forma a possibilitar o entrecruzamento na via entre dois 

veículos. 

 

Figura 3-11 – Definição geométrica da zona de entrecruzamento. 

 

O perfil transversal tipo utilizado nas vias de acesso em reta é constituído por:  

• Faixa de rodagem unidirecional com 2 vias, com 2,25 metros de largura;  

• Inclinação transversal para o exterior da via de 2% 

 

O perfil transversal tipo utilizado nas vias de acesso em curva é constituído por:  

• Faixa de rodagem unidirecional com 2 vias;  

• Intradorso da curva com 2.25 metros de largura mais a sobrelargura.  

• Extradorso da curva com 2,25 metros de largura;  

• Inclinação transversal para o exterior da via de 2%. 
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Relativamente aos tipos de pavimento, nas zonas onde se garantem inclinações longitudinais até 14%, o 

pavimento da via apresentará duas camadas, nomeadamente: 

• Camada de base granular com 0.20m de espessura em agregado britado de granulometria 

extensa (ABGE); 

• Camada de sub-base granular com 0.20m de espessura em agregado britado de granulometria 

extensa (ABGE). 

Destaca-se que a camada de material é calculada para garantir a capacidade de carga necessária para 

realizar o transporte dos componentes necessários para a montagem da turbina. 

De referir ainda que o material agregado britado de granulometria extensa (ABGE) bem como a base 

granular são materiais permeáveis, que permite a drenagem da água que possa existir na parte superior 

do acesso. Este tipo de pavimentação é o tipicamente usado nos acessos internos dos parques eólicos. 

• Valas de cabos 

No sub-parque Carlinga A prevê-se que existam 3 circuitos, nomeadamente: 

• Circuito 1, com 5.947m 

• Circuito 2, com 3.415m 

• Circuito 3, com 4.473m 

 

Relativamente às características das valas de cabos, prevê-se dois tipos de valas de cabos no sub-parque 

Carlinga A, conforme mostra o quadro seguinte. 

Quadro 3-3 – Características das valas do sub-parque Carlinga A. 

Características Valas Comprimento (m) Profundidade (m) Largura (m) 

Vala Tipo I 8.145 1,1 0,4 

Vala Tipo II 2.845 1,1 0,6 

 

Na figura seguinte apresenta-se os três circuitos previstos para o sub-parque A. 
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Figura 3-12 – Vala de cabos no sub-parque Carlinga A. 
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No sub-parque Carlinga B prevê-se apenas 1 Circuito com 1.204m, com um tipo de vala com as 

características apresentadas no quadro seguinte. 

Quadro 3-4 – Características das valas do sub-parque Carlinga B. 

Características Valas Comprimento (m) Profundidade (m) Largura (m) 

Vala Tipo I 1204 1,1 0,4 

 

 

Figura 3-13 – Vala de cabos no sub-parque Carlinga B. 
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3.7 SUBESTAÇÕES 

Subestação do Sub-parque Carlinga A 

A subestação do sub-parque Carlinga A, a ser construída destina-se a escoar, para a rede de 220 kV, a 

energia produzida pelo Parque Eólico de Carlinga. Esta subestação faz a interligação a 220 kV à subestação 

de Recarei da REN. 

A subestação projetada é do tipo mista, composta por três escalões de tensão, um de 220 kV (Nível MAT1), 

um de 60 kV (Nível AT2) e outro de 30 kV (Nível MT3). A subestação é essencialmente constituída por um 

parque exterior de aparelhagem (PEA), um edifício de comando e controlo (EC) e um armazém. 

No parque exterior da subestação serão instalados os seguintes elementos: 

• Toda a aparelhagem MAT, AT e MT;  

• Um transformador de potência de 220/30 kV com 70/49 MVA de potência nominal;  

• Um transformador de potência de 220/60 kV com 70/49 MVA de potência nominal; 

• Barramentos MT para subida de cabos;  

• Grupo gerador 

O edifício de comando e controlo da subestação é constituído nomeadamente por:  

• Quadro Metálico de MT (QMMT) de 30 kV; 

• Armários de Serviços Auxiliares de Corrente Alternada (SACA) e Corrente Contínua (SACC);  

• Armários de comando, controlo e proteção da subestação e do parque eólico;  

• Restantes quadros e armários para satisfazer a diversas instalações auxiliares da subestação. 

O edifício de comando e controlo albergará as seguintes divisões:  

• Sala de controlo;  

• Sala de quadros;  

• Sala de média tensão;  

• Gabinete da administração;  

• Escritório;  

• Cozinha;  

• WCs masculino e feminino;  

• Armazém exterior. 

A figura a seguir apresenta a planta geral da subestação do sub-parque Carlinga A, sendo que o detalhe 

pode ser consultado nas memórias descritivas que se encontram no Volume 2 -Anexo 3.3. 
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Figura 3-14 – Planta geral da subestação do Sub-parque Carlinga A. 

 

Subestação do Sub-parque Carlinga B 

A subestação do sub-parque Carlinga B, a ser construída destina-se a escoar a energia, produzida pelo 

Sub-parque Carlinga B, até à subestação de Carlinga A, através de uma linha aérea de 60 kV. 

A subestação projetada é do tipo mista, composta por dois escalões de tensão, um de 60 kV (Nível AT1) e 

outro de 30 kV (Nível MT2). Assim como no Sub-parque Carlinga A, a subestação no Carlinga B é 

essencialmente constituída por um parque exterior de aparelhagem (PEA) e um edifício de comando e 

controlo (EC). 

No parque exterior da subestação serão instalados os seguintes elementos: 

• Toda a aparelhagem AT e MT;  

• Um transformador de potência de 60/30 kV com 25/17,5 MVA de potência nomina;  

• Barramentos MT para subida de cabos;  

• Grupo gerador 

O edifício de comando e controlo da subestação é constituído nomeadamente por:  

• Quadro Metálico de MT (QMMT) de 30 kV; 

• Armários de Serviços Auxiliares de Corrente Alternada (SACA) e Corrente Contínua (SACC);  

• Armários de comando, controlo e proteção da subestação e do parque eólico;  

• Restantes quadros e armários para satisfazer a diversas instalações auxiliares da subestação. 

O edifício de comando e controlo albergará as seguintes divisões:  
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• Sala de controlo;  

• Sala de quadros;  

• Sala de média tensão;  

• WCs masculino e feminino;  

 

A figura seguinte apresenta a planta geral da subestação do sub-parque de Carlinga B, sendo que o detalhe 

pode ser consultado nas memórias descritivas que se encontram no Volume 2 -Anexo 3.3. 

 

Figura 3-15 – Planta geral da subestação do Sub-parque Carlinga B. 

 

3.8 LINHA ELÉTRICA A 60KV 

A linha de distribuição de energia elétrica a 60kV interligará a Subestação do sub-parque Carlinga B à 

Subestação (60/220kV) do sub-parque Carlinga A e terá cerca de 13,5km. 

A linha a estabelecer, atravessa as freguesias de Luzim e Vila Cova, Duas Igrejas, Oldrões, Rans, Galegos, 

Valpedre, Lagares e Figueira, Capela do concelho de Penafiel, será uma linha simples, sendo os condutores 

em Alumínio-Aço com 325mm2 de secção. 

A potência a transportar pela linha será de 48 MVA, sob a forma de corrente alternada trifásica, com a 

frequência de 50 Hz e à tensão de 63kV. 

A Linha Aérea tem as seguintes características: 

• Tipo de instalação: Linha aérea simples 

• Tensão nominal: 60 kV 
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• Tensão estipulada: 63 kV 

• Corrente elétrica: Alternada trifásica 

• Frequência da rede: 50 Hz 

• Regime de neutro: neutro à terra por reactância 

• Nº de circuito: 1 

• Nº de ternos: 1  

• Nº de cabos de guarda: 1 

• Nº de cabos de telecomunicação: 1 

• Apoios com ligação individual à terra subterrânea: Todos 

• Apoios com ligação individual à terra aérea: Todos os equipados com cabo de guarda 

• Comprimento do troço de cabo condutor a estabelecer: 12990 metros 

• Comprimento do troço de cabo de guarda a estabelecer: 12990 metros 

 

O comprimento total da linha será de 12.990 metros, sendo constituída por três condutores e por um 

cabo de guarda, todos de alumínio-aço, em toda a sua extensão. O cabo de guarda terá 24 fibras óticas 

incorporadas (OPGW), e será do tipo OPGW AS/AA 45/226 ST em toda a extensão da linha. 

 

Apoios 

Serão utilizados apoios metálicos do tipo F20CA, F65CA e F95CA. O cálculo mecânico dos postes metálicos 

integra o Projeto Tipo de Postes Metálicos da série “F” para linhas Aéreas de MT/AT da METALOGALVA-

IRMÃOS SILVA LDA., aprovado em 3 de Março de 1994 pela DGE. Deste modo o dimensionamento 

realizado garante que as trações exercidas nos apoios fim de linha e nos apoios de reforço são inferiores 

ou iguais às trações para as quais os apoios foram licenciados. O perfil dos apoios pode ser consultado no 

Volume 2 – Anexo 3.2.1. 

 

Balizagem aérea 

De acordo com as disposições contidas na Circular de Informação Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio, do 

Instituto Nacional de Aviação Civil, não será necessário proceder à balizagem de qualquer vão. 

 

De referir que a Memória Descritiva completa da Linha Elétrica a 60kV encontra-se no Volume 2 – Anexo 

3.2. 
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3.9 LINHA ELÉTRICA A 220KV (LMAT) 

Conforme referido anteriormente, a linha elétrica aérea de Muito Alta tensão a 220kV fará a interligação 

com a subestação da Redes Energéticas Nacionais (REN) de Recarei, para onde foi solicitada e atribuída a 

potência de ligação para o PE Carlinga. Esta linha de 220 kV terá um comprimento de 9.850,77 metros. 

Assim, prevê-se que a REN, concessionária da RNT, construirá um painel de 220 kV na Subestação de 

Recarei, sendo os respetivos encargos a suportar pelo promotor. Depois de construída, a linha de 

interligação a 220 kV será entregue à REN para ser integrada na RNT. 

A entrada na Subestação de Recarei será feita pelo lado Oeste da mesma, pelo que para proceder a esta 

ligação serão efetuadas as modificações necessárias à linha L2123 LTG.RR Tapada Outeiro (Gás) – Recarei, 

que consistem na alteração da posição do apoio 25A da LTG.RR, que passará a estabelecer ligação ao 

Painel 214 da Subestação de Recarei. 

A linha elétrica a 200kV será constituída pelos elementos estruturais normalmente usados em linhas deste 

nível de tensão: 

• 1 Cabo condutor por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR 485 (Zebra). 

• 2 Cabos de guarda, em alumínio-aço, do tipo ACSR 153 (Dorking). 

• Cadeias de isoladores de vidro temperado do tipo U160BS e acessórios adequados ao escalão de 

corrente de defeito máxima de 50 kA. 

• Apoios reticulados em aço da família MTG, para o escalão de 220kV. 

• Apoios reticulados em aço da família CW, para o escalão de 220kV. 

• Apoios reticulados em aço da família QR, para o escalão de 220kV. 

• Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes formados por uma sapata 

em degraus e uma chaminé prismática. 

• Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as características dos locais de 

implantação. 

 

Apoios 

Sendo a topologia utilizada um condutor por fase, com um circuito trifásico suportado por apoios em 

esteira horizontal, da família MTG, CW e QR (estes dois últimos utilizados pontualmente) optou-se pelo 

uso do ACSR 485 (Zebra), pois, é o que se adequa à potência a transportar para este projeto em particular 

e para as correntes de curto-circuito previstas. O perfil dos apoios pode ser consultado no Volume 2 – 

Anexo 3.2.2. 
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Figura 3-16 – Tipos de postes para a linha elétrica a 220kV. 

 

As fundações dos apoios são constituídas por quatro maciços de betão independente, com sapata em 

degraus, chaminé prismática e armação, cujo dimensionamento pode ser consultado na Memória 

Descritiva (Volume 2 – Anexo 3). O perfil dos apoios da linha a 60kV pode ser verificado no Volume 2 – 

Anexo 3. 

 

Cabos 

As condições gerais de utilização dos cabos são as habitualmente adotadas pela REN, SA neste tipo de 

cabos. Um dos cabos instalados na posição de cabo de guarda será de facto um cabo tipo OPGW (optical 

ground wire), o qual possui no seu interior fibras óticas destinadas às funções de telemedida e 

telecontrole bem como de telecomunicações em geral. 

O cabo condutor a utilizar é de alumínio-aço com a designação de ACSR 485 (ZEBRA) e os cabos de guarda 

ACSR 153 (DORKING). 

Em relação às distâncias de segurança, adotaram-se os critérios definidos pela REN, S.A. os quais estão 

acima dos mínimos regulamentares, criando-se assim uma servidão menos condicionada e aumentando-

se o nível de segurança geral. No quadro seguinte mostram-se os valores adotados. 
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Quadro 3-5 – Distâncias a obstáculos (m) da linha elétrica a 220kV. 

 

 

Valores a 

Adotar 

Mínimos 

(RSLEAT) 

Distância ao solo 12,0 7,1 

Distância a outras linhas aéreas 5,0 (a) 4,7 (a) 

Distância a edifícios 6,0 4,7 

Distância a árvores 5,0 3,7 

Distância a estradas 12,0 8,5 

Distância a vias-férreas   

Não eletrificadas 12,0 8,5 

Eletrificadas 15,0 (a) 14,2 (a) 

Obstáculos Diversos 5,0 3,7 

(a) Considerando o ponto de cruzamento a 200m do apoio mais próximo 

Relativamente aos acessórios que equipam as cadeias de isoladores dos condutores e que constituem os 

conjuntos de fixação dos cabos de guarda, estes foram definidos conforme o especificado pela REN, SA, 

adequados ao tipo de linha em causa, conforme mostra o quadro a seguir. 

Quadro 3-6 – Cadeias de isoladores da linha elétrica a 220kV. 

Função da Cadeia Isoladores Tipo e Quantidade Isolador 

Cadeias de amarração dupla (*) (pórticos das SE) 2 x 14 U160BS 

Cadeias de amarração dupla 2 x 14 U160BS 

Cadeias de suspensão dupla (Condutor Lateral) 2 x 14 U160BS 

Cadeias de suspensão dupla (Condutor Central) 2 x 14 U160BS 

 

Conjuntos sinaléticos 

Em todos os apoios existe sinalização claramente visível do solo constante de: 

• Chapa de sinalização ou de advertência com o texto “PERIGO DE MORTE” e o n.º de ordem do 

apoio na linha; 

• Chapa de identificação com o nome (sigla) da linha e o n.º de telefone do departamento 

responsável. 

Adicionalmente em todos os apoios localizados junto de vias de comunicação e zonas urbanas, serão ainda 

equipados com placas sinaléticas, onde figura o logótipo da REN e cujas dimensões e características são 

as seguintes: 

• Chapa de aço galvanizado de 3mm de espessura com as dimensões de 2000x1000mm; 
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• Autocolante em vinil refletor branco aplicado numa das faces do painel com os códigos de cores. 

Para inspeções aéreas ao traçado da linha serão colocadas, de 10 em 10 postes chapas do tipo “C” 

LD30390 com a identificação do número do apoio. 

Interferências Radioelétricas 

De acordo com o CISPR o nível de ruído interferente, a 15 m do condutor exterior, para as linhas de tensão 

entre 70 e 200 kV deve ser inferior a 46 dB e 53 dB para linhas de tensão entre 300 e 400 kV, com bom 

tempo. O valor calculado na situação mais desfavorável (mau tempo) é cerca de 36.36 dB, sendo este 

valor inferior aos limites atrás mencionados. Nestas condições e para uma receção classe A (S/R(dB) ≥ 32 

dB) a relação sinal/ruído S/R(dB) = S(dB) - R(dB) a 21 m do eixo da linha deverá ser de pelo menos 55.06 

dB, na situação mais desfavorável. 

O detalhe dos cálculos pode ser consultado na Memória Descritiva (Volume 2 – Anexo 3.2). 

 

Balizagem Aérea 

De acordo com as circulares da Divisão de Regulamentação e Licenciamento Aeronáutico da ANA, 

Aeroportos de Portugal, SA, considera-se necessário efetuar a balizagem dos seguintes obstáculos: 

• das linhas aéreas quando penetrem numa área de servidão geral aeronáutica e/ou que, 

ultrapassem as superfícies de desobstrução (que são para este nível de tensão de 25m); 

• dos vãos entre apoios que distem mais de 500m; 

• dos vãos que cruzem linhas de água, lagos, albufeiras, etc, com uma largura média superior a 80 

m ou que excedam, em projeção horizontal, mais de 60m relativamente às cotas de projeção 

sobre o terreno, no caso de vales ou referida ao nível médio das águas; 

• dos elementos de uma linha aérea que se situem nas proximidades de pontos de captação de 

água localizados em zonas de risco de incêndios florestais; 

• das linhas aéreas que cruzem Auto-Estradas, Itinerários Principais ou Complementares. 

Balizagem diurna 

A sinalização diurna consiste na colocação de esferas possuindo o diâmetro mínimo de 600 mm, são 

instaladas nos cabos de guarda convencionais (no cabo OPGW com a utilização de pré-formados de 

proteção) e a projeção, segundo o eixo da linha, da distância entre esferas consecutivas é sempre igual 

ou inferior a 30 metros. Quando se justificar serão igualmente balizados os apoios por pintura total ou 

parcial nas cores branco e laranja internacional. 

A balizagem diurna dos apoios consiste na pintura às faixas, de cor alternadamente vermelha ou laranja 

internacional e branca. As faixas a pintar correspondem a troços modulares das estruturas de forma a 

realçar a sua forma e dimensões. As faixas extremas são pintadas na cor vermelha ou laranja internacional. 

Será necessário efetuar a Balizagem Diurna conforme se indica no perfil e planta parcelar nos vãos: 
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• P11 – P12 

• P23 – P24 

No traçado da linha em projeto, não foram identificadas situações onde exista necessidade de uso de 

balizagem diurna de apoios. 

 

Balizagem noturna 

A balizagem noturna consiste na sinalização no topo dos apoios com díodos eletroluminescentes (“LED”) 

alimentados por painéis solares e baterias acumuladoras de energia ou outro equipamento equivalente 

desde que aprovado pela ANAC. Estes dispositivos terão de emitir luz vermelha com uma intensidade 

mínima de 10 Cd. Tendo em conta a Circular 10/03 de 6 de Maio do INAC – Instituto Nacional de Aviação 

Civil, considera-se necessária a balizagem noturna dos apoios P23 e P24. 

 

Sinalização para aves 

Neste escalão de tensão as distâncias de isolamento não permitem atingir pontos a potenciais diferentes 

sem a utilização de meios especiais, o que diminui os riscos de eletrocussão das aves.  

Os dispositivos de sinalização para a avifauna são do tipo “BFD” (Bird Flight Diverter) em toda a extensão 

da linha, que são dispositivos de forma helicoidal de fixação dupla com 30 cm de diâmetro e 1m de 

comprimento, de cor laranja e branco, que se ajustam ao cabo de guarda por enrolamento no mesmo. 

Numa das extremidades, estes dispositivos têm um anel de maior diâmetro, que sobressai no perfil do 

cabo. Este anel, combinado com a cor do dispositivo, aumenta significativamente a visibilidade dos cabos 

pelas aves, sem lhe conferir um aspeto volumoso, e não introduzindo nenhum aumento significativo em 

relação à área exposta ao vento. 

Será necessário utilizar em toda a linha de 220kV dispositivos de sinalização para a avifauna do BFD com 

distribuição intensiva de 20 em 20 metros alternamente nos cabos de guarda para que no plano sejam 

visíveis de 10 em 10 metros. 

De referir que a Memória Descritiva completa da Linha Elétrica de Muito Alta Tensão a 220kV encontra-

se no Volume 2 – Anexo 3.2. 

 

3.10 REAVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

Conforme já referido, no âmbito do projeto de execução objeto deste RECAPE, foi realizada a reavaliação 

dos impactes ambientais em termos globais no que diz respeito aos condicionamentos ambientais, e de 

forma específica, nos descritores da paisagem, ruído e património. No caso da paisagem e do património, 

a reavaliação teve por objetivo reavaliar os impactes considerando o novo posicionamento dos 
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aerogeradores, bem como avaliar de forma unitária os apoios. No caso do ruído, os impactes foram 

reavaliados principalmente considerando a alteração da potência do aerogerador (6.0MW considerado 

no projeto em fase de estudo prévio e 6.6MW no projeto de execução), mesmo que as demais 

características não tenham sido alteradas. 

De referir que apesar de se ter alterado a potência dos aerogeradores, a potência sonora em ambos os 

modelos é o mesmo (106 dB). Nos quadros a seguir são apresentados os dados utilizados para avaliação 

dos níveis sonoros em fase de estudo prévio (EIA) e para o projeto de execução (RECAPE). 

Quadro 3-7 – Dados de potência sonora dos aerogeradores utilizado em fase de estudo prévio. 

 

 

Quadro 3-8 – Características do aerogerador SG 6.6-170 (previsto para o projeto de execução). 

 

A seguir é apresentado o resultado da reavaliação de impactes nos descritores referidos. 

 

3.10.1 IMPACTES AMBIENTAIS NA PAISAGEM 

3.10.1.1 Considerações gerais 

De uma forma geral, a implantação de um Parque Eólico e linhas elétricas associadas no território induz 

necessariamente a ocorrência de impactes negativos na paisagem decorrentes das alterações na 
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morfologia natural do terreno, da afetação da ocupação atual do solo e da intrusão visual que estes 

elementos determinam no ambiente visual. 

Com a implementação das Linhas elétricas, relocalização dos aerogeradores, e acessos do Parque Eólico, 

considera-se que estas modificações irão refletir-se sobretudo nos impactes ambientais na paisagem. 

Refira-se, no entanto, que se mantiveram os atributos estéticos da paisagem, qualidade visual, capacidade 

de absorção visual e sensibilidade visual da situação de referência do Estudo de Impacte Ambiental. Desta 

forma, será necessário analisar e reavaliar os impactes ambientais na paisagem durante as fases de 

construção e exploração, tendo em conta o Projeto de Execução. 

Considerou-se manter para apoio à análise de impactes, a área de estudo da paisagem com delimitação 

fixa de 5km em relação à área dos Parques Eólicos e 3Km para as Linhas Elétricas em fase de EIA. Assim, 

para a análise de impactes em fase de RECAPE, refizeram-se as bacias visuais dos aerogeradores e apoios 

das linhas elétricas, de apoio à avaliação de impactes ambientais na paisagem para as fases de construção 

e exploração.  

Em fase de EIA a análise de impactes sobre as linhas elétrica teve em consideração o seu corredor dado o 

desconhecimento da localização dos apoios. No presente RECAPE é considerada a localização dos apoios. 

O Projeto das linhas elétricas insere-se na área de analise considerada no EIA que servirá de suporte no 

preenchimento das tabelas de apoio à avaliação dos impactes ambientais na paisagem durante as fases 

de construção e exploração da Linha Elétrica. 

A análise de impactes considera uma avaliação detalhada das consequências da instalação do Projeto 

sobre a Paisagem, identificando, caso a caso, os potenciais impactes que decorrerão das ações associadas 

à implementação do Projeto, nas fases de construção e exploração. 

As intervenções e elementos de projeto que se consideram potencialmente indutores de impactes visuais 

ou estruturais na paisagem e que, como tal, serão avaliados quanto à magnitude de transformação e 

intrusão visual são: 

▪ Sub-parque Eólico de Carlinga A, com 8 aerogeradores – CA01 a CA06, CA09 e CA10, uma 

subestação de 30/220 kV, bem como plataformas de montagem, acessos, valas de cabos e 

estaleiro; 
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▪ Sub-parque Eólico de Carlinga B, com 2 aerogeradores – CA07 e CA08, uma subestação de 30/60 

kV, bem como plataformas de montagem, acessos, valas de cabos e estaleiro; 

▪ Linha aérea simples a 220 kV entre a subestação de Recarei (REN) e a subestação de Carlinga A, 

com uma distância aproximada de 9,8 km – LMAT Carlinga A - Recarei; 

▪ Linha aérea simples a 60 kV para interligação entre a subestação de Carlinga A e a subestação 

de Carlinga B com uma distância aproximada de 12,9 km - LMAT Carlinga B – Carlinga A. 

3.10.1.2 A paisagem em estudo 

Os sub-parques do Parque Eólico de Carlinga localizam-se nas serranias que intercalam os afluentes do 

rio Douro no seu troço jusante, Sousa, Tâmega e Ferreira, mais concretamente nas cumeadas associadas 

aos topónimos Serra de Santo Antoninho e Alto da Pena Branca (Carlinha A) e Serra de Luzim (Carlinga B). 

As linhas elétricas propostas no âmbito deste projeto articularão os dois sub-parques (60 kV) e ligarão à 

subestação de Recarei (220 kV), localizada numa área limítrofe à linha férrea do Douro, na base da serra 

de Pias. 

Localizando-se a nascente da cidade do Porto, a área de estudo abrange um território onde o relevo é 

mais vigoroso, com um conjunto de elevações proeminentes que se começam a destacar neste setor, 

demarcando uma evidente transição para uma morfologia distinta, contrastante com a planura associada 

ao litoral do noroeste de Portugal. Apesar das características fisiográficas pouco favoráveis, a paisagem 

manifesta-se muito humanizada, função da proximidade à cidade do Porto, da presença de duas 

importantes linhas de água, Douro e Tâmega, pelos inúmeros recursos que estas oferecem e pela litologia 

em presença, que promoveu uma intensa indústria extrativa. 

Contudo, a matriz da paisagem persiste verde, sendo suportada pela exploração florestal e agrícola, que 

se distribui de acordo com a conformação do terreno. As zonas mais baixas, de morfologia 

tendencialmente mais suave e com presença de solos mais profundos e de relativa fertilidade, 

apresentam-se como essencialmente agrícolas, enquanto as zonas mais elevadas e vertentes de maior 

declive, de solos mais delgados e menor acessibilidade, se revestem de manchas florestais, ocupação que 

tolera melhor o vigor do relevo e a escassez de solo arável. 

A floresta é dominada por povoamentos monoespecíficos de eucalipto, sendo pouco frequentes os 
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povoamentos de resinosas e escassas as manchas de folhosas autóctones, confirmando a elevada 

transformação humana desta paisagem. 

O povoamento apresenta-se denso, sobretudo a nascente, e, na sua maioria, difuso, manifestando com 

alguma frequência nos aglomerados de maior dimensão uma distribuição caótica de usos e funções, 

coexistindo frequentemente nos mesmos espaços habitações, armazéns e unidades comerciais e 

industriais, criando um contínuo construído de difícil delimitação. A esta distribuição caótica acresce a 

forte presença de infraestruturas (viária, rede elétrica, etc.), que fragmentam e contribuem para a 

artificialização desta paisagem. As povoações que se assumem como núcleos urbanos mais 

representativos, polarizando a humanização no seio da área de estudo, são Campo (mancha edificada no 

prolongamento de Valongo e Sobrado), Recarei, São Pedro da Cova e Melres, no setor ocidental, e 

Paredes, Penafiel e Oldrões, na face oriental. A sul do Douro evidencia-se apenas Oliveira de Arda, dada 

a reduzida expressa deste território na área de estudo. A rede viária manifesta-se muito densa, 

distribuindo-se pelas zonas de morfologia menos acidentada – vales e encostas suaves, evidenciando-se 

as autoestradas A4 e A41, a estrada nacional ao longo da margem norte do rio Douro (EN108) e, com 

desenvolvimento longitudinal na área de estudo, de poente para nascente, as estradas nacionais EN319-

2, EN319, EN106, EN312 e EN320. 

Análise da Paisagem 

As diferentes características fisiográficas, associadas a diferentes usos do solo e modelos e tipologias de 

povoamento, demarcam neste território unidades relativamente homogéneas identificadas na 

caracterização de âmbito regional elaborada na publicação da Direcção-Geral de Ordenamento do 

Território e Desenvolvimento Urbano em 2004: “Contributos para a Identificação e Caracterização da 

Paisagem em Portugal Continental”. A área em estudo interceta duas unidades de paisagem: Serra de 

Valongo (UP8) e Baixo Tâmega e Sousa (UP12), do grupo de unidades Entre Douro e Minho. 

Com maior pormenor de modo a avaliar quantitativamente o valor cénico da paisagem, foram calculadas 

as áreas integradas nas diferentes classes de qualidade visual. Na área de estudo a classe mais 

representativa é a moderada (46%), apresentando também uma expressão relevante as classes reduzida 

(20%) e elevada (23%), confirmando uma paisagem heterogénea de expressivos contrastes entre áreas 

de reduzido e elevado valor cénico. A prevalência da classe moderada reflete um território fortemente 

transformado, mas cuja matriz persiste “verde”, suportada essencialmente pelos usos agrícolas e 
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florestais. As cumeadas e as vertentes altas, dominadas por manchas florestais constituídas sobretudo 

por florestas monoespecíficas de eucalipto - espécie alóctone de reconhecido reduzido valor ecológico e 

cénico, conferindo à paisagem um aspeto monótono -, traduzem-se, regra geral, em áreas de reduzida 

qualidade visual. Excetuam-se os relevos mais marcados que, pelas suas características fisiográficas 

singulares, manifestam um maior valor cénico apesar da ocupação homogénea em presença, seja esta de 

floresta de produção ou matos. Estas áreas proeminentes da paisagem assumem-se como áreas de 

moderada qualidade visual, verificando-se um valor acrescido (qualidade elevada) no caso particular das 

cumeadas do Anticlinal de Valongo, função do seu valor geológico e patrimonial, bem como da sua 

importância no contexto da Área Metropolitana do Porto, tendo sido por este motivo classificadas como 

sítio da Rede Natura (PTCON0024 – Valongo) – cumeada de Pias e Serra do Castiçal, e como Paisagem 

Protegida – Parque das Serras do Porto - cumeadas referidas e Santa Iria, Banjas e Serra das Flores. 

Note-se que nestas cumeadas e vertentes existem afloramentos rochosos e pequenos núcleos de folhosas 

autóctones, de regeneração natural e decorrentes de ações de plantação, que conferem uma elevada 

riqueza visual à paisagem, os primeiros pela singularidade das formas e volumetria, e os segundos por 

constituírem resquícios da vegetação original deste território. 

Nas zonas elevadas deste território sobressaem também algumas áreas de muito reduzida qualidade 

visual, associadas a intrusões visuais e áreas degradadas, nomeadamente indústrias, vias rodoviárias de 

maior dimensão (pela intrusão visual e barreira física que implicam) e, sobretudo, áreas de exploração de 

inertes. 

As povoações, apesar de incluírem nos seus limites diversos edifícios com valor estético e/ou patrimonial, 

globalmente não se distinguem pelo valor cénico nem se assumem como elementos dissonantes 

relevantes na paisagem, pelo que, regra geral, concorrem para o moderado valor cénico que prevalece na 

área de estudo. Excetuam-se os aglomerados nos quais predomina o volume contruído vertical e com 

uma distribuição mais caótica de usos e funções, que concorrem para a reduzida qualidade visual da 

paisagem, destacando-se as periferias de Valongo (Campo e Gandra) e Penafiel. As áreas agrícolas 

promovem nesta paisagem essencialmente uma elevada qualidade visual, ao enquadrarem o 

povoamento disperso e ao quebrarem a monotonia associada às extensas florestas monoespecíficas que 

revestem o território, tendo em conta que respeitam na generalidade as estruturas naturais da paisagem 

e contribuem para a sua compartimentação através de sebes vivas e muros de pedra solta, elementos 
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tradicionais que constituem uma referência da paisagem da área de estudo. Sobressaem como áreas de 

muito elevada qualidade visual as linhas de água, elemento natural de elevado valor ecológico e cénico, 

que se encontram frequentemente associadas a ocupações também de elevada e muito elevada 

qualidade, nomeadamente parcelas agrícolas em zona de várzea e formações ripícolas, muitas vezes 

combinadas com outras manchas de vegetação autóctone. Nas margens e proximidade das linhas de água, 

encontram-se também ocupações de moderado e reduzido valor cénico, como matos pobres e 

eucaliptais, que, pela situação fisiográfica em que se encontram, se traduzem, respetivamente, em áreas 

de elevada e moderada qualidade visual. As intrusões visuais mantêm o muito reduzido valor cénico. 

Neste contexto, sobressaem na paisagem as linhas de água estruturantes, Douro, Ferreira, Sousa e 

Tâmega. 

3.10.1.3  Fase de construção 

As perturbações genéricas que potencialmente ocorrem durante a fase de construção são determinadas 

por duas origens distintas, as quais são magnificadas pela pressão que tais ações poderão exercer na 

paisagem, tendo em conta o âmbito de influência das mesmas: 

• Ações, temporárias ou não, incidentes sobre o suporte biofísico e que conduzem a alterações da 

paisagem.  

• Ações que resultam dos próprios trabalhos de construção, com a inevitável introdução de meios 

humanos e mecânicos com maior ou menor significado.  

As alterações sobre a paisagem estão relacionadas diretamente com as ações de construção do Parque 

Eólico Carlinga e respetivas linhas elétricas associadas, nomeadamente beneficiação/alargamento de 

caminhos existentes; construção de pequenos troços de caminhos novos; execução das fundações dos 

aerogeradores e plataformas necessárias para a sua montagem; instalação dos aerogeradores; 

implantação do estaleiro; execução das valas para instalação dos cabos elétricos; construção da 

subestação, implantação dos apoios e montagem das Linhas Elétricas.  

Considerando-se que todas estas ações têm efeito direto no solo e geram impactes que se manifestam da 

seguinte forma: 

• Desorganização da funcionalidade da paisagem; 
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• Desorganização visual e cénica resultante da presença de maquinaria e pessoal afeto à obra; 

• Emissão de Poeiras; 

• Alteração da morfologia; 

• Desmatação; 

• Desarborização. 

Atributos caracterizadores dos impactes 

A análise dos impactes do Projeto ao nível da Paisagem, para a fase de construção, foi definida de acordo 

com os seguintes atributos. O valor da significância de cada impacte é obtido através de uma média 

ponderada dos parâmetros considerados (Duração, Reversibilidade, Âmbito de Influencia e Magnitude). 

A magnitude é o fator que mais influencia sendo considerada (Reduzida) Quando o impacte é pontual, 

não exercendo influência na Paisagem, (Moderada) Quando o impacte não é suficiente para 

descaracterizar o local e (Elevada) Quando o impacte descaracteriza o local. 

Resultados  

A previsão, determinação e avaliação dos impactes paisagísticos mais significativos, a nível da fase de 

construção, foi efetuada tendo em consideração as ações geradoras de impacte que irão alterar as 

Características Visuais da Paisagem, a sua Qualidade Visual e o seu Valor Cénico. Estas alterações são 

resultado da intrusão visual de novos elementos, ou seja, a implantação do estaleiro; a 

beneficiação/alargamento de caminhos existentes; a construção de pequenos troços de caminhos novos; 

execução das fundações dos aerogeradores e plataformas de montagem; instalação dos aerogeradores; 

execução das valas para instalação dos cabos elétricos; construção das subestações e apoios das linhas 

elétricas, que se irão refletir na paisagem atual através da modificação das características do relevo e do 

tipo da ocupação do solo, o que irá provocar uma nova leitura da paisagem. Estas modificações nas 

características atuais da paisagem são os fatores que implicarão alterações, mais ou menos importantes, 

na perceção da paisagem e na apreciação do seu valor cénico. 

Apresenta-se, em seguida, uma identificação e avaliação de impactes de acordo com as principais ações 

de projeto, ao nível estrutural/funcional da Paisagem.  

O Parque Eólico Carlinga é constituído por um total de 10 aerogeradores divididos em dois sub-parques, 
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designados por Carlinga A (8 aerogeradores – CA01 a CA06, CA09 e CA10) e Carlinga B (2 aerogeradores – 

CA07 e CA08). Para além do parque, o projeto inclui duas linhas elétricas aéreas: uma a 60kV para fazer a 

interligação entre os dois sub-parques e uma a 220kV para fazer a ligação entre o sub-parque Carlinga A 

e a subestação de Recarei para evacuação da energia produzida nos sub-parques. O projeto incide em 

zonas atualmente ocupada por floresta de eucaliptal, pinhal bravo e matos. Do ponto de vista da 

qualidade visual praticamente toda a área de projeto interceta a classe de moderada qualidade. 

• Implantação dos estaleiros 

A implantação, e presença, dos estaleiros constituirá um impacte negativo que terá lugar apenas na fase 

de construção e que será minimizável através da adoção de algumas medidas propostas. 

(Carlinga A). Estaleiro adjacente ao Acesso 1 com cerca de 20.000 m2 que não apresenta qualquer coberto 

vegetal específico (solo anteriormente utilizado para pastoreio e agricultura extensiva). (Carlinga B). 

Estaleiro com cerca de 5 000 m2, adjacente à plataforma CA08, solo atualmente revestido por matos 

rasteiros. 

O estaleiro proposto para o sub-parque Carlinga A coincide com uma vertente com pendente entre os 6% 

e os 10%, e o estaleiro proposto para sub-parque B coincide com uma área de morfologia suave 

(pendentes menores que 6%), em ambos os casos não se prevê alterações relevante na topografia natural 

nem a afetação de vegetação com relevância cénica ou ecológica, uma vez que as áreas selecionadas 

coincidem com manchas de matos, nem é prevista afetação de afloramentos rochosos. 

As áreas selecionadas coincidem com zonas de moderada a elevada frequência de visibilidades e 

encontram-se a uma distância a que se assumirão como intrusões visuais moderadas para o alinhamento 

de povoações ao longo da EN319 – Capela, Vila Meã, Cerrado e Telheiro, no sub-parque Carlinga A, e para 

o aglomerado de Perafita, no sub-parque Carlinga B. Porém, prevê-se uma menor visibilidade para estas 

áreas de apoio à obra, dada a presença de manchas arbóreas na envolvente direta dos aglomerados 

populacionais potencialmente afetados, impedindo o prolongamento dos eixos visuais. Acresce que, no 

caso de Carlinga B, a intrusão visual gerada terá menor relevância, dada a proximidade a duas áreas de 

exploração de inertes.  

Considera-se que a implementação dos estaleiros implique impactes estruturais e visuais de magnitude 
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moderada, mas que pelo seu caráter temporário e reversível/minimizável se assumem pouco 

significativos. Após o fim dos trabalhos, estas áreas serão recuperadas/renaturalizadas no âmbito do 

Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), reconstituindo-se, no mínimo, a situação de 

referência. 

• Alargamento e beneficiação de acessos  

Alargamento e beneficiação de alguns acessos existentes e construção de novos acessos de modo a 

garantir a acessibilidade à área de implantação dos aerogeradores, induzindo impactes visuais e 

estruturais decorrentes das alterações na morfologia do terreno e da destruição do coberto vegetal 

existente, bem como da sua presença no ambiente visual. Prevê-se que a rede de acessibilidades assente, 

na sua maioria, em caminhos existentes a beneficiar, procedendo-se apenas a ajustes nos raios de 

curvatura e no perfil transversal, no sentido de permitir o transporte das componentes do aerogerador 

até à sua localização.  

No que se refere aos novos acessos, verifica-se que no sub-parque Carlinga A estes se circunscrevem 

sobretudo a pequenos troços na ligação dos acessos existentes a cada um dos aerogeradores, no total 

estão previstos a beneficiação de três acessos. No sub-parque Carlinga B os novos acessos apresentam 

maiores extensões. Regra geral, desenvolvem-se estrategicamente nas zonas de morfologia menos 

acidentada, permitindo uma melhor adaptação ao terreno e, consequentemente, menos alterações na 

topografia natural, prevendo-se intervenções com alguma relevância, dadas as pendentes mais elevadas. 

Estão previstos no total a beneficiação de treze acessos. 

A beneficiação dos acessos por alargamento e ou alteração da rasante é feita em terrenos com ocupação 

essencialmente florestal (matos e eucaliptais), não se detetando a interferência com manchas de 

vegetação com valor ecológico ou cénico. Pontualmente serão construídos pequenos troços de acessos e 

articulação aos acessos existentes, não adquira grande relevância no ambiente visual, circunscrevendo-

se o impacte à fase de construção, tendo em conta que os impactes visuais induzidos pela sua presença 

serão minimizados pela implementação do PRAI. Tendo em conta que será privilegiada a beneficiação de 

caminhos existentes, que se prevê pontualmente alterações relevantes na topografia natural do terreno 

e que não se prevê a afetação de vegetação relevante, considera-se que a construção de acessos implicará 

impactes, essencialmente, estruturais, de magnitude reduzida a moderada, globalmente pouco 

significativos e parcialmente reversíveis/mitigáveis. 
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• Construção de plataformas de montagem e abertura e fecho das valas de cabos 

Para a construção e implantação das fundações e plataformas e abertura de valas de cabos, implica a 

realização de escavações, movimentações de terras e criação de taludes na fase de construção.  

Execução das fundações e plataformas de apoio para os aerogeradores, induzindo impactes visuais e 

estruturais associados às alterações na morfologia do terreno e à destruição do coberto vegetal existente, 

bem como outros elementos que “integram” a paisagem, como afloramentos rochosos e muros de pedra 

solta. Refere-se que as plataformas de montagem dos aerogeradores são essencialmente áreas sem 

obstáculos, comummente em terreno natural decapado, regularizado e consolidado com o escombro que 

resulta da escavação necessária à implantação do maciço de fundação. Na sua implantação assegura-se 

ao máximo uma concordância harmoniosa com o terreno, acompanhando, sempre que possível, as curvas 

de nível. As localizações para os aerogeradores foram selecionadas de modo a evitar  zonas de morfologia 

acidentada, a facilitar a instalação das estruturas e minimizar as movimentações de  terras. Os 

aerogeradores propostos coincidem, na sua maioria, com áreas de pendentes menores que 15%, 

implicando alterações na morfologia do terreno tendencialmente de magnitude reduzida. Contudo, estas 

plataformas, embora se “mantenham” durante a vida útil do parque, para as necessárias operações de 

manutenção, prevê-se a descompactação da sua superfície e revestimento vegetal com extrato herbáceo, 

exceto numa faixa de 4 a 5 m em redor da base da torre e na faixa correspondente ao acesso. No que se 

refere à afetação de vegetação, nenhuma das localizações selecionada interfere com vegetação com valor 

cénico ou ecológico. Tendo em conta o enunciado, considera-se que as fundações e plataformas de apoio 

para montagem dos aerogeradores impliquem sobretudo impactes estruturais associados à alteração da 

topografia, assumindo magnitude moderada a elevada, no caso das áreas de pendentes mais gravosa e 

nas quais se prevê afetação de afloramentos rochosos, e pouco significativo a significativo.  

• Montagem dos aerogeradores 

A montagem dos aerogeradores implica vários impactes na fase de construção, dos quais a visibilidade no 

terreno decorrente da execução destas obras, são negativos, diretos, definitivos, permanentes, 

localizados, irreversíveis e certos. Nesta fase de construção, em termos de impactes visuais, estes serão 

maiores em relação à construção das plataformas de montagem dos aerogeradores, uma vez que se torna 

mais percetível pela povoação circundante a colocação das respetivas infraestruturas (torre, cabina e pás). 

A desorganização visual e cénica resultante da presença de maquinaria pesada de apoio à montagem, 
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apesar de classificada como de significância elevada, resulta de uma ação temporária. Os impactes 

esperados serão de magnitude elevada e muito significativos  

• Subestações  

As subestações são compostas pelo Parque exterior de aparelhagem, constituído por equipamentos de 

montagem sobre suportes metálicos galvanizados, fixados em maciços de betão e pelo Edifício de 

Comando. A construção destas, induz a impactes visuais e estruturais decorrentes das alterações na 

morfologia do terreno e da destruição do coberto vegetal existente.  

 As subestações encontram-se em zona de encosta, com pendentes na ordem dos 20%, implicando 

necessariamente, na materialização da sua plataforma, taludes de aterro e escavação com alguma 

relevância. Na implementação destas superfícies privilegiou-se o equilíbrio entre volumes de terras de 

escavação e aterro e pendentes à razão de 1/2 (V/H), assegurando a eficácia do revestimento vegetal a 

preconizar no PRAI. Prevê-se assim, que os impactes estruturais se circunscrevam a esta fase, 

permanecendo apenas o impacte visual associado à presença da própria subestação na fase de 

exploração, avaliado no capítulo respetivo. Verifica-se também que nenhuma das subestações afetará 

vegetação com valor ecológico e cénico ou afloramentos rochosos e muros de pedra solta. Tendo em 

conta o enunciado, considera-se que os impactes, sobretudo estruturais, nesta fase, se manifestam de 

magnitude reduzida e pouco significativos. 

• Montagem dos Apoios e das Linhas Elétricas 

A montagem dos Apoios e das Linhas Elétricas implica na fase de construção vários impactes que durante 

a sua construção serão negativos, diretos, definitivos, permanentes, localizados, irreversíveis e certos. A 

Instalação dos apoios das linhas elétricas aéreas e abertura da faixa de proteção/segurança (ação que 

antevê o corte/decote de árvores), induzindo impactes visuais e estruturais decorrentes da desmatação 

e alteração da morfologia do terreno para colocação das sapatas dos apoios, para a criação de acessos 

até estes locais e para a criação da faixa de segurança sob a linha.  

Dada a forte presença de estradas e caminhos nesta paisagem humanizada, não se prevê a necessidade 

de criação de muitos acessos ao local de implantação dos apoios. As alterações na morfologia do terreno 

para colocação destas estruturas são muito localizadas, não assumindo grande relevância. Deste modo, o 
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impacte mais relevante nesta fase encontra-se relacionado com as operações necessárias à desmatação 

dos corredores sob as Linhas, que adquire maior significado nas áreas com manchas arbóreas. Contudo, 

uma vez que nesta paisagem as florestas de produção dominam a matriz do território, esta ação é comum, 

assumindo-se como um impacte de magnitude reduzida e pouco significativo.  

• Destruição da vegetação 

As ações de “Desmatação” e “Desarborização” acontecem em todas as áreas de obra e são efetivamente 

ações geradoras de impacte. Refere-se “Desmatação” quando existe remoção de vegetação 

genericamente denominada por “mato” e “Desarborização” quando existe afetação de áreas com 

elementos arbóreos.  

No que se refere aos trabalhos preparatórios, é de referir que as desmatações e desarborizações terão 

como consequência impactes negativos na estrutura da paisagem relacionados com a destruição da 

vegetação e consequente alteração dos principais usos do solo ainda existentes na subunidade de 

paisagem. Este impacte traduzir-se-á na conversão de uma dada parcela do território a um novo uso, 

consoante a estrutura a implantar, sendo tanto mais significativo quanto mais valorizado for o uso do solo 

em causa.  

Importa também analisar os impactes associados ao eventual corte e decote da vegetação arbórea na 

faixa de proteção, o que corresponde a um buffer de cerca de 45 m de largura para a LMAT 220Kv, e de 

25m para a LMAT 60Kv onde a presença de espécies arbóreas, especialmente as de crescimento rápido 

(eucaliptal) mas também o pinhal, exige que sejam garantidas as distâncias de segurança exigidas pelo 

RSLEAT e estabelecidas nas especificações da REN, S.A. Este impacte é definitivo, uma vez que a faixa será 

mantida ao longo da exploração do Projeto. 

Quadro 3-9 - Quantificação da área em hectares de desmatação e desarborização 

 Infraestruturas  Desmatação 

Desarborização 

Eucaliptal 
Eucaliptal e Pinhal 

Bravo 

Parques Eólicos (plataformas e 
Acessos) 

2,15 18,1 0,91 

Subestações 0,5 1,2 - 

Estaleiros 2,5 - - 

Linha 60 kV 0,08 18,5 4,6 
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 Infraestruturas  Desmatação 

Desarborização 

Eucaliptal 
Eucaliptal e Pinhal 

Bravo 

Linha 220 kV 0,17 11,8 8,3 

 

A desarborização e a desmatação induzem impactes visuais e estruturais decorrentes da destruição do 

coberto vegetal existente. Estas ações preconizam-se nas diferentes áreas de intervenção, 

nomeadamente nos estaleiros, subestações, valas, acessos, plataformas de montagem dos aerogeradores 

e, com maior relevância, na faixa de proteção sob as linhas elétricas. Regra geral, a vegetação afetada 

corresponde a matos e manchas florestais de produção, verificando-se a afetação de vegetação com 

relevância cénica e ecológica somente nos corredores das linhas elétricas, esta associada a formações 

ripícolas e núcleos de folhosas autóctones. Contudo, estas manchas de vegetação serão evitadas na 

colocação dos apoios e preservadas na faixa de proteção sob as Linhas. Constata-se assim que os impactes 

decorrentes das ações de desarborização, desmatação se circunscrevem maioritariamente às operações 

necessárias à sua execução, assumindo naturalmente maior magnitude nas áreas florestais. Contudo, 

dado o caráter temporário e a perturbação comum existente nestas cumeadas associada à exploração 

florestal e extração de inertes, considera-se que a perturbação gerada se assuma na globalidade de 

magnitude reduzida e pouco significativa, sendo maior o seu significado nas faixas de proteção às linhas 

elétricas associadas. 

• Alteração da morfologia natural 

O projeto de Movimentação de Terras incide sobre as vias e plataformas do parque eólico. A escolha do 

traçado das vias bem como a orientação das vias teve como premissa base atingir o equilíbrio de terras. 

De facto, dada a orografia do terreno não foi possível obter um equilíbrio, estando por isso previsto que 

grande parte do excedente seja aplicado nas plataformas do estaleiro, na subestação e o restante 

sobrante será transportado a vazadouro. 

Na zonas sujeitas a modelação do terreno apenas existe uma área de afloramentos rochoso a implantação 

dos acessos e das plataformas dos aerogeradores tentou minimizar a afetação ao máximo. Previamente 

à execução dos movimentos de terras será efetuada a decapagem da terra vegetal, com 0,20m de 

espessura média. Relativamente aos taludes de escavação a executar propõe-se uma inclinação de 1:1,5 

(V:H). Em relação aos taludes de aterro, adotam-se inclinações de 1:2 (V:H), os volumes totais gerados 
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estão indicados no quadro abaixo. 

Quadro 3-10 - Quantificação da área/volume de alteração da morfologia natural 

Escavação / 
Aterro 

Sub-parque 
Carlinga A 

Subestação 
Carlinga A 

Sub-parque 
Carlinga B 

Subestação 
Carlinga B 

TOTAL 

Escavação (m³) 352.568 19.353 165.155 0 537.076 

Aterro (m³) 138.136 40.734 53.892 2.195 234.957 

Balanço (m³) 
+ 214.432 

(excedente) 
-21.381 

+111.263 
(excedente) 

- 2.195 
302.119 

(excedente) 

A alteração morfológica é significativa na área das plataformas e acesso (novos e a beneficiar) onde se 

destaca a área e volume de escavação, gerando assim um excedente de terras de 302.119 m³. No que diz 

respeito às alterações morfológicas são esperados, no geral, impactes negativos, locais, diretos, 

permanentes, irreversíveis de magnitude elevada e grande significado. 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese da análise de natureza estrutural/funcional e avaliação de 

impactes estruturais. 

Quadro 3-11- Síntese da análise de impactes estrutural/funcionais para o Parque Eólico e linhas elétricas 
associadas 

Impacte/ação Descrição 
Componente do 

projeto 
Magnitude e Importância  

Alteração significativa do 
uso do solo, 

A área ocupada pelos Aerogeradores, 
Subestação e Linhas elétricas, localiza-se numa 
zona com uso Florestal, gerando assim um 
novo uso. 

Todas 
Elevada Magnitude e 

Significado 

Desmatação e 
Desflorestação 

(fragmentação das 
comunidades, 

quantidade/valor do 
coberto vegetal) 

Desmatação: Estas ações terão como 
consequência a eliminação do estrato 
arbustivo (matos) 

Todas 
Reduzida Magnitude e  

Significado  

Desflorestação: Estas ações terão como 
consequência a eliminação do estrato arbóreo. 
Pinhal e outras resinosas e alguns pomares. 

Plataformas de 
montagem 

Acessos 

Moderada Magnitude  

e Significado 

Desflorestação: Decote da vegetação arbórea 
na faixa de proteção, o que corresponde a um 
buffer de cerca de 45 m de largura para a LMAT 
220Kv, e de 25m para a LMAT 60Kv 

Linhas Elétricas 
Moderada Magnitude  

e Significado 

Alteração da morfologia 
do solo por 

movimentação de terras 
aterros, escavações e 

terraplenagens 

As escavações e movimentos de terras que 
provocarão alterações com significado nas 
formas de relevo existentes  

Todas  
Elevada Magnitude  

E Significado 

A afetação mais expressiva Modelações com 
aterro e escavação com balanço de terras 
positivo e necessidade de proceder ao 
transporte a vazadouro dos excedentes. 

Plataformas de 
montagem e  

Acessos 

 

Elevada Magnitude  

E Significado 

Afetação de um afloramentos rochosos, tendo Plataformas Reduzida Magnitude e  
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Impacte/ação Descrição 
Componente do 

projeto 
Magnitude e Importância  

o projeto a atenção de salvaguardar os 
restantes da implantação do projeto. 

Acessos 

 

Significado 

Compactação e erosão 
do solo 

Após as ações de desmatação, desflorestação e 
movimentação de terras é necessário 
regularizar e compactar as áreas sujeitas a 
construção. Após finalização da instalação 
prevê-se a descompactação e sementeira dos 
solos das áreas não utilizadas par instalação de 
equipamentos  

Estaleiros 

Plataformas 

Acessos 

 

Reduzida Magnitude e  

Significado 

Impermeabilização do 
solo 

Apenas as áreas de implantação dos 
equipamentos da Subestação são 
impermeáveis, os caminhos de acesso em tout-
venant são semi-permeaveis. As restantes 
áreas são completamente permeáveis. 

Subestação  

 

Reduzida Magnitude e  

Significado 

Introdução de novos 
elementos na Paisagem 

Com a construção de edifícios (Subestação) e a 
montagem dos aerogeradores e apoios das 
linhas elétricas, verifica-se uma grande 
alteração da estrutura visual resultante da 
volumetria e contraste cromática na paisagem, 
que gera uma descontinuidade no padrão 
cultural. 

Aerogeradores 

Subestação  

Linhas elétricas 

 

Elevada Magnitude e 
Muito Elevado Significado 

 

Face ao exposto e tendo em consideração as áreas a afetar e a perceção visual, trata-se de um projeto 

que não alterará de forma significativa e indiscriminadamente as componentes estruturantes do 

território, nomeadamente os solos, e a geologia, mas altera de forma significativa o relevo e o tipo de 

cobertura vegetal e, consequentemente, o caráter da Paisagem, em particular o apreendido por eventuais 

observadores localizados na envolvente do projeto. 

Os processos de “Desmatação” e “Desarborização”, assim com a alteração da morfologia do terreno estão 

ligados a todas as ações geradoras de impacte. Estas ações terão como consequência impactes negativos 

na estrutura da paisagem, relacionados com a destruição da vegetação dos solos e consequente alteração 

dos principais usos nas subunidades de paisagem. Este impacte traduzir-se-á na conversão de uma dada 

parcela do território a um novo uso, consoante a estrutura a implantar, sendo tanto mais significativo 

quanto mais valorizada for o uso do solo em causa. 

Tendo em conta a análise de todas as ações na fase de construção com relevância na paisagem, considera-

se que as ações na fase de construção induzirão na globalidade impactes visuais e estruturais negativos, 

diretos, locais, de magnitude reduzida e, pontualmente, moderada, que, pelo seu caráter temporário e 

reversível/mitigável através da implementação do PRAI, se assumem na globalidade pouco significativos. 
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3.10.1.4 Fase de exploração 

Atributos caracterizadores dos impactes e respetiva valoração 

À semelhança do efetuado para a fase de construção, a análise dos impactes do Projeto ao nível da 

Paisagem, para a fase de exploração, foi definida de acordo com os seguintes atributos. O valor da 

significância de cada impacte é obtido através de uma média ponderada dos parâmetros considerados 

(Duração, Reversibilidade, Âmbito de Influência e Magnitude). A magnitude e o Âmbito de Influência são 

os critérios que mais influenciam, a sua qualificação estão apresentados no seguinte. 

Quadro 3-12 - Atributos, critérios e respetiva qualificação considerados para a classificação de impactes sobre a 
paisagem na Fase de Exploração 

Atributo Critério 

Âmbito de 
Influência 

 

Elevada (Distancia < 1 km). O observador visualiza os aerogeradores com muita nitidez e 
constituem elementos dominantes na paisagem. 

(Distancia < 1 km). O observador visualiza os apoios da linha com muita nitidez e 
constitui elemento dominante na paisagem. 

Moderada (Distâncias entre 1-3 km). Os aerogeradores são bastante percetíveis, mas já 
possuem uma dominância e apreensão menor na paisagem em relação ao ponto 
anterior. 

(Distâncias entre 1-2 km). O apoio é bastante percetível, mas já possui uma 
dominância e apreensão menor na paisagem em relação ao ponto anterior. 

Reduzida (Distâncias entre 3-5 Km). Os aerogeradores ainda são percetíveis, mas não constitui 
elemento dominante, a sua apreensão depende das condições climatéricas, 
nomeadamente a nebulosidade, a luminosidade, como também a topografia do 
terreno. 

(Distâncias entre 2-3 Km). O apoio ainda é percetível, mas não constitui elemento 
dominante, a sua apreensão depende das condições climatéricas, nomeadamente a 
nebulosidade, a luminosidade, como também a topografia do terreno. 

Magnitude 

Reduzida Quando o número de povoações e pontos de interesse que avistam o projeto ou os 
painéis fotovoltaicos é inferior a 25% do total das povoações existentes. 

Moderada Quando o número de povoações e pontos de interesse que avistam o projeto ou os 
painéis fotovoltaicos se situam entre os 25 e os 65% do total das povoações 
existentes. 

Elevada Quando o número de povoações e pontos de interesse que avistam o projeto ou os 
painéis fotovoltaicos é superior ou igual a 65% do total das povoações existentes. 
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Para calcular o “Âmbito de Influência” foi efetuado o levantamento das povoações existentes e dos pontos 

de interesse (miradouros, quintas, e alojamentos turísticos), e agrupados por distâncias em função da 

perceção visual do projeto. Para calcular a “Magnitude” é contabilizado a percentagem dentro da área 

em análise (buffer de 5 km para o parque eólico e 3 Km para as Linhas Elétricas), que visualizam as 

infraestruturas/Projeto, de acordo com as suas bacias visuais. 

Resultados 

Na fase de exploração, os principais impactes negativos originados na fase de construção, assumirão um 

caráter definitivo. O objetivo desta avaliação é determinar, para cada componente ou área do projeto, a 

expressão do seu impacte visual sobre a área de estudo. A metodologia recorre à geração de bacias visuais 

do projeto sobre o Modelo Digital do Terreno. A avaliação dos impactes visuais do projeto determina a 

expressão do seu impacte sobre todo o território que constitui a Área de Estudo. 

A nível da leitura da paisagem a presença dos Parques Eólicos e das linhas elétricas induz, inevitavelmente, 

a uma perda de valor cénico natural da paisagem. O impacte referente à presença dos aerogeradores e 

apoios das linhas em locais onde a intervenção humana é reduzida, dependem claramente dos interesses 

e sensibilidades do potencial observador, ou seja, uma predisposição positiva face a este tipo de 

empreendimentos, que atenua o efeito invasor que estes tipos de estruturas possam produzir na 

paisagem.  

Em termos paisagísticos é nesta fase que os impactes de um projeto desta natureza, resultantes da 

introdução de elementos na paisagem e da possibilidade de desaparecimento de outros elementos 

característicos dessa mesma paisagem, se refletem no caráter e qualidade da paisagem em que se 

inserem.  

Para a analise e avaliação dos impactes visuais e assim determina a expressão do seu significado sobre 

todo o território que constitui a Área de Estudo, são geradas bacias visuais sobre o Modelo Digital do 

Terreno (vd. Desenho n.º 09 ao Desenho n.º 24 (Volume 3 – Peças Desenhadas)). A bacia visual é definida 

como a superfície a partir da qual um ponto ou conjunto de pontos é visível de forma recíproca.  

Para efetuar o cálculo da bacia visual utilizou-se o software ArcGIS, foi criado um Modelo Digital de 

Terreno (DTM) a partir das curvas de nível da Série M888 das cartas do IGEOE, através de uma rede 



INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A 
Parque Eólico de Carlinga e Linhas Elétricas associadas 

 
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

 RELATÓRIO SÍNTESE 
  

 

 
AM21033 
Versão 00 
nov-22 

irregular triangulada (TIN), com malha de 10m X 10m. Ao DTM são acrescentados parâmetros referentes 

aos parques eólicos tais como as alturas dos aerogeradores até à nacele – 120m, o raio de observação 

(360°), o alcance de observação (5Km), e os ângulos de visão (+90° -90º). Para as linhas elétricas são 

adicionadas as alturas uteis dos apoios que variam entre 18-30metros, o raio de observação (360°), o 

alcance de observação (3Km), e os ângulos de visão (+90° -90º). A análise efetuada é a mais desfavorável 

para o Projeto, uma vez que não se considerou uma série de fatores atenuadores da capacidade visual 

dos potenciais observadores, como sejam a existência de barreiras visuais decorrentes dos diferentes usos 

do solo, a distância entre observador/objeto observado, a acuidade visual dos potenciais observadores e 

as condições climatéricas adversas à visualização do Projeto que, nesta zona em particular, é bastante 

significativa.  

O Parque Eólico Carlinga é constituído por um total de 10 aerogeradores divididos em dois sub-parques. 

Uma vez que o Parque está implantado numa área relativamente extensa, e os vários elementos estão 

afastados entre si optou-se por elaborar bacia individuais de cada aerogerador e bacias dos três grupos. 

Carlinga A – Norte (Aerogeradores CA04, 05 e 06), Carlinga A – Sul (Aerogeradores CA01, 02, 03, 09 e 10) 

e Carlinga B (Aerogeradores CA07 e 08). 

No Volume 3 – Peças Desenhadas, são apresentadas 15 bacias visuais. As Bacias visuais 1 a 10 

correspondendo a cada um dos aerogeradores, as bacias visuais 11 a 13 correspondendo aos três 

agrupamentos de aerogeradores e as bacias visuais 14 e 15 correspondendo a cada uma das linhas 

elétricas. 

A qualificação das bacias é feita pela análise das suas propriedades que se podem resumir em: Tamanho 

da bacia visual - Um ponto é mais vulnerável quanto mais visível ele for e, portanto, quanto maior for a 

sua bacia visual. Capacidade da bacia visual - As bacias visuais com menor rugosidade ou menor 

complexidade morfológica possuem uma menor capacidade de absorção visual. Forma da bacia visual - 

As bacias visuais mais orientadas e compridas são mais sensíveis aos impactos visuais, do que as bacias 

arredondadas, devido a uma maior direccionalidade do fluxo visual. Afetação visual da Paisagem – 

Quantificação das áreas de qualidade visual da paisagem afetadas. Assim como dos pontos potenciais de 

observação (povoações) com visibilidade para o projeto. 
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Resultados dos Impactes visuais na paisagem  

• Parques Eólicos (aerogeradores) 

No que se refere às características da paisagem, verifica-se que o sub-parque Carlinga A abrange duas 

cumeadas: a norte, a designada serra de Santo Antoninho, na qual estão previstos três aerogeradores 

(CA04, CA05 e CA06), e, a sul, a denominada Alto da Pena Branca, na qual se preveem cinco aerogeradores, 

três deles suplentes (CA01, CA02, CA03, CA09 e CA03). As estruturas propostas encontram-se em altitudes 

que variam sensivelmente entre os 267 e os 389 m, numa área dominada pela moderada sensibilidade 

visual, função da reduzida a moderada qualidade visual desta cumeada revestida por matos pobres e 

povoamentos de eucalipto, e da moderada a reduzida absorção visual, determinada pela variação da 

exposição visual aos observadores na envolvente 

O sub-parque de Carlinga B apresenta dois aerogeradores (CA07 a CA08), localizados no cume adjacente 

ao vértice geodésico Luzim-PSW. As estruturas propostas encontram-se em altitudes que variam 

sensivelmente entre os 467 e os 543 m, numa área de moderada sensibilidade visual, promovida pela 

moderada qualidade visual desta zona de cumeada, revestida por matos e povoamentos de eucalipto, e 

pela sua reduzida absorção visual, função da moderada a elevada exposição visual aos observadores na 

envolvente.  

Conclui-se assim que, no que se refere às características da paisagem, a maioria dos aerogeradores 

previstos coincide com zonas de moderada suscetibilidade, associada sobretudo à situação fisiográfica 

onde se encontram, uma vez que as cumeadas selecionadas se encontram, no que se refere à ocupação 

do solo, muito transformadas, apresentando-se maioritariamente revestidas por manchas 

monoespecíficas de eucalipto e matos sem grande relevância florística, determinando que os 

aerogeradores propostos não afetem vegetação com valor cénico ou ecológico relevante.  

A afetação da Paisagem diretamente relacionada com a alteração do valor cénico da mesma, decorre da 

implantação do projeto, nomeadamente da perturbação visual através da construção dos elementos que 

compõem o projeto. Estes serão tanto maiores quanto a extensão da bacia visual, a qualidade visual da 

paisagem afetada, a distância e número de observadores potencialmente afetados. 

No que se refere à avaliação da intrusão visual gerada pelos futuros aerogeradores, foram geradas as 

bacias visuais de cada uma das estruturas previstas, tendo em conta a sua altura total e a altura média de 
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um observador (ver Desenhos n.º 09 ao Desenho n.º 18 (Volume 3 – Peças Desenhadas)), identificando 

deste modo quais os focos de observadores na envolvente potencialmente afetados e, de acordo com a 

distância a que se encontram. 

Quadro 3-13 - Quantificação da qualidade visual da paisagem das bacias visuais dos aerogeradores (hectares). 

Aerogeradores Muito Reduzida Reduzida  Moderada  Elevada  
Muito 

Elevada 

CA4 13.77 643.32 2371.95 969.48 191.61 

CA5 30.15 739.71 2404.62 995.31 192.06 

CA6 64.17 955.53 3016.62 1225.17 296.01 

CA1 19.17 444.15 2227.77 550.98 254.97 

CA2 7.65 451.89 2367.45 684.09 110.7 

CA3 5.94 422.46 1849.95 626.22 85.59 

CA9 13.59 477.54 2535.75 679.5 177.66 

CA10 6.03 414.72 2048.22 670.23 97.29 

CA7 141.12 945.9 1079.82 731.79 237.51 

CA8 168.03 1198.8 1333.44 1064.25 218.88 

            

  Carlinha A (Norte)         

           

  Carlinha A (Sul)         

           

  Carlinga B         

 

 

 

Gráfico 3-1- Quantificação da qualidade visual da paisagem das bacias visuais dos aerogeradores (hectares). 

 
 

Da análise conclui-se que as bacias visuais do projeto são de grande dimensão, possuem pouca rugosidade 
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e a sua forma é arredondada. De modo a avaliar a afetação do valor cénico da paisagem, foram 

quantificadas as classes de qualidade visual afetadas indiretamente pela implementação de cada um dos 

aerogeradores. Sendo mais relevante as áreas de elevado e muito elevado valor cénico que poderão sofrer 

um decréscimo da sua qualidade pela exposição às novas intrusões visuais introduzidas no território. 

Da análise do quadro e gráfico anteriores verifica-se, para a totalidade dos aerogeradores propostos, 

apresentam uma maior afetação visual de áreas de moderada qualidade visual, confirmando a presença 

de uma paisagem fortemente transformada cuja ocupação florestal predominante não se destaca pelo 

valor cénico.  

Nas bacias visuais do sub-parque de Carlinga A, as áreas de maior valor cénico potencialmente afetadas 

visualmente, apresentam maior representatividade nas cumeadas do Anticlinal e nos vales do rio Sousa e 

da ribeira de Lagares, circunscrevendo-se as áreas de muito elevada qualidade visual afetadas a troços do 

vale do rio Douro. Os aerogeradores com bacias visuais mais abrangentes são os aerogeradores CA04, 

CA05 e CA06. Incluindo também uma maior área classificada como de elevada qualidade, porém afetando 

de forma semelhante aos restantes aerogeradores a áreas de muito elevada qualidade visual.  

Por sua vez, nas bacias visuais do sub-parque de Carlinga B, as áreas de elevada e muito elevada qualidade 

potencialmente afetadas visualmente, concentram-se sobretudo nos vales da ribeira de Matos e da 

Camba, zona depressionária entre a serra de Luzim e a cumeada de Mouzinho, no vale do Douro e no 

flanco ocidental da serra de Montedeiras. O aerogerador com bacia visual mais abrangente é o CA08 

sendo também o mais gravoso ao interferir com uma maior área incluída na classe elevada, associadas 

essencialmente a áreas agrícolas. 

No global verifica-se uma reduzida afetação de áreas de muito elevada qualidade visual, em parte pela 

reduzida presença de elementos naturais no território. 

Na envolvente do Parque Eólico identificaram-se 39 pontos potenciais de observação na envolvente de 

Carlinga A, e 40 pontos potenciais de observação na envolvente de Carlinga B e foram agrupados por três 

equidistâncias, (até 1Km, de 1-3Km e de 3-5km de afastamento), e verificado a visibilidade para os 

aerogeradores.  

Quadro 6 - Quantificação das Povoações com visibilidade para o Parque eólico 
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  Carlinga A (Norte) Carlinga A (Sul) Carlinga B 

  CA04 CA05 CA06 CA01 CA02 CA03 CA09 CA10 CA07 CA08 

<1
K

m
 

N Sra da 
Lapa 

Quintadona Casconha      S. Julião     Aspero Aspero 

          Vila Meã     Outeiral Outeiral 

                Perafita Perafita 

                  Presa 

1
 -

 3
K

m
 

Cerrado Devesa Alvre Cabroelo Cabroelo Capela Cabroelo Cabroelo Condessa Condessa 

Devesa Escariz Devesa Capela Capela Cerrado Capela Capela Cristovão Cristovão 

Escariz Lagares Escariz Telheiro Cerrado Figueira Cerrado Cerrado Cruzes Cruzes 

Lagares 
Monte 
Santo 

Lagares Vila Meã Figueira Lagares S. Julião Figueira 
Duas 
Igrejas 

Duas 
Igrejas 

Monte 
Santo 

Outeiro 
Monte 
Santo 

Vilarinho S. Julião 
Monte 
Santo 

Serra 
Monte 
Santo 

Eirô Eirô 

Outeiro Serra  Outeiro   Serra S. Julião Telheiro S. Julião Louredo Granja 

S.Julião Sobreira Pinhal    Telheiro Serra Vila Meã Serra Luzim Louredo 

Vilar Vilar Portela    Vila Meã 
Sta. 
Comba 

Vilarinho 
Sta. 
Comba 

Perafita  Luzim 

    Serra    Vilarinho Vila Meã   Telheiro Pinheiro Perafita  

    Sobreira         Vila Meã Robins Pinheiro 

    Varzea         Vilarinho Sardoal Presa 

    Vilar           Vila Cova Robins 

                
Vista 
Alegre 

Sardoal 

                  Vila Cova 

                  
Vista 
Alegre 

3
 -

 5
K

m
 

Capela  Capela  Capela  Figueira  Escariz Escariz Escariz Escariz Abragão Abragão 

Castromil Castromil Castromil Lagares Labares Ordins Figueira  Lagares Alminhas  Alminhas  

Figueira Figueira Figueira Melres 
Monte 
Santo 

Padrão Lagares Ordins Boelhe Boelhe 

Outeiro 
Parada de 
Todeia 

Ordins Moreira Ordins Ribas Moreira Padrão 
Fundo de 
Vila 

Calçada 

Recarei Recarei Outeiro Pedorido Padrão Vilar  Rio Mau Ribas Milhundos 
Fundo de 
Vila 

Ribas Ribas 
Parada de 
Todeia 

Rio Mau Rio Mau   
Sta 
Comba 

Sta 
Comba 

Penafiel Gomarãres 

Sobreira   Recarei S julião 
Sta 
Comba 

    Vilar  Povoa Milhundos 

    S Julião 
Sta 
Comba 

Vilar        Rans Oldrões 

                
S. 
Domngos 

Penafiel 

                Sarmadã Povoa 

                  Rans 

                  
S. 
Domngos 

                  Sarmadã 

                  
Souto 
Novo 

No que se refere ao sub-parque Carlinga A, verifica-se que 23 dos 99 aglomerados populacionais na 

envolvente não apresentam visibilidade.  
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O sub-parque Carlinga A apresenta uma intrusão visual Elevada para as povoações e troços de estradas 

localizadas a uma distância inferior a 1000 metros, já que se destacam fortemente na paisagem, 

nomeadamente as povoações de N. Senhora da Lapa, Quintadona, Casconha, são Julião, Vila Meã e a 

estrada EN319. 

O sub-parque Carlinga A apresenta uma intrusão visual Moderada para as povoações e troços de estradas 

localizadas a uma distância compreendida entre os 1000 e 3000 metros, os aerogeradores são bastante 

percetível, mas já possuem uma dominância e apreensão menor na paisagem. Cerca de 36 povoações 

terão visibilidade sobre os aerogeradores assim como parte da EN319. 

O sub-parque Carlinga A apresenta uma intrusão visual Reduzida para as povoações e troços de estradas 

localizadas a uma distância superiores a 3000 metros, os aerogeradores ainda são percetível, mas não 

constitui elemento dominante, a sua apreensão depende das condições climatéricas, nomeadamente a 

nebulosidade, a luminosidade, como também a topografia do terreno. Cerca de 35 povoações terão 

visibilidade para pelo menos um aerogerador assim como alguns troços das vias A4, A41, EN15-3, EN108, 

EN209-1 e EN222. 

Neste sub-parque Carlinga A verifica-se que os aerogeradores mais visíveis e, consequentemente, 

potencialmente indutores de impactes visuais mais significativos, são os localizados na serra de Santo 

Antoninho (CA04, CA05 e CA06), função da maior amplitude visual na envolvente desta elevação e 

também da maior concentração de focos de observadores. A cumeada a sul, Alto da Pena Branca, onde 

se encontram localizados os restantes aerogeradores, encontra-se mais resguardada por se manifestar 

envolvida por outras elevações, nomeadamente o alinhamento de serras Santa Iria e Banjas, a poente, 

serra da Boneca, a sul, Mouzinho, a nascente, e a serra de Santo Antoninho a norte.  

No que se refere ao sub-parque Carlinga B, verifica-se que 12 dos 45 aglomerados populacionais na 

envolvente não apresentam visibilidade.  

O sub-parque Carlinga B apresenta uma intrusão visual Elevada para as povoações e troços de estradas 

localizadas a uma distância inferior a 1000 metros, já que se destacam fortemente na paisagem, 

nomeadamente as povoações de Áspero, Outeiral, Perafita, Presa e a estradas EN312 e EN320. 

O sub-parque Carlinga B apresenta uma intrusão visual Moderada para as povoações e troços de estradas 

localizadas a uma distância compreendida entre os 1000 e 3000 metros, os aerogeradores são bastante 
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percetível, mas já possuem uma dominância e apreensão menor na paisagem. Cerca de 15 povoações 

terão visibilidade sobre os aerogeradores assim como parte das estradas EN312 e EN320. 

O sub-parque Carlinga B apresenta uma intrusão visual Reduzida para as povoações e troços de estradas 

localizadas a uma distância superiores a 3000 metros, os aerogeradores ainda são percetível, mas não 

constitui elemento dominante, a sua apreensão depende das condições climatéricas, nomeadamente a 

nebulosidade, a luminosidade, como também a topografia do terreno. Cerca de 14 povoações terão 

visibilidade para pelo menos um aerogerador assim como alguns troços das vias A4, A41, EN15, EN106, 

EN210 e EN312 e EN320. Neste sub-parque Carlinga B verifica-se que os aerogeradores apresentam 

sensivelmente a mesma visibilidade a partir dos observadores na envolvente, evidenciando-se 

ligeiramente o aerogerador CA08 como mais visível, por se encontrar numa cota mais elevada.  

Da análise anterior, conclui-se que a maioria dos focos de observadores presentes na envolvente de cada 

um dos sub-parques não se manifesta afetado visualmente ou se encontra a uma distância a que os 

aerogeradores implicarão apenas uma intrusão visual tendencialmente moderada a reduzida. Acresce que 

a cartografia de análise que permitiu identificar os pontos de observação afetados é gerada para  a 

situação mais desfavorável, não distinguindo as estruturas visíveis na totalidade das parcialmente visíveis, 

não tendo em conta as características da envolvente de cada um dos pontos de observação, isto é, a 

presença de obstáculos visuais e a presença de outros planos com volumetria no eixo visual entre o 

observador e os aerogeradores propostos, atenuando o destaque destes na paisagem, e ainda a presença 

de estruturas semelhantes no ambiente visual, determinando que os aerogeradores propostos impliquem 

somente um acréscimo da intrusão visual existente e não uma nova intrusão visual.  

Complementarmente, foi também analisada a afetação indireta (visualmente) da área incluída na Área de 

Paisagem Protegida Regional do Parque das Serras do Porto, com uma área total de 4.974 hectares. 

Quadro 3-14- Análise da afetação visual AP Parque das Serras do Porto 

Aerogeradores Area (ha) / (%) 

CA04 1049.13 (21,1%) 

CA05 977.31 (19,6%) 

CA06 1369.17 (27,53%) 

CA01 693 (13,9%) 

CA02 920.7 (18,51%) 

C0A3 670.14 (13,47%) 

CA09 946.35 (19,3%) 

CA10 792.27 (15,9%) 

CA07 - 
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Aerogeradores Area (ha) / (%) 

CA08 - 

  

  Carlinha A (Norte) 

   

  Carlinha A (Sul) 

   

  Carlinga B 

 

Da análise do quadro anterior verifica-se que os aerogeradores CA07 a CA08 não afetam visualmente a 

área de paisagem protegida ou encontram-se a uma distância que os aerogeradores já não se destacam 

de forma relevante no ambiente visual (mais de 5.000 m), e que são os aerogeradores presentes na 

cumeada imediatamente a nascente das serranias incluídas neste “Parque” que implicam uma maior 

afetação visual. Verifica-se que são as estruturas CA04, CA05, CA06 e CA09 que implicam a afetação visual 

de uma maior área desta área classificada, função da sua maior amplitude visual, porém sem exceder, um 

terço da sua área.  

Importa referir novamente que, embora a paisagem da área de estudo apresente algumas áreas de 

elevado valor cénico promovidas pela presença de uma fisiografia diversificada com linhas estruturantes 

associadas a expressivas cumeadas e linhas de água, o seu ambiente visual já se encontra bastante 

comprometido pela forte presença de linhas elétricas, áreas de exploração de inertes e também alguns 

aerogeradores (cume de Boneca), para além das expressivas manchas edificadas, determinando que a 

generalidade das áreas de maior qualidade visual presentes no território já se encontrem atualmente 

afetadas por elementos dissonantes, prevendo-se, dada a tipologia de projeto, apenas um acréscimo da 

intrusão visual existente e da degradação do ambiente visual. Ressalva-se que as estruturas propostas se 

assumem, ou não, como elementos dissonantes consoante o observador, sendo que, regra geral, este 

tipo de projeto, quando suficientemente afastado de recetores sensíveis, é bem aceite pelas populações, 

ao encontrar-se associado a uma energia “limpa” e renovável e ao apresentar estruturas com uma “forma” 

que, apesar da volumetria, não são esteticamente desagradáveis.  

Concluindo, tendo em conta que os sub-parques propostos coincidem maioritariamente com áreas de 

moderada sensibilidade visual, associada sobretudo à situação fisiográfica onde se encontram. Não 

afetam, regra geral, vegetação com valor cénico ou ecológico, coincidindo sobretudo com matos pobres 

e florestas de produção.  
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Não se manifestam visíveis ou implicam uma intrusão visual reduzida para a maioria dos focos de 

observadores presentes na envolvente. Sendo uma intrusão visual elevada e muito elevada para 9 de 60 

aglomerados populacionais, 5 para sub-parque Carlinga A e 4 para o sub-parque Carlinga B. Apresentam 

bacias visuais que abrangem essencialmente áreas de moderada qualidade visual, não implicando assim 

uma degradação visual relevante da paisagem; e se desenvolvem num território fortemente 

transformado e marcado pela elevada presença de linhas elétricas e áreas de exploração de inertes, este 

último elemento exógeno, assumindo-se como uma intrusão visual negativa mais significativa.  

Considera-se assim que os sub-parques propostos impliquem globalmente um impacte visual e estrutural 

negativo visual negativo, direto, certo, permanente, restrito, de magnitude moderada, dada a extensão 

da área “afetada visualmente” pela implementação do projeto, mas pouco significativo, dada a sua 

localização  numa paisagem já muito transformada/artificializada, sendo reversível, no caso de 

desativação, e parcialmente mitigável, com a implementação do plano de recuperação das áreas 

intervencionadas.  

• Linhas elétricas 

Na fase de exploração os impactes na paisagem decorrentes da implantação das linhas elétricas resultam 

fundamentalmente da presença da linha, em particular dos apoios, e da necessária faixa de segurança sob 

esta infraestrutura. A linha a 220 kV entre a subestação de Recarei (REN) e a subestação elevatória de 

Carlinga A, tem 38 apoios e uma distância aproximada de 9,8 km – LMAT Carlinga A – Recarei. A linha a 

60 kV para interligação entre a subestação de Carlinga A e a subestação elevatória de Carlinga B tem 55 

apoios e uma distância aproximada de 12,9 km - LMAT Carlinga B – Carlinga A. Os impactes visuais 

dependem das características do projeto e da paisagem. 

No que se refere às características da paisagem, verifica-se que a linha de muito alta tensão (LMAAT) 

Carlinga A – Recarei, que articula o sub-parque Carlinga A e a subestação de Recarei, se desenvolve entre 

o cume do Alto da Pena Branca e o vale da ribeira de Bustelo, percorrendo a vertente da serra de Santo 

Antoninho e atravessando o rio Sousa, entre outras ribeiras de menor importância, a norte da povoação 

de Alvre. Desenvolve-se em cotas sensivelmente entre os 70 e os 210m, mas predominantemente entre 

os 100 e os 200 m 

A linha de interligação dos parques desenvolve-se alternadamente em áreas de reduzida, moderada e 
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elevada qualidade, função do valor cénico das diferentes ocupações, bem como das situações fisiográficas 

distintas percorridas. Atravessa pontualmente algumas áreas mais suscetíveis, coincidentes com mosaico 

agrícola em zonas mais expostas visualmente, geralmente na envolvente próxima de aglomerados 

populacionais.  

No conjunto as Linhas propostas desenvolvem-se sobretudo em matos e florestas de produção, não sendo 

afetada, na generalidade, vegetação com valor cénico e ecológico, evidenciando-se como impacte 

estrutural e visual mais relevante o necessário corredor desmatado sob as Linhas nas áreas de eucaliptal, 

por este evidenciar a zona de desenvolvimento desta estrutura. Este impacte negativo poderá ser 

transformado num impacte positivo, se houver reconversão da faixa de proteção com espécies que 

permitam cumprir as distâncias mínimas de segurança aos cabos condutores, geralmente espécies 

autóctones de baixo porte e crescimento lento como o carvalho típico desta região – Quercus robur. 

No que se refere à avaliação da intrusão visual gerada pelas linhas, foram geradas as bacias visuais tendo 

em conta a altura prevista para os apoios e a altura média de um observador (ver Desenhos n.º 23 e 24 

(Volume 3 – Peças Desenhadas)), identificando deste modo quais os focos de observadores na envolvente 

potencialmente afetados e, de acordo com a distância a que se encontram, a magnitude da intrusão visual 

a que estão sujeitos. Ressalva-se que a análise das visibilidades foi realizada para a totalidade dos apoios 

da Linha. A análise de visibilidade realizada para cada uma das Linhas que integram o projeto em estudo 

encontra-se sistematizada na tabela e gráfico abaixo.  

Da análise conclui-se que as bacias visuais são de grande dimensão, possuem pouca rugosidade e a sua 

forma é alongada. De modo a avaliar a afetação do valor cénico da paisagem foram quantificadas as 

classes de qualidade visual afetadas indiretamente pela implementação do projeto, ou seja, as áreas de 

elevado valor cénico que poderão sofrer um decréscimo da sua qualidade ao manifestarem-se expostas 

às novas intrusões visuais introduzidas no território, neste caso, cada uma das linhas elétricas.  

 

Da análise do quadro e gráfico abaixo verifica-se uma maior afetação visual de áreas de moderada 

qualidade visual, confirmando a presença de uma paisagem fortemente transformada cuja ocupação 

florestal predominante não se destaca pelo valor cénico. Verifica-se a afetação visual de áreas 

representativas da classe elevada, associadas essencialmente a áreas agrícolas, que, nesta paisagem, 

foram consideradas de elevada qualidade pelo contraste e diversidade que conferem à matriz de 
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ocupação tendencialmente monótona, promovida pelas florestas de produção. Porém, verifica-se uma 

reduzida afetação de áreas de muito elevada qualidade visual, em parte pela reduzida presença de 

elementos naturais no território. Refere-se que a forte presença de infraestruturas semelhantes na 

paisagem em estudo, promovidas pela presença de quatro subestações na envolvente de área de estudo 

(Recarei, Urrô, Carrapatelo e Outeiro), determina que a maioria das áreas de maior qualidade visual já se 

encontre atualmente afetada por estes elementos exógenos, verificando-se apenas um acréscimo da 

intrusão visual negativa existente e da degradação do ambiente visual 

Quadro 3-15 - Quantificação da qualidade visual da paisagem das bacias visuais das Linhas Elétricas (hectares). 

Linhas Muito Reduzida Reduzida  Moderada  Elevada  
Muito 

Elevada 

220 Kv 133.2 562.95 2767.41 973.71 224.37 

60 Kv 79.83 1481.49 2844.99 1667.97 193.32 

 

Gráfico 3-2- Quantificação da qualidade visual da paisagem das bacias visuais das Linhas Elétricas (hectares). 

Na envolvente dos apoios das linhas elétricas identificaram-se 51 pontos potenciais de observação na 

envolvente da Linha de 60Kv e 30 pontos potenciais de observação na envolvente da Linha a 220Kv, e 

foram agrupados por três equidistâncias, (até 1Km, de 1-2Km e de 2-3km de afastamento), e verificado a 

visibilidade para os apoios.  

Quadro 3-16 - Quantificação das Povoações com visibilidade para os apoios das Linhas Elétricas 

Linha 60Kv Linha 220Kv 

<1Km 1-2Km 2-3Km <1Km 1-2Km 2-3Km 

S. Julião Capela Escariz Serra Vila Meã Figueira 

Cerrado Lagares Irivo S. Julião Cerrado Lagares 

Figueira N Sra da Lapa Póvoa Sta Comba Monte Santo Escariz 

Serra Ordins Maninhos Alvre Outeiro Aguins 

Ribas Ribas Sardoal Bustelo Recarei Varzea 

Valpedre Mesão Frio Paredes Orengas Vinhas Terronhas 

Cavadas Cepo Aveleda Póvoas     

Sta Maria Passos         
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Linha 60Kv Linha 220Kv 

<1Km 1-2Km 2-3Km <1Km 1-2Km 2-3Km 

Oldrões Agrelos         

Real de Cima Galegos         

Gravalheiro Ponte Nova         

Rans Duas Igrejas         

  Perafita         

  Vila Cova         

No que se refere à LMAT Carlinga A – Recarei a 220KV, verifica-se que 11 dos 30 aglomerados 

populacionais na envolvente não apresenta visibilidade. 

A LMAT Carlinga A – Recarei a 220KV apresenta uma intrusão visual Elevada para as povoações e troços 

de estradas localizadas a uma distância inferior a 1000 metros, já que se destacam fortemente na 

paisagem, nomeadamente as povoações de Serra, S. Julião, Sta Comba, Alvre, Bustelo, Orengas, Póvoas e 

a estrada A41 e EN319-2. 

A LMAT Carlinga A – Recarei a 220KV apresenta uma intrusão visual Moderada para as povoações e troços 

de estradas localizadas a uma distância compreendida entre os 1000 e 2000 metros, os apoios são 

bastante percetível, mas já possuem uma dominância e apreensão menor na paisagem. Cerca de 6 

povoações terão visibilidade sobre os apoios assim como parte das vias A41, EN319 e EN319-2. 

A LMAT Carlinga A – Recarei a 220KV apresenta uma intrusão visual Reduzida para as povoações e troços 

de estradas localizadas a uma distância compreendida entre os 2000 e 3000 metros, os apoio ainda são 

percetíveis, mas não constituem elementos dominantes, a sua apreensão depende das condições 

climatéricas, nomeadamente a nebulosidade, a luminosidade, como também a topografia do terreno. 

Cerca de 6 povoações terão visibilidade sobre os apoios. 

No que se refere à LMAT Carlinga A – Carlinga B a 60Kv, verifica-se que 18 dos 51 aglomerados 

populacionais na envolvente não apresenta visibilidade. 

A LMAT Carlinga A – Carlinga B a 60Kv apresenta uma intrusão visual Elevada para as povoações e troços 

de estradas localizadas a uma distância inferior a 1000 metros, já que se destacam fortemente na 

paisagem, nomeadamente as povoações de S. Julião, Cerrado, Figueira, Serra, Ribas, Valpedre, Cavadas, 

Sta Maria, Oldrões, Real de Cima, Gravalheiro, Rans e a estrada EN106 e EN319. 

A LMAT Carlinga A – Carlinga B a 60Kv apresenta uma intrusão visual Moderada para as povoações e 
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troços de estradas localizadas a uma distância compreendida entre os 1000 e 2000 metros, os apoios são 

bastante percetível, mas já possuem uma dominância e apreensão menor na paisagem. Cerca de 

14povoações terão visibilidade sobre os apoios assim como parte das estradas EN106, EN106-3 e EN319. 

A LMAT Carlinga A – Carlinga B a 60Kv apresenta uma intrusão visual Reduzida para as povoações e troços 

de estradas localizadas a uma distância compreendida entre os 2000 e 3000 metros, os apoio ainda são 

percetíveis, mas não constituem elementos dominantes, a sua apreensão depende das condições 

climatéricas, nomeadamente a nebulosidade, a luminosidade, como também a topografia do terreno. 

Cerca de 7 povoações terão visibilidade sobre os apoios. 

A apreensão dos apoios pode variar em função do afastamento do observador, más é sem dúvida o relevo 

o fator determinante para a visibilidade da Linha Elétrica.  

Os locais analisados devido à proximidade apresentam um grau elevado de visibilidade. Os apoios das 

linhas são metálicos, em treliça, e sobressaem na paisagem apenas a distâncias relativamente reduzidas, 

ou seja, a acuidade visual de um potencial observador quando observa uma Linha Elétrica não é a mesma 

quando comparado com aerogeradores. Também se observa que este tipo de infraestruturas já constituí 

um elemento característico da paisagem de referência atual, reduzindo a afetação paisagística associada 

a este projeto pela introdução de uma nova infraestrutura.  

Complementarmente, foi também analisada a afetação indireta (visualmente) da área incluída na Área de 

Paisagem Protegida Regional do Parque das Serras do Porto, com uma área total de 4974 hectares. 

Quadro 3-17 - Análise da afetação visual AP Parque das Serras do Porto 

Linhas Elétricas Area (ha) / (%) 

Linha 60 Kv 196.92 (3,9%) 

Linha 220 Kv 1880.64 (37,8%) 

Da análise da tabela anterior verifica-se que é a Linha mais próxima, a LAAT Carlinga A- Recarei a 220Kv, 

é a que implicará uma maior afetação visual da área do “Parque”, a linha que articula os dois sub-parques 

tem uma interferência residual. Importa referir que a LAAT Carlinga A-Recarei, embora implique uma 

degradação visual de uma área significativa da área classificada, desenvolve-se paralela a uma linha 

existente, esta num plano mais próximo, considerando-se assim que a introdução nova estrutura implique 

apenas um ligeiro acréscimo da intrusão visual e da degradação visual existente.  
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Concluindo, tendo em conta que as Linhas propostas não afetam, regra geral, vegetação com valor cénico 

ou ecológico, atravessando sobretudo matos pobres e florestas de produção e se desenvolvem 

maioritariamente em áreas de moderada qualidade e sensibilidade visual. Implicam uma intrusão visual 

com significância para os cerca de 19 aglomerados populacionais na envolvente (localizados até 1000 

metros) apresentam bacias visuais que abrangem essencialmente áreas de moderada qualidade visual, 

não implicando assim uma degradação visual relevante da paisagem.  

 

As linhas desenvolvem-se num território fortemente transformado e marcado pela elevada presença de 

infraestruturas semelhantes, promovidas pela presença de quatro subestações na área de estudo e se 

desenvolvem, em parte, paralelas a linhas existentes ou limítrofes a intrusões visuais existentes (áreas de 

exploração de inertes), localizações mais favoráveis a introdução de elementos exógenos, minimizando e 

circunscrevendo ao máximo os elementos e áreas de caráter dissonante e artificial na paisagem. 

Prevê-se que estas estruturas, e respetivas faixas de servidão, impliquem globalmente um impacte visual 

e estrutural negativo, direto, certo, permanente, restrito, de magnitude moderada, dada a extensão 

percorrida, reversível, no caso de desativação das Linhas, e parcialmente mitigável e pouco significativo, 

se adotadas as medidas preconizadas no que se refere à faixa de servidão.  

• Subestações 

No âmbito do presente projeto, estão previstas duas subestações (Incluindo edifício de comando), uma 

em cada sub-parque, localizadas respetivamente na vertente noroeste da cumeada de Alto da Pena 

Branca (sub-parque Carlinga A) e na encosta nascente do cume de Luzim (sub-parque Carlinga B).  

Na fase de exploração os impactes na paisagem decorrentes da implantação destas infraestruturas 

resultam fundamentalmente da sua presença no ambiente visual, sendo que a significância do impacte 

depende da área afetada (sensibilidade visual) e da visibilidade a partir dos recetores sensíveis na 

envolvente. 

No que se refere às características da paisagem, verifica-se que a subestação do sub-parque Carlinga A 

localiza-se numa zona de vertente entre as cotas 205 e 235 m, coincidindo com uma área de moderada 

sensibilidade visual, promovida pela moderada qualidade e absorção desta vertente, revestida por matos 

baixos e manchas de pinheiro bravo. A área apresenta fundamentalmente reduzida frequência de 



INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A 
Parque Eólico de Carlinga e Linhas Elétricas associadas 

 
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

 RELATÓRIO SÍNTESE 
  

 

 
AM21033 
Versão 00 
nov-22 

visibilidades, prevendo-se que a situação de encosta e o desnível de cerca de 40 m até ao cume adjacente, 

atenue a presença deste elemento exógeno no ambiente visual.  

No que se refere à subestação do sub-parque Carlinga B, verifica-se que esta se localiza numa zona de 

vertente entre as cotas 500 e 505 m, coincidindo com uma área de moderada a reduzida sensibilidade 

visual, promovida pela moderada a reduzida qualidade e moderada absorção desta vertente, revestida 

por matos baixos e manchas de eucalipto. A área apresenta moderada frequência de visibilidades, 

prevendo-se mais uma vez que a situação de encosta e o desnível de cerca de 38 m relativamente ao 

cume adjacente, atenue a presença deste elemento exógeno no ambiente visual.  

Prevê-se que as subestações necessárias à execução deste projeto impliquem um impacte visual negativo, 

direto, certo, permanente, restrito, de magnitude reduzida e pouco significativo, reversível, no caso de 

desativação, e parcialmente mitigável, se adotadas medidas de integração paisagística.  

 

3.10.1.5 Fase de desativação 

Na desativação, aquando da remoção dos aerogeradores e apoios das linhas elétricas os impactes 

esperados serão em tudo semelhantes aos da fase de construção. Numa primeira fase, são esperados 

impactes negativos, de algum significado, certos e reversíveis a médio prazo. Contudo, a reposição das 

condições naturais do terreno constituirá um impacte positivo, com muito significado com reflexos na 

zona de influência (bacia visual) da infraestrutura, desde que sejam executadas as medidas de 

minimização adequadas, ou seja, que se retirem todas as estruturas e se promova a renaturalização com 

espécies autóctones (evitando o repovoamento com floresta de produção). 

 

 

3.10.2 IMPACTES AMBIENTAIS NO AMBIENTE SONORO 

A poluição sonora constitui atualmente um dos principais fatores de degradação da qualidade de vida e 

do bem-estar das populações. 

No decorrer do desenvolvimento do projeto de execução procedeu-se à eliminação de alguns dos 

aerogeradores propostos na fase de EIA, tendo sido propostos ligeiros ajustes à localização de alguns 

aerogeradores, pelo que se efetua a reavaliação do impacte no ambiente sonoro, e a conformidade com 

os limites legais estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 



INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A 
Parque Eólico de Carlinga e Linhas Elétricas associadas 

 
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

 RELATÓRIO SÍNTESE 
  

 

 
AM21033 
Versão 00 
nov-22 

9/2007, 17 de janeiro. 

Neste contexto, a reavaliação de impactes foi efetuada considerando as alterações do projeto e as 

caraterísticas (potência sonora) do modelo de aerogerador proposto. 

De forma semelhante, efetuou-se a reavaliação do impacte e da conformidade legal no âmbito do RGR 

das linhas de transporte de energia, considerando as caraterísticas específicas do atual projeto de 

execução objeto do presente RECAPE. 

A área de influência acústica do layout do parque eólico e das respetivas linhas de energia, mantém-se 

semelhante à avaliada no Estudo de Impacte Ambiental em fase de Estudo Prévio, pelo que se considera 

que a Caraterização da Situação de Referência efetuada se mantém atual. 

No Quadro 3-18 apresentam-se os níveis sonoros de referência, obtidos na caracterização acústica 

experimental efetuada no respetivo EIA. 

Quadro 3-18 – Níveis sonoros da situação de referência  

Sub-parque  
Ponto 

medição 
Concelho 

Zonamento 
acústico 

Indicadores de longa duração 
[dB(A)] 

Conformidade  
artigo 11º  

do RGR Ld Le Ln Lden 

Carlinga A Ponto 1 Penafiel ausência 56 52 50 58 cumpre 

Carlinga A Ponto 2 Penafiel ausência 46 43 41 49 cumpre 

Carlinga A Ponto 3 Penafiel ausência 44 42 40 47 cumpre 

Carlinga A Ponto 4 Penafiel ausência 39 37 37 44 cumpre 

Carlinga A Ponto 5 Paredes zona mista 44 41 39 47 cumpre 

Carlinga A Ponto 6 Paredes zona mista 46 42 40 48 cumpre 

Carlinga A / 
LMAT 

Ponto 7 Paredes zona mista 46 43 42 49 cumpre 

Carlinga A / 
LMAT 

Ponto 8 Paredes zona mista 59 55 52 60 cumpre 

Carlinga B Ponto 9 Penafiel ausência 61 57 53 62 cumpre 

Carlinga B Ponto 10 Penafiel ausência 44 40 39 46 cumpre 

Carlinga B Ponto 11 Penafiel ausência 43 40 38 46 cumpre 

Carlinga B Ponto 12 Penafiel ausência 41 39 39 46 cumpre 

Carlinga B Ponto 13 Penafiel ausência 44 41 40 47 cumpre 

 

De acordo com os resultados apresentados no quadro anterior, os indicadores de longa duração Lden e Ln 

obtidos cumprem os valores limite de exposição aplicáveis conforme estabelecido no artigo 11º do 

Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei 9/2007). 

O ambiente sonoro de referência dos recetores sensíveis existentes na área de potencial influência 

acústica do projeto é pouco perturbado, típico de meio rural pouco humanizado. As principais fontes de 

ruído são o tráfego rodoviário, a atividade quotidiana rural, e o ruído característico da natureza (fonação 
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animal e aerodinâmica vegetal). 

 

3.10.2.1 Impactes na fase de construção 

Durante a fase de construção é expectável a ocorrência de um aumento temporário dos níveis de ruído 

ambiente na envolvente dos locais de obra. As múltiplas operações e atividades diferenciadas que 

integram as obras na fase de construção, geram níveis de ruído, normalmente, temporários e 

descontínuos em função de diversos fatores dificultam a previsão, em termos quantitativos, dos níveis 

sonoros resultantes. 

A quantificação dos níveis sonoros do ruído na fase de construção é difícil determinar com rigor, devido 

quer à grande variabilidade do número de fontes de ruído, quer ao conhecimento preciso da evolução 

das frentes de obra, equipamentos envolvidos e suas características em termos de potência sonora. 

No caso concreto, de forma geral as distâncias entre os recetores sensíveis e as frentes de obra para 

execução dos aerogeradores e dos apoios das linhas é semelhante à avaliada na fase de EIA, sendo 

espectável que na fase de construção o impacte no ambiente sonoro seja pouco significativo. 

Neste contexto, no Quadro 3-19 apresentam-se as distâncias correspondentes aos níveis sonoros 

contínuos equivalentes, ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando fontes pontuais e 

um meio de propagação homogéneo, determinados a partir dos valores limite dos níveis de potência 

sonora, indicados no Anexo V, do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro, relativamente às emissões 

sonoras dos equipamentos para utilização no exterior. 

 

Quadro 3-19 – Distâncias correspondentes a diferentes níveis de LAeq associados a equipamentos típicos de 
construção. 

Tipo de Equipamento 

P: potência instalada efetiva (kW); 
Pel: potência elétrica (kW); 
m: massa do aparelho (kg); 

L: espessura transversal de corte 
(cm) 

Distância à fonte [m] 

LAeq 
=65 

LAeq 
=55 

LAeq 
=45 

Compactadores (cilindros vibrantes, placas 
vibradoras e apiloadores vibrantes) 

P8 

8<P70 
P>70 

40 
45 

>46 

126 
141 

>146 

398 
447 

>462 

Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras, 
com rasto contínuo 

P55 
P>55 

32 
>32 

100 
>102 

316 
>322 

Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras, 
com rodas; dumpers, niveladoras, compactadores 
tipo carregadora, empilhadores em consola c/ 
motor de combustão, gruas móveis, compactadores 
(cilindros não vibrantes), espalhadoras-acabadoras, 
fontes de pressão hidráulica 

P55 
P>55 

25 
>26 

79 
>81 

251 
>255 
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Tipo de Equipamento 

P: potência instalada efetiva (kW); 
Pel: potência elétrica (kW); 
m: massa do aparelho (kg); 

L: espessura transversal de corte 
(cm) 

Distância à fonte [m] 

LAeq 
=65 

LAeq 
=55 

LAeq 
=45 

Escavadoras, monta-cargas, guinchos de construção, 
motoenxadas 

P15 
P>15 

10 
>10 

32 
>31 

100 
>99 

Martelos manuais, demolidores e perfuradores 
m15 

15<m30 
m>30 

35 

52 
>65 

112 

163 
>205 

355 

516 
>649 

Grupos eletrogéneos de soldadura e potência 
Pel2 

2<Pel10 
Pel>10 

12 

13 
>13 

37 

41 
>40 

116 

130 
>126 

Compressores 
P15 
P>15 

14 
>15 

45 
>47 

141 
>147 

 

No caso em apreço, os recetores sensíveis mais próximos dos aerogeradores (habitações unifamiliares) 

localizam-se a mais de 550 metros de distância (a maioria localiza-se a mais de 850 m de distância), pelo 

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

significativamente. 

O estaleiro do sub-parque Carlinga A localiza-se a cerca de 350 m de 2 habitações unifamiliares isoladas 

na envolvente da EN319, na periferia da povoação de Capela (Caminho da Volta Lombo), pelo que 

atendendo aos valores indicativos do Quadro 3-19, prospetiva-se que o respetivo ambiente sonoro, em 

termos médios, não venha a variar significativamente. 

O estaleiro do sub-parque Carlinga B localiza-se a cerca de 550 m das habitações mais próximas, pelo que 

se prospetiva que o respetivo ambiente sonoro de referência, em termos médios, não venha a variar 

significativamente. 

De referir ainda que o tráfego rodoviário para transporte de trabalhadores, equipamentos e material 

acederá às áreas de intervenção diretamente a partir de estradas nacionais e municipais, pelo que face 

ao tráfego que aí circula é previsível que venha a existir um acréscimo pontual, mas que em termos médios 

seja pouco significativo. 

Relativamente ao tráfego para o transporte de materiais e equipamentos, nomeadamente para o 

transporte das componentes dos aerogeradores, quer devido às caraterísticas e dimensões, quer devido 

a condições de logísticas e segurança e à disponibilidade de veículos especiais para o efeito, decorrerá de 

forma diluída ao longo do tempo (não coincidente com transporte de terras ou de betão), sendo previsível 

que mesmo no período de pico, o tráfego diário (gruas e veículos de transporte) deverá ser inferior a 8 
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viagens por dia. 

Para o cenário com maior volume de tráfego, associado ao transporte de terras ou equipamentos, prevê-

se que no período diurno, em que decorrerá a fase de construção, o tráfego médio horário seja inferior a 

4 viagens por hora. 

Neste contexto, recorrendo ao software CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) e ao método de 

cálculo CNOSSOS-EU, considerando 4 viagens por hora, de veículos pesados (Categoria 3: Veículos 

pesados com três ou mais eixos), para velocidade de circulação de 50 km/h a 70 km/h e pavimento 

betuminoso regular, prospetiva-se que a 5 metros da via o ruído particular varie de 52 dB(A) e os  

54 dB(A). 

Neste contexto, prospetiva-se que o ambiente sonoro decorrente da passagem do tráfego rodoviário, 

cumpra os valores limite de exposição aplicáveis e que o impacte associado seja pouco significativo. 

A montagem das linhas elétricas terá como principal fonte sonora as atividades associadas à realização 

das fundações para montagem dos apoios da linha elétrica. Estas operações serão muito limitadas no 

espaço e no tempo, pelo que se prospetiva que o ambiente sonoro envolvente, ainda que possa ter um 

incremento pontual limitado no tempo, em termos médios não venha a variar significativamente ao longo 

da fase de construção. 

Os recetores sensíveis mais próximos dos apoios da linha elétrica, correspondem a habitações 

unifamiliares, na povoação de Bustelo, e localizam-se a mais de 60 m de distância, pelo que se prospetiva 

que o ambiente sonoro envolvente, ainda que possa ter um ligeiro incremento, será muito limitado no 

tempo (menos de uma semana), pelo que em termos médios não deverá variar significativamente ao 

longo da fase de construção. 

De referir, ainda, que o carácter transitório destas atividades induz nas populações uma maior tolerância, 

relativamente a outras fontes de carácter permanente. 

De acordo com o explicitado anteriormente, tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo do 

ruído gerado durante a fase de construção, e a distância a que se localizam os recetores sensíveis mais 

próximos das frentes de obra mais ruidosas, na fase de construção prevê-se que os impactes no ambiente 

sonoro sejam negativos, diretos e indiretos, prováveis, temporários, restritos, de magnitude reduzida, 

reversível, parcialmente mitigável e pouco significativo. 
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3.10.2.2 Impactes na fase de exploração 

A fase de exploração do projeto terá como fonte de ruído relevante para o exterior o funcionamento dos 

aerogeradores, cujo nível de operação e emissão sonora dependerá diretamente da velocidade do vento. 

O funcionamento dos aerogeradores poderá afetar de forma mais ou menos relevante os recetores 

existentes em função da distância a que estes se localizam, do nível de operação do conjunto de 

aerogeradores e da direção do vento, que influência a propagação sonora. 

O projeto em avaliação sofreu uma redução do número de aerogeradores e um ligeiro afastamento aos 

recetores existentes. 

A avaliação dos níveis sonoros nos recetores sensíveis, localizados na área de potencial influência 

acústica do projeto, foi efetuada mediante a construção de um modelo 3D do local, com recurso ao 

programa informático CadnaA. 

No caso específico, os aerogeradores correspondem a fontes ruidosas permanentes do tipo industrial, pelo 

que foi considerado o método de cálculo CNOSSOS, que é o método recomendado pelo  

Decreto-Lei nº136-A/2019 (que transpõe a Diretiva (UE) 2015/996), que altera e república o  

Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de julho (que transpõe a Diretiva n.º 2002/49/CE). 

No desenvolvimento do modelo de simulação acústica foi utilizada cartografia 3D do terreno e as 

caraterísticas específicas do projeto. De acordo com os dados específicos do presente estudo, com a 

experiência adquirida em outros estudos já desenvolvidos e tendo por base as diretrizes da Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), afigurou-se adequado considerar as configurações de cálculo e de 

apresentação que se apresentam no quadro seguinte. 

Quadro 3-20 - Configurações de cálculo utilizados na modelação de simulação de ruído (fase de exploração). 

Parâmetros Configuração 

Geral 

Software CadnaA – Versão BPM XL (2022) 

Máximo raio de busca 8000 metros 

Ordem de reflexão 2 

Erro máximo definido para o cálculo 0 dB 

Métodos/normas de cálculo: Aerogeradores: CNOSSOS 

Absorção do solo 
α = 0,3 (Tipo F – Solos compactados 
densos)a 

Meteorologia 

Percentagem de condições favoráveis: 
diurno/entardecer/noturno 

Diurno: 50% 
Entardecer: 75% 
Noturno: 100% 

Temperatura média anual 12º C 

Humidade relativa média anual 88 % 

Mapa de Ruído 

Malha de Cálculo 10X10 metros 

Tipo de malha de cálculo (variável/fixa) Fixa 

Altura ao solo 4 metros 

Código de cores Diretrizes APA (2011) 



INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A 
Parque Eólico de Carlinga e Linhas Elétricas associadas 

 
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

 RELATÓRIO SÍNTESE 
  

 

 
AM21033 
Versão 00 
nov-22 

Parâmetros Configuração 

Avaliação de 
ruído nos 
recetores 

Altura acima do solo 
1,5 m acima do piso mais 
desfavorável 

Distância mínima recetor-fachada 3,5 metros 

Distância mínima fonte/refletor 0,1 metros 

a) – Agência Portuguesa do Ambiente, 2022. Diretrizes para Elaboração de Mapas de Ruído - Método 
CNOSSOS-EU, Quadro 2.5.a do CNOSSOS-EU 

 

No Parque Eólico o projeto prevê a instalação de 10 aerogeradores, modelo da Siemens Gamesa SG 6.6-

170. 

O parque eólico foi modelado considerando, por segurança, o pleno funcionamento de todos os 

aerogeradores, com a potência sonora máxima (espectro de oitavas). No Quadro 3-21 apresenta-se a 

potência sonora dos aerogeradores (espectro de oitavas), considerada na modelação dos aerogeradores, 

indicada no respetivo documento técnico “Standard Acoustic Emission, Rev. 0, AM 0 - AM-6, N1 - N7 SG 

6.0-170”. 

Quadro 3-21 - Potência sonora dos aerogeradores (oitavas) 

Frequências em oitavas [Hz] dB(A) Total 
(Up tp cut-out) 

dB(A) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

67.2 86.2 93.0 85.2 53.2 99.4 99.1 94.6 82.8 106.0 

 

A emissão sonora dos aerogeradores e a propagação do ruído até junto dos recetores está diretamente 

associada, entre outros fatores, às condições de vento existentes, nomeadamente à respetiva velocidade 

e orientação. 

Sendo a média anual das caraterísticas do vento apenas indicativa de maior ou menor probabilidade de 

ocorrência de condições favoráveis à propagação sonora para junto dos recetores, na simulação procurou-

se efetuar a avaliação do cenário mais desfavorável (mais critico), ou seja, consideraram-se as 

percentagens de condições favoráveis à propagação sonora recomendadas no documento Good Practice 

Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure (100% em 

todas as direções no período noturno). 

De notar que caso fosse considerada a distribuição de ventos local, iríamos ter apenas algumas direções 

com maior probabilidade de ocorrência de condições favoráveis de propagação sonora. Uma vez que as 

condições favoráveis de propagação sonora não dependem só do regime do vento, mas também dos 

gradientes verticais de temperatura (período do dia e nebulosidade, como especificado no Quadro A.1 da 

NP ISO 1996-2: 2019), a consideração das condições favoráveis de propagação sonora apenas com base 



INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A 
Parque Eólico de Carlinga e Linhas Elétricas associadas 

 
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

 RELATÓRIO SÍNTESE 
  

 

 
AM21033 
Versão 00 
nov-22 

na Rosa dos Ventos, traduzir-se-ia, sobretudo no período noturno, na subvalorização da ocorrência de 

condições favoráveis.  

Neste sentido, permitindo uma análise do mês mais crítico, afigura-se mais adequado e seguro considerar 

para todas as direções, as probabilidades indicadas para cada um dos períodos de referência (diurno 50%, 

entardecer 75% e noturno 100%). Seguindo a recomendação do guia “A Good Practice Guide to the 

Application of ETSU-R-97 for the Assessment and Rating of Wind Turbine Noise”, foi ainda considerada 

solo refletor (absorção do solo com α = 0,3). 

Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos foram prospetivados os níveis 

sonoros contínuos equivalentes ponderados A de ruído particular, associados ao funcionamento contínuo 

(24 horas) dos aerogeradores na potência máxima, para os vários recetores sensíveis (fachada e piso 

mais desfavorável) potencialmente mais afetados pelo ruído do projeto, que se localizam nas peças 

desenhadas (Desenho 007 (Volume 3 – Peças Desenhadas)), conjuntamente com os mapas de ruído ( 

Desenho 006 (Volume 3 – Peças Desenhadas)). 

Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do Ruído Particular da fase de exploração do 

projeto em apreço, foram também calculados os Mapas de Ruído Particular, a 4 metros acima do solo para 

os indicadores Lden e Ln, cujos resultados se ilustram nas peças desenhadas em anexo (Desenho 006 

(Volume 3 – Peças Desenhadas)). 

No quadro seguinte apresentam-se os níveis sonoros de ruído residual (referência), os resultados 

previsionais associados ao ruído particular dos aerogeradores (potência sonora máxima), os níveis de 

ruído ambiente decorrente (soma energética do ruído de referência com o ruído particular) e o valor de 

emergência sonora (diferença entre ruído ambiente e ruído de referência). Apesar do software apresentar 

resultados com uma casa decimal, os valores foram arredondados à unidade com vista à avaliação da 

conformidade com os limites legais do RGR. 

Na análise, consideraram-se os mesmos recetores sensíveis avaliados no EIA: 

• Sub-parque Carlinga A: recetores R01 (Ponto 1) a R90 (Ponto 8); 

• Sub-parque Carlinga B: recetores R91 (Ponto 9) a R129 (Ponto 13). 

Quadro 3-22 - Níveis de ruído junto dos recetores na fase de exploração. 
Recetor/ 

Ponto 
Medição 

Classificação 
Acústica 

Ruído de Referência 
[dB(A)] 

Ruído Particular 
[dB(A)] 

Ruído Ambiente 
[dB(A)] 

Emergência 
Sonora [dB(A)] 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

R01 / P 1 ausência 56 52 50 58 40 40 40 46 56 52 50 58 0 0 0 

R02 / P 1 ausência 56 52 50 58 37 37 37 43 56 52 50 58 0 0 0 

R03 / P 2 ausência 46 43 41 49 36 36 36 42 46 44 42 49 0 1 1 

R04 / P 2 zona mista 46 43 41 49 36 36 36 42 46 44 42 49 0 1 1 

R05 / P 2 zona mista 46 43 41 49 37 37 37 43 47 44 42 50 1 1 1 

R06 / P 3 zona mista 44 42 40 47 35 35 35 41 45 43 41 48 1 1 1 

R07 / P 3 zona mista 44 42 40 47 36 36 36 42 45 43 41 48 1 1 1 
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Recetor/ 
Ponto 

Medição 

Classificação 
Acústica 

Ruído de Referência 
[dB(A)] 

Ruído Particular 
[dB(A)] 

Ruído Ambiente 
[dB(A)] 

Emergência 
Sonora [dB(A)] 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

R08 / P 3 zona mista 44 42 40 47 36 36 36 42 45 43 41 48 1 1 1 

R09 / P 3 zona mista 44 42 40 47 35 35 36 42 45 43 41 48 1 1 1 

R10 / P 3 zona mista 44 42 40 47 34 35 35 41 44 43 41 48 0 1 1 

R11 / P 3 zona mista 44 42 40 47 35 35 36 42 45 43 41 48 1 1 1 

R12 / P 3 zona mista 44 42 40 47 35 35 36 42 45 43 41 48 1 1 1 

R13 / P 3 zona mista 44 42 40 47 35 36 36 42 45 43 41 48 1 1 1 

R14 / P 3 zona mista 44 42 40 47 36 36 36 42 45 43 41 48 1 1 1 

R15 / P 3 zona mista 44 42 40 47 36 36 36 42 45 43 41 48 1 1 1 

R16 / P 3 zona mista 44 42 40 47 39 39 39 45 45 44 43 50 1 2 3 

R17 / P 3 zona mista 44 42 40 47 37 37 37 43 45 43 42 49 1 1 2 

R18 / P 3 zona mista 44 42 40 47 36 36 36 42 45 43 41 48 1 1 1 

R19 / P 3 zona mista 44 42 40 47 38 38 38 44 45 43 42 49 1 1 2 

R20 / P 3 zona mista 44 42 40 47 39 39 39 45 45 44 43 50 1 2 3 

R21 / P 3 zona mista 44 42 40 47 38 38 38 44 45 43 42 49 1 1 2 

R22 / P 3 zona mista 44 42 40 47 37 37 37 43 45 43 42 49 1 1 2 

R23 / P 3 zona mista 44 42 40 47 37 37 37 43 45 43 42 49 1 1 2 

R24 / P 3 zona mista 44 42 40 47 38 38 38 44 45 43 42 49 1 1 2 

R25 / P 3 zona mista 44 42 40 47 39 39 39 45 45 44 43 50 1 2 3 

R26 / P 3 zona mista 44 42 40 47 38 38 38 44 45 43 42 49 1 1 2 

R27 / P 3 zona mista 44 42 40 47 36 36 36 42 45 43 41 48 1 1 1 

R28 / P 3 zona mista 44 42 40 47 36 36 36 42 45 43 41 48 1 1 1 

R29 / P 3 zona mista 44 42 40 47 38 38 38 44 45 43 42 49 1 1 2 

R30 / P 3 zona mista 44 42 40 47 36 36 36 42 45 43 41 48 1 1 1 

R31 / P 3 zona mista 44 42 40 47 36 36 36 42 45 43 41 48 1 1 1 

R32 / P 3 zona mista 44 42 40 47 38 38 38 44 45 43 42 49 1 1 2 

R33 / P 3 zona mista 44 42 40 47 39 39 39 45 45 44 43 50 1 2 3 

R34 / P 3 zona mista 44 42 40 47 38 38 38 44 45 43 42 49 1 1 2 

R35 / P 3 zona mista 44 42 40 47 37 37 37 43 45 43 42 49 1 1 2 

R36 / P 3 zona mista 44 42 40 47 36 36 36 42 45 43 41 48 1 1 1 

R37 / P 4 zona mista 39 37 37 44 35 35 35 41 40 39 39 45 1 2 2 

R38 / P 4 zona mista 39 37 37 44 36 36 36 42 41 40 40 46 2 3 3 

R39 / P 4 zona mista 39 37 37 44 38 38 38 44 42 41 41 47 3 4 4 

R40 / P 4 zona mista 39 37 37 44 37 37 37 43 41 40 40 46 2 3 3 

R41 / P 4 zona mista 39 37 37 44 36 36 36 42 41 40 40 46 2 3 3 

R42 / P 4 zona mista 39 37 37 44 36 36 36 42 41 40 40 46 2 3 3 

R43 / P 4 zona mista 39 37 37 44 35 35 35 41 40 39 39 45 1 2 2 

R44 / P 4 zona mista 39 37 37 44 34 34 34 40 40 39 39 45 1 2 2 

R45 / P 4 zona mista 39 37 37 44 33 33 33 39 40 38 38 45 1 1 1 

R46 / P 4 zona mista 39 37 37 44 35 35 35 41 40 39 39 45 1 2 2 

R47 / P 4 zona mista 39 37 37 44 33 34 34 40 40 39 39 45 1 2 2 

R48 / P 4 zona mista 39 37 37 44 32 32 33 39 40 38 38 45 1 1 1 

R49 / P 4 zona mista 39 37 37 44 32 32 33 39 40 38 38 45 1 1 1 

R50 / P 4 zona mista 39 37 37 44 31 32 32 38 40 38 38 45 1 1 1 

R51 / P 4 zona mista 39 37 37 44 32 32 33 39 40 38 38 45 1 1 1 

R52 / P 4 zona mista 39 37 37 44 31 31 31 37 40 38 38 45 1 1 1 

R53 / P 4 zona mista 39 37 37 44 31 31 32 38 40 38 38 45 1 1 1 

R54 / P 4 zona mista 39 37 37 44 31 31 32 38 40 38 38 45 1 1 1 

R55 / P 4 zona mista 39 37 37 44 29 30 31 37 39 38 38 44 0 1 1 

R56 / P 5 zona mista 44 41 39 47 30 31 31 37 44 41 40 47 0 0 1 

R57 / P 5 zona mista 44 41 39 47 30 30 30 36 44 41 40 47 0 0 1 

R58 / P 5 zona mista 44 41 39 47 30 30 30 36 44 41 40 47 0 0 1 

R59 / P 5 zona mista 44 41 39 47 31 31 32 38 44 41 40 47 0 0 1 
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Recetor/ 
Ponto 

Medição 

Classificação 
Acústica 

Ruído de Referência 
[dB(A)] 

Ruído Particular 
[dB(A)] 

Ruído Ambiente 
[dB(A)] 

Emergência 
Sonora [dB(A)] 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

R60 / P 5 zona mista 44 41 39 47 31 31 32 38 44 41 40 47 0 0 1 

R61 / P 5 zona mista 44 41 39 47 32 32 32 38 44 42 40 47 0 1 1 

R62 / P 5 zona mista 44 41 39 47 30 31 32 38 44 41 40 47 0 0 1 

R63 / P 5 zona mista 44 41 39 47 34 34 34 40 44 42 40 47 0 1 1 

R64 / P 5 zona mista 44 41 39 47 32 33 33 39 44 42 40 47 0 1 1 

R65 / P 5 zona mista 44 41 39 47 32 32 32 38 44 42 40 47 0 1 1 

R66 / P 5 zona mista 44 41 39 47 31 31 31 37 44 41 40 47 0 0 1 

R67 / P 5 zona mista 44 41 39 47 32 32 32 38 44 42 40 47 0 1 1 

R68 / P 5 zona mista 44 41 39 47 33 33 34 40 44 42 40 47 0 1 1 

R69 / P 5 zona mista 44 41 39 47 32 32 32 38 44 42 40 47 0 1 1 

R70 / P 6 zona mista 46 42 40 48 33 33 33 39 46 43 41 49 0 1 1 

R71 / P 6 zona mista 46 42 40 48 34 34 34 40 46 43 41 49 0 1 1 

R72 / P 6 zona mista 46 42 40 48 34 34 34 40 46 43 41 49 0 1 1 

R73 / P 6 zona mista 46 42 40 48 35 36 36 42 46 43 41 49 0 1 1 

R74 / P 6 zona mista 46 42 40 48 35 35 35 41 46 43 41 49 0 1 1 

R75 / P 6 zona mista 46 42 40 48 31 31 32 38 46 42 41 48 0 0 1 

R76 / P 6 zona mista 46 42 40 48 31 31 32 38 46 42 41 48 0 0 1 

R77 / P 6 zona mista 46 42 40 48 32 33 33 39 46 43 41 49 0 1 1 

R78 / P 6 zona mista 46 42 40 48 29 30 31 37 46 42 41 48 0 0 1 

R79 / P 6 zona mista 46 42 40 48 29 29 29 35 46 42 40 48 0 0 0 

R80 / P 6 zona mista 46 42 40 48 26 27 27 33 46 42 40 48 0 0 0 

R81 / P 7 zona mista 46 43 42 49 13 13 13 19 46 43 42 49 0 0 0 

R82 / P 7 zona mista 46 43 42 49 13 13 13 19 46 43 42 49 0 0 0 

R83 / P 8 zona mista 59 55 52 60 14 14 14 20 59 55 52 60 0 0 0 

R84 / P 8 zona mista 59 55 52 60 14 14 14 20 59 55 52 60 0 0 0 

R85 / P 8 zona mista 59 55 52 60 13 13 13 19 59 55 52 60 0 0 0 

R86 / P 8 zona mista 59 55 52 60 13 13 13 19 59 55 52 60 0 0 0 

R87 / P 8 zona mista 59 55 52 60 13 13 13 19 59 55 52 60 0 0 0 

R88 / P 8 zona mista 59 55 52 60 13 13 13 19 59 55 52 60 0 0 0 

R89 / P 8 zona mista 59 55 52 60 0 0 0 6 59 55 52 60 0 0 0 

R90 / P 8 zona mista 59 55 52 60 0 0 0 6 59 55 52 60 0 0 0 

R91 / P 9 zona mista 61 57 53 62 39 39 39 45 61 57 53 62 0 0 0 

R92 / P 9 zona mista 61 57 53 62 40 40 40 46 61 57 53 62 0 0 0 

R93 / P 9 zona mista 61 57 53 62 38 38 38 44 61 57 53 62 0 0 0 

R94 / P 9 zona mista 61 57 53 62 36 36 36 42 61 57 53 62 0 0 0 

R95 / P 10 zona mista 44 40 39 46 34 34 34 40 44 41 40 47 0 1 1 

R96 / P 10 zona mista 44 40 39 46 36 36 36 42 45 41 41 48 1 1 2 

R97 / P 10 zona mista 44 40 39 46 38 38 39 45 45 42 42 49 1 2 3 

R98 / P 10 zona mista 44 40 39 46 37 37 38 44 45 42 42 49 1 2 3 

R99 / P 10 zona mista 44 40 39 46 37 37 37 43 45 42 41 48 1 2 2 

R100 / P 10 zona mista 44 40 39 46 38 38 38 44 45 42 42 49 1 2 3 

R101 / P 10 zona mista 44 40 39 46 38 38 38 44 45 42 42 49 1 2 3 

R102 / P 10 zona mista 44 40 39 46 37 38 38 44 45 42 42 49 1 2 3 

R103 / P 10 zona mista 44 40 39 46 34 34 34 40 44 41 40 47 0 1 1 

R104 / P 10 zona mista 44 40 39 46 34 34 34 40 44 41 40 47 0 1 1 

R105 / P 11 zona mista 43 40 38 46 18 19 19 25 43 40 38 46 0 0 0 

R106 / P 11 zona mista 43 40 38 46 28 29 30 36 43 40 39 46 0 0 1 

R107 / P 11 zona mista 43 40 38 46 28 28 29 35 43 40 39 46 0 0 1 

R108 / P 11 zona mista 43 40 38 46 28 29 29 35 43 40 39 46 0 0 1 

R109 / P 11 zona mista 43 40 38 46 25 27 28 34 43 40 38 46 0 0 0 

R110 / P 11 zona mista 43 40 38 46 25 26 28 34 43 40 38 46 0 0 0 

R111 / P 11 zona mista 43 40 38 46 25 25 26 32 43 40 38 46 0 0 0 
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Recetor/ 
Ponto 

Medição 

Classificação 
Acústica 

Ruído de Referência 
[dB(A)] 

Ruído Particular 
[dB(A)] 

Ruído Ambiente 
[dB(A)] 

Emergência 
Sonora [dB(A)] 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

R112 / P 11 zona mista 43 40 38 46 24 25 26 32 43 40 38 46 0 0 0 

R113 / P 11 zona mista 43 40 38 46 21 22 23 29 43 40 38 46 0 0 0 

R114 / P 11 zona mista 43 40 38 46 21 23 24 30 43 40 38 46 0 0 0 

R115 / P 11 zona mista 43 40 38 46 21 23 24 30 43 40 38 46 0 0 0 

R116 / P 11 zona mista 43 40 38 46 4 4 4 10 43 40 38 46 0 0 0 

R117 / P 11 zona mista 43 40 38 46 4 5 6 12 43 40 38 46 0 0 0 

R118 / P 12 zona mista 41 39 39 46 25 26 27 33 41 39 39 46 0 0 0 

R119 / P 12 zona mista 41 39 39 46 23 24 25 31 41 39 39 46 0 0 0 

R120 / P 12 zona mista 41 39 39 46 23 25 26 32 41 39 39 46 0 0 0 

R121 / P 12 zona mista 41 39 39 46 24 26 27 33 41 39 39 46 0 0 0 

R122 / P 12 zona mista 41 39 39 46 24 26 27 33 41 39 39 46 0 0 0 

R123 / P 13 zona mista 44 41 40 47 18 18 18 24 44 41 40 47 0 0 0 

R124 / P 13 zona mista 44 41 40 47 36 36 37 43 45 42 42 49 1 1 2 

R125 / P 13 zona mista 44 41 40 47 37 37 38 44 45 42 42 49 1 1 2 

R126 / P 13 zona mista 44 41 40 47 37 37 38 44 45 42 42 49 1 1 2 

R127 / P 13 zona mista 44 41 40 47 38 38 38 44 45 43 42 49 1 2 2 

R128 / P 13 zona mista 44 41 40 47 36 36 37 43 45 42 42 49 1 1 2 

R129 / P 13 zona mista 44 41 40 47 35 35 35 41 45 42 41 48 1 1 1 

 

De acordo com os resultados apresentados no quadro anterior, considerando a emissão sonora máxima 

contínua (24h/dia) dos 10 aerogeradores propostos, em condições de emissão e propagação sonora 

favoráveis (equivalente ao mês mais critico), o que corresponde a uma posição de segurança, prospetiva-

se, para a situação futura, o cumprimento dos valores limite de exposição aplicáveis em todos os recetores, 

conforme disposto no artigo 11º do RGR. 

Relativamente ao Critério de Incomodidade prospetiva-se que os níveis sonoros junto de todos os 

recetores sensíveis cumpram os limites do Critério de Incomodidade [diferencial entre o ruído de referência 

e o ruído ambiente ≤ 5 dB(A) para Ld, ≤ 4 dB(A) para Le, e ≤ 3 dB(A) para Ln; não sendo aplicável quando 

o ruído ambiente é inferior a 45 dB(A)], conforme estabelecido nos números 1 e 5, artigo 13.º do RGR. 

De acordo com o explicitado anteriormente, prospetiva-se a conformidade do projeto com os limites 

estabelecidos no RGR e que o impacte no ambiente sonoro seja negativo, direto, provável, 

permanente, restrito, de magnitude reduzida, reversível, parcialmente mitigável e pouco 

significativo. 

 

Linha elétrica LMAT a 220kV  

A linha de evacuação projetada entre o sub-parque Carlinga A será uma Linha de Muito Alta Tensão 

(LMAT) a 220 kV, que ligará à subestação de Recarei (REN). 

As Linhas de Muito Alta Tensão (LMAT) a 220 kV, em determinadas condições, tendem a emitir ruído 

devido ao efeito de coroa resultante da tensão entre os condutores de energia elétrica e atmosfera 

envolvente. 
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O fator que mais afeta o efeito de coroa e, por consequência, o ruído audível por este gerado, é o campo 

elétrico E existente à superfície do condutor. A intensidade do efeito coroa depende do diâmetro e estado 

de conservação dos condutores, bem como a existência de humidade, ou seja, o ruído audível resultante, 

é mais intenso em condições atmosféricas com chuva, nevoeiros ou neblinas (condições “favoráveis”), e 

menos intenso ou nulo com tempo seco (condições “não favoráveis”). 

A linha de evacuação projetada entre o sub-parque Carlinga B – Carlinga A é a 60kV, pelo que de acordo 

com o Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da Rede Nacional de 

Transporte de Electricidade – Linhas Aéreas, elaborado pela REN e pela Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), prevê-se que o ruído particular derivado do efeito coroa seja desprezável, ou seja, deverá cumprir 

os limites legais estabelecidos no RGR. 

Tendo por base as caraterísticas de projeto da linha elétrica, a metodologia definida no “Guia Metodológico 

para Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte de 

Electricidade”, da REN e da APA, e o programa de cálculo, desenvolvido para o efeito pela REN, tendo 

por base o documento “REN/Acusticontrol – Assessoria Tecnológica em Ruído de Linhas MAT. Níveis 

Sonoros de Longo Termo Gerados por Linhas MAT. Procedimento, metodologia e implementação de 

ferramenta computacional para cálculo previsional. 2009”, estimou-se o ruído particular emitido e ruído 

ambiente decorrente, para os recetores potencialmente mais afetados pelo ruído da LMAT em avaliação. 

Está prevista a utilização de apoios do tipo “MTG”, “CW” e “QR”, normalizados para o nível de tensão de 

220kV, e cabos condutores do tipo ACSR 485 (Zebra), com diâmetro 2,86 cm, e um campo elétrico Emax 

que variará entre 15.4 kV/cm e 16.3 kV. 

Os recetores avaliados localizam-se no concelho de Paredes, na sub-região “Minho (Norte litoral entre o 

rio Minho e Douro)”, pelo que a probabilidade anual de ocorrência de condições favoráveis ao efeito coroa 

é de p=0,1. 

No Quadro 3-23 apresentam-se os níveis sonoros de ruído residual (referência), os resultados previsionais 

associados ao ruído particular da LMAT (condições favoráveis), o ruído particular do parque eólico e ao 

ruído ambiente decorrente (soma energética do ruído de referência com o ruído particular da LMAT e do 

parque eólico) e o valor de emergência sonora (diferença entre ruído ambiente e ruído de referência), para 

os recetores sensíveis potencialmente mais afetados pelo ruído da LMAT. No Volume 2 – Anexo 15, 

apresentam-se as respetivas fichas de cálculo do Modelo EN/ACC. 

Quadro 3-23 - Níveis de ruído particular e ambiente associados à LMAT a 220kV. 

Recetor/ 
Ponto 

Medição 

Distância à 
LMAT (m) 

Ruído de Referência 
[dB(A)] 

Ruído Particular 
Parque Eólico 

[dB(A)] 

Ruído Particular LMAT 

[dB(A)] 

Ruído Ambiente 
Decorrente 

[dB(A)] 

Emergência 
Sonora [dB(A)] 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

R63 / 
Pto 5 173 

44 41 39 47 34 34 34 40 26 26 26 32 44 42 40 48 0 1 1 
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Recetor/ 
Ponto 

Medição 

Distância à 
LMAT (m) 

Ruído de Referência 
[dB(A)] 

Ruído Particular 
Parque Eólico 

[dB(A)] 

Ruído Particular LMAT 

[dB(A)] 

Ruído Ambiente 
Decorrente 

[dB(A)] 

Emergência 
Sonora [dB(A)] 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

R73 /  
Pto 6 129 

46 42 40 48 35 36 36 42 28 28 28 34 46 43 42 49 0 1 2 

R74 /  
Pto 6 198 

46 42 40 48 35 35 35 41 26 26 26 32 46 43 41 49 0 1 1 

R77 /  
Pto 6 95 

46 42 40 48 32 33 33 39 28 28 28 34 46 43 41 49 0 1 1 

R78 /  
Pto 6 105 

46 42 40 48 29 30 31 37 28 28 28 34 46 42 41 49 0 0 1 

R79 /  
Pto 6 102 

46 42 40 48 29 29 29 35 28 28 28 34 46 42 41 48 0 0 1 

R80 /  
Pto 6 91 

46 42 40 48 26 27 27 33 28 28 28 34 46 42 40 48 0 0 0 

R81 /  
Pto 7 17 

46 43 42 49 13 13 13 19 35 35 35 41 46 44 43 50 0 1 1 

R82 /  
Pto 7 19 

46 43 42 49 13 13 13 19 36 36 36 42 46 44 43 50 0 1 1 

R83 /  
Pto 8 

236 59 55 52 60 14 14 14 20 24 24 24 30 59 55 52 60 0 0 0 

R84 /  
Pto 8 

229 59 55 52 60 14 14 14 20 24 24 24 30 59 55 52 60 0 0 0 

R85 /  
Pto 8 

167 59 55 52 60 13 13 13 19 25 25 25 31 59 55 52 60 0 0 0 

R86 /  
Pto 8 

138 59 55 52 60 13 13 13 19 25 25 25 31 59 55 52 60 0 0 0 

R87 /  
Pto 8 

53 59 55 52 60 13 13 13 19 31 31 31 37 59 55 52 60 0 0 0 

R88 /  
Pto 8 

29 59 55 52 60 13 13 13 19 34 34 34 40 59 55 52 60 0 0 0 

R89 /  
Pto 8 

49 59 55 52 60 0 0 0 0 32 32 32 38 59 55 52 60 0 0 0 

R90 /  
Pto 8 

173 59 55 52 60 0 0 0 0 25 25 25 31 59 55 52 60 0 0 0 

 

De acordo com os resultados do Quadro 3-23 considerando a emissão sonora máxima contínua (24h/dia) 

dos 10 aerogeradores propostos, e a emissão sonora da LMAT em condições de emissão e propagação 

sonora favoráveis (equivalente ao mês mais crítico), o que corresponde a uma posição de segurança, 

prospetiva-se, para a situação futura, o cumprimento dos valores limite de exposição aplicáveis em todos 

os recetores, conforme disposto no artigo 11º do RGR. 
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Relativamente ao Critério de Incomodidade prospetiva-se que, de modo geral, o ruído ambiente decorrente 

seja igual ou inferior a 45 dB(A), pelo que nos termos do disposto no número 5, artigo 13.º do RGR, os 

respetivos limites não são aplicáveis. 

Nos casos onde o ruído ambiente decorrente é superior a 45 dB(A) (devido ao ruído residual local), 

prospetiva-se o cumprimento dos limites do Critério de Incomodidade [artigo 13º do RGR: diferencial entre 

o ruído de referência e o ruído ambiente ≤ 5 dB(A) para Ld, ≤ 4 dB(A) para Le, e ≤ 3 dB(A) para Ln], não 

se prevendo qualquer incremento no ambiente sonoro existente. 

De acordo com o explicitado anteriormente, para o parque eólico propriamente dito e para as linhas de 

transporte de energia associadas, na fase de exploração prevê-se que os impactes no ambiente sonoro 

sejam negativos, diretos, prováveis, permanentes, restritos, de magnitude reduzida, reversíveis, 

parcialmente mitigáveis e pouco significativos. 

 

3.10.3 IMPACTES AMBIENTAIS NO PATRIMÓNIO 

O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas sistemáticas executadas no 

âmbito do Descritor Património para o RECAPE do Parque Eólico de Carlinga resultaram na identificação 

de 17 ocorrências patrimoniais na área de incidência do projeto e 27 registos na área de enquadramento 

histórico. 

Na área prevista para a implantação do Parque Eólico de Carlinga (acessos, valas de cabos, subestações e 

estaleiros), não foram identificadas ocorrências patrimoniais, quer no Núcleo A – sub-parque de Carlinga 

A (8 aerogeradores), quer no Núcleo B – sub-parque de Carlinga B (2 aerogeradores). 

Foram apenas identificadas 3 ocorrências patrimoniais com potenciais impactes negativos, 

designadamente a via do Caminho Velho 4 (n.º 3), a via do Bustelo 1 (n.º 30) e a via da Ribeira do Bustelo 

1 (n.º 33). Estas três ocorrências localizam-se no corredor da Linha Elétrica, a 220 kV, e têm potenciais 

impactes negativos diretos, decorrentes da beneficiação dos caminhos existente para a passagem dos 

equipamentos, pessoas e das máquinas à frente de obra da linha elétrica a 220kV. 

Os impactes negativos podem ser evitados caso se optem por outros acessos à frente de obra ou por 

acções de conservação e aterro dos vestígios existentes, numa fase prévia à passagem das máquinas. 

O corredor da linha elétrica a 60 kV abrange 2 servidões administrativas de imóveis classificados: 

• Castro de Monte Mozinho, n.º 11/CNS 185; 

• Castelo de Penafiel, n.º 16/CNS.  

No entanto não há impactes negativos diretos previstos, uma vez que a linha está muito afastada do 

núcleo de ocupação, nem há impactes negativos indiretos, uma vez que a linha elétrica passa pelo sopé 

dos montes e existe uma densa barreira arbórea entre a linha e os sítios arqueológicos. 
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O eixo da linha elétrica a 60 kV intercepta ainda a zona de proteção da necrópole Megalítica da Cruz da 

Giesteira (n.º 4), inventariada no Plano Diretor Municipal de Penafiel, no entanto a mamoa mais próxima 

do eixo da linha está a mais de 50 m de distância (Cruz da Giesteira 3, n.º 7/CNS 7033). 

O eixo da linha elétrica a 60 kV está próximo das vias de Valpedre (n.º 6) e Penafiel – Eja (n.º 13), mas não 

há impactes patrimoniais negativos, uma vez que as estruturas originais dos antigos caminhos já foram 

sobrepostos por gravilha e por asfalto, respetivamente. 

As restantes ocorrências patrimoniais localizam-se na área de incidência indireta do projeto, sendo 

necessário garantir a conservação in situ de todo o edificado inventariado. 

Perante os resultados obtidos, considera-se que não existem condicionantes patrimoniais determinantes 

para a execução deste projeto e considera-se viável a sua concretização, embora seja necessário fazer 

todos os esforços para evitar e reduzir os impactes negativos apresentados, proceder à minimização de 

impactes nos casos específicos identificados, seja assegurada a conservação in situ de todas as ocorrências 

localizadas na área de incidência de projeto e sejam reposicionados, sempre que possível, os muros de 

pedra seca que delimitam os caminhos a beneficiar, segundo as antigas técnicas de construção. 

Face à possibilidade de existirem ajustes aos acessos à frente de obra, com a finalidade de evitar a 

afetação (direta) das três ocorrências patrimoniais inventariadas com impactes negativos diretos, e 

perante a ausência de elementos patrimoniais com valor patrimonial excecional no eixo do corredor das 

linhas, considera-se que não existem condicionantes patrimoniais determinantes que inviabilizem 

qualquer um dos corredores em estudo. 

A construção do Parque Eólico de Carlinga (e respetivas infraestruturas) e das respetivas linhas elétricas 

deverá ter acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante as operações que impliquem 

todo o tipo de movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e 

empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, 

como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos. 

Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospeções arqueológicas sistemáticas, 

no solo livre de vegetação, para confirmar as observações constantes neste texto e identificar eventuais 

vestígios arqueológicos, numa fase prévia à escavação. 

No Volume 2 – Anexo 7 é apresentado o relatório arqueológico. 
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4. CONFORMIDADE COM A DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Neste capítulo são apresentadas as recomendações constantes na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 

com as respetivas respostas, de forma a verificar a conformidade nesta fase do Projeto de Execução. 

4.1 ELEMENTOS A APRESENTAR 

1. Layout revisto do projeto tendo em conta as medidas de minimização preconizadas na presente 

decisão. 

No Volume 3 - Desenho nº 002 (Volume 3 – Peças Desenhadas) apresentado o novo Layout em projeto 

de execução do Parque Eólico de Carlinga, o qual foi revisto de acordo com as recomendações e medidas 

constantes na DIA. 

 

2. Shapefiles do layout final com todas as infraestruturas do projeto. 

No Volume 3 foram incluídas as shapefiles do layout final com todas as infraestruturas do projeto. 

 

3. Estudo geológico e geotécnico, apoiado em prospeções no terreno, que permita avaliar com rigor as 

condições geotécnicas e hidrogeológicas nos locais de fundação dos aerogeradores e das plataformas 

das SET e edifícios de comando, de modo que se possa definir o melhor processo de desmonte a 

implementar em cada caso, tendo em vista minimizar o impacte geológico, assegurar a estabilidade dos 

terrenos, incluindo em taludes provisórios, evitar a afetação de fluxos de drenagem subterrânea e a 

não alterar as propriedades/qualidade da rocha granítica ornamental, quando esta existe na 

envolvente, nomeadamente o grau de fracturação. O mesmo estudo terá também de permitir detalhar 

as soluções mais adequadas para mitigar os impactes geomorfológicos associados à criação das 

plataformas de apoio dos aerogeradores, bem como a definição da geometria dos caminhos de acesso 

no interior de cada Sub-parque em termos de perfil transversal e longitudinal, evitando afluxos de água 

ao nível da plataforma e risco de instabilidade dos taludes. 

No Volume 2 – Anexo 4 apresenta-se o Estudo geológico e geotécnico. 

 

4. Cálculo preciso das dimensões dos aterros e escavações a realizar para que se garantam balanços 

nulos de terras nos diferentes núcleos de intervenção. Estes cálculos terão de ser aferidos com base 

num novo levantamento topográfico mais detalhado a ser realizado. 

No âmbito do presente RECAPE e para subsidiar o projeto de execução, foi realizado o levantamento 

topográfico. Deste modo, os valores de movimento de terras foram atualizados para esta fase de projeto 

de execução relativamente ao apresentado em fase de estudo prévio (EIA), considerando o levantamento 

topográfico e o estudo geológico/geotécnico realizado. De modo a dar cumprimento às solicitações da 
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DIA foram realizados ajustes nas posições dos aerogeradores o que implicou a revisão dos cálculos das 

dimensões dos aterros e escavações da implantação assim como dos acessos. Com estes estudos 

definiram-se os valores de decapagem, inclinação de taludes entre outras características 

geológicas/geotécnicas.  

De referir ainda que em fase de projeto base, os cálculos consideraram uma plataforma tipo, a qual foi 

pormenorizada, detalhada e dimensionada em fase de projeto de execução de acordo com as 

características do parque. 

De referir que a orografia da área de estudo, bem como as especificações técnicas para a circulação dos 

veículos de grandes dimensões que transportam as componentes dos aerogeradores, e as plataformas 

necessárias para a montagem das referidas componentes dos aerogeradores, obrigam a movimentações 

de terras elevadas, não permitindo o balanço de terras nulo. 

Assim, no quadro a seguir apresenta-se os volumes de escavação e aterro para esta fase de projeto de 

execução. 

Quadro 4-1 - Volumes de escavação e aterro para a fase de projeto de execução. 

Escavação / 
Aterro 

Sub-parque  
Carlinga A 

Subestação 
Carlinga A 

Sub-parque  
Carlinga B 

Subestação 
Carlinga B 

TOTAL 

Escavação (m³) 352.568 19.353 165.155 0 537.076 

Aterro (m³) 138.136 40.734 53.892 2.195 234.957 

Balanço (m³) 
+ 214.432 

(excedente) 
-21.381 

+111.263 
(excedente) 

- 2.195 
302.119 

(excedente) 

 

Da análise do quadro anterior prevê-se um excesso de terras total de aproximadamente 302.119m3. De 

referir que o Promotor do Projeto foi informado pela Câmara de Penafiel que a Restradas – Revitalização 

Estradas do Norte LDA. é única instalação na envolvente próxima, certificada que pode receber o 

excedente de terras, conforme Alvará da Licença de Exploração nº01/2014 que se apresenta no Volume 

2 – Anexo 18. Nesse sentido, o Promotor realizou contato com a referida empresa, que confirmou a 

disponibilidade da receção do excedente de terras do Parque Eólico de Carlinga. 

Tanto para o Sub-parque A quanto o Sub-parque B verifica-se que haverá necessidade de transportar 

terras a vazadouro, uma vez que o volume de escavação é superior ao volume de aterro. De referir que 

esse material será encaminhado para operador devidamente autorizado e licenciado para tal finalidade, 

devendo o empreiteiro emitir a Guia eletrónica de Acompanhamento de Resíduos (e-GAR), através da 

plataforma Siliamb. 

5. Indicação do modelo e principais características dos aerogeradores, incluindo o tipo de luminária 

presente na torre do aerogerador. 

Conforme referido anteriormente, o modelo do aerogerador foi alterado relativamente ao inicialmente 

previsto na fase de estudo prévio apresentado no EIA. Para o projeto de execução objeto deste RECAPE 

foi considerado o modelo de aerogerador SIEMENS GAMESA modelo SG170 - 6,6MW. Ou seja, foi mantida 

a marca Siemens Gamesa com características iguais (em termos de altura e níveis de ruído) às previstas 
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no modelo indicado no EIA, porém devido às questões de mercado diante do cenário atual mundial, o 

modelo de potência foi alterado para a potência 6,6MW (Figura 4-1) relativamente ao modelo de 6,0MW 

anteriormente previsto no EIA. A ficha técnica deste modelo de aerogerador encontra-se no Volume 2 – 

Anexo 2 deste documento. 

 

Figura 4-1 - Modelo do aerogerador SG170 - 6,6MW previsto para o Parque Eólico Carlinga. 

 

As principais características são: 

- Potência unitária: 6,6 MW 

- Diâmetro do rotor: 170 metros 

- Altura da Torre: 115 metros 

Relativamente ao tipo de luminária, as especificações constam no documento “D2096647_004-SGRE ON 

Siemens Gamesa 5.X Aviation Light Description/.pdf”, apresentado no Volume 2 – Anexo 2. 

Como principais recursos cita-se: 

• 1 ou 2 luzes de baixa, média ou alta intensidade, de acordo com os regulamentos ou normas locais  

• Luz branca ou vermelha (depende da unidade de luz selecionada) 

• Luz intermitente ou constante (depende da unidade de luz selecionada) 

• Ajuste automático da intensidade da luz; dia, crepúsculo e noite (fotocélula integrada) 

• Sincronização de flash entre turbinas (GPS embutido) 

• Acesso remoto ao sistema de aviação leve (via SCADA) 

Adicionalmente será dado cumprimento à circular de informação aeronáutica 10/3 de 6 de Maio. 

 

6. Proposta de beneficiação do parque de merendas do Alto da Pegadinha desenvolvida em articulação 

com a Câmara Municipal de Penafiel. 

A proposta de beneficiação do parque de merendas do Alto da Pegadinha (Figura 4-2) foi desenvolvida 

em articulação com a Câmara Municipal de Penafiel, dando cumprimento ao solicitado neste item. De 
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referir que a 9 de Fevereiro de 2022 foi realizada uma visita ao local do Promotor do Projeto juntamente 

com o Sr. Presidente de Junta de Freguesia e posteriormente no dia 25 de abril de 2022 foi realizada uma 

reunião com representantes da Câmara Municipal de Penafiel para apresentação do ante-projeto da 

intervenção a efetuar no Parque de Merendas do Pegadinha.  

  

Figura 4-2 – Parque de Merendas do Alto da Pegadinha (Foto: julho/2022). 

 

A proposta de beneficiação inclui (Figura 4-3): 

• instalação de vedação do Parque de Merendas; 

• instalação de 10 mesas de picnic em área atualmente desprovida de sub-bosque (Figura 4-4); 

• construção de uma instalação para casas de banho; 

• construção de um palco. 

Os desenhos da proposta de beneficiação do Parque de Merendas do Alto da Pegadinha encontram-se no 

Volume 2 – Anexo 5. 
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Figura 4-3 – Proposta de beneficiação do Parque de Merendas do Alto da Pegadinha. 

 

 

Figura 4-4 – Futuro local de instalação das mesas de picnic. 

 

7. Cartografia com a sobreposição gráfica apenas dos contornos lineares da área de trabalho, cerca de 

400 m2, associada à implantação de cada apoio das linhas elétricas aéreas, a 60kV e a 220kV, assim 

como a da área da base do apoio, à imagem do orto à Escala 1: 1 000 e com adequada resolução. O 

traçado dos acessos a cada um dos apoios deve também constar representado de forma gráfica, 

sobretudo os a construir. 
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A cartografia contendo todos os elementos acima solicitados na escala de 1:1.000 é apresentada no 

Volume 3 – Desenhos nº 004 e 005. 

 

8. Perfis transversais e longitudinais de implantação das plataformas e fundações abrangendo os 

respetivos taludes de escavação/aterro. Devem ser considerados pendentes não superiores a 1/3 (V/H), 

na construção/reabilitação de acessos e na plataforma. Os perfis a realizar devem ser com base no 

levantamento topográfico realizado para o projeto de execução e nas peças desenhadas devem constar 

as cotas do terreno e as de projeto. 

No âmbito deste RECAPE e para subsidiar o projeto de execução, conforme referido anteriormente foi 

realizado o levantamento topográfico das áreas interferidas pelo projeto. 

Relativamente aos perfis das plataformas e fundações, os mesmos são apresentados no Volume 2 – Anexo 

3 deste documento. Importa referir que as pendentes dos taludes de escavação e de aterro não cumprem 

as pendentes não superiores a (V:H) 1/3. No estudo geológico/geofísico, segundo as análises em terreno, 

garantem pendentes maiores de 1/1,5 (V/H) devido às características do solo o que implica menores 

taludes, menores movimentos de terras e menor impacto ambiental. Ao analisar o estudo geológico 

justifica a possibilidade de pendentes maiores. 

Tecnicamente a construção de taludes com este pressuposto obrigaria a uma maior movimentação de 

terras, que atualmente já é elevada, para além disso este tipo de pendentes não é usual neste tipo de 

taludes e geologicamente as formações ocorrentes na área de estudo, formações graníticas no sub-

parque B e formações maioritariamente “Xistos de Valongo” no sub-parque A, não requerem este tipo de 

inclinação. 

 

9. Avaliação rigorosa da compatibilidade entre a atividade extrativa, designadamente no que se refere 

à utilização de explosivos e a segurança estrutural futura dos apoios do troço inicial da LAT Carlinga B – 

Carlinga A, a 60 kV. Esta avaliação deve ser efetuada, em articulação com a DGEG e dos responsáveis 

pelas pedreiras existentes na proximidade do Sub-parque Carlinga B. 

O promotor do Projeto solicitou no dia 04 de fevereiro de 2022 uma reunião com a DGEG no sentido de 

conciliar o projeto da Pedreira “Poço Negro Nº3” com o projeto da LAT Carlinga B – Carlinga A, a 60 kV, 

tendo sido também solicitada a disponibilização do Plano de Lavra e do PARP da referida pedreira. A DGEG 

informou que o contato deveria ser efetuado diretamente com a empresa exploradora da pedreira, a 

Britafiel, SA. O promotor e a Britafiel reuniram pessoalmente, a 03 de maio de 2022, no sentido de 

apresentarem o projeto. O Projeto da linha foi ajustado de modo que o traçado se localize o mais afastado 

dos limites da pedreira licenciada., como se pode ver na figura seguinte. 
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Figura 4-5 – Traçado da Linha a 60kV e localização da pedreira “Poço Negro Nº3”. 

 

10. Proposta de Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras (PGCEEVI) 

desenvolvido de acordo com os exemplares encontrados, até à data de apresentação do RECAPE. A 

proposta deve prever: 

• Definição dos limites da área objeto (buffer), devendo considerar toda a área afeta ao projeto; 

• Cartografia com o levantamento georeferenciado das manchas, núcleos ou de indivíduos 

isolados; 

• A metodologia adequada a cada espécie em presença; 

• Controlo físico como opção principal em detrimento do químico; 

• O corte 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 devem ser tomadas as medidas de 

acondicionamento adequadas a cada espécie em causa; 

• Orientações para o tratamento/destino final dos solos contaminados por propágulos/sementes. 
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O Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras (PGCEEVI) é apresentado no Volume 

2 – Anexo 6 do presente RECAPE. 

 

11. Resultados dos trabalhos de prospeção arqueológica sistemática de todas as áreas de incidência do 

projeto, após a definição do layout final. Os resultados obtidos poderão determinar a adoção de 

medidas de diagnóstico (sondagens e escavação) que se venham a revelar necessárias para avaliação 

das ocorrências detetadas. 

No âmbito do projeto em execução objeto deste RECAPE, foram realizadas prospeções arqueológicas em 

todas as áreas de incidência do projeto, em agosto de 2022, de acordo com a autorização PATA (Volume 

2 – Anexo 19Erro! A origem da referência não foi encontrada.). 

O relatório completo dos trabalhos arqueológicos encontra-se no Volume 2 – Anexo 7 deste documento. 

Importa referir que não foi necessário adotar medidas de diagnóstico (sondagens e escavação) 

complementares. 

 

12. Nova avaliação de impactes patrimoniais, tendo em conta a implantação do projeto e a real afetação 

provocada pela materialização dos componentes de obra, e nova proposta de medidas de minimização. 

No âmbito do projeto de execução, foram realizadas prospeções em agosto de 2022, conforme referido 

anteriormente. A partir dos resultados desse levantamento, procedeu-se à avaliação de impactes 

patrimoniais considerando o novo layout do projeto do Parque Eólico de Carlinga e respetivas linhas 

elétricas associadas. O relatório completo dos trabalhos arqueológicos encontra-se no Volume 2 - Anexo 

7 deste documento, o qual inclui as novas medidas de minimização propostas. 

 

13. Garantia da salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar 

diretamente pela obra. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, 

fotográfico e de elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua 

escavação integral. Quando por razões técnicas do Projeto não houver possibilidade de proceder a 

alterações de localização dos respetivos componentes, a afetação total ou parcial de um Sítio deve ser 

justificada tecnicamente e assumida no RECAPE como inevitável. 

Conforme consta no Descritor de Património do EIA, existem três ocorrências patrimoniais com potenciais 

impactes negativos diretos (n.º 3 – Caminho Velho 4; n.º 30 – Bustelo 1 e n.º 33 – Ribeira de Bustelo 1). 

Estes impactes podem ser evitados, se no decorrer da obra forem escolhidos outros caminhos de acesso 

à frente de obra, com prévia aprovação da equipa de arqueologia responsável pelo acompanhamento 

arqueológico. 

Para além destes três eventuais impactes, não há mais impactes patrimoniais negativos diretos 

conhecidos. 
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As respetivas medidas de mitigação patrimonial propostas já constam do Plano de Minimização de 

Impactes apresentado no Relatório de trabalhos Arqueológicos (Volume 2 – Anexo 7) apresentado no 

presente RECAPE. 

Adicionalmente refere-se que será realizado o acompanhamento por arqueólogo nas fases de obras que 

impliquem movimentação de terras (desmatações, escavações, aterros) necessárias nas etapas iniciais de 

preparação do terreno desde a abertura de acessos, abertura de valas para os cabos, entre outras. De 

referir que será feita a salvaguarda dos registos arqueológicos. 

 

14. Parecer da Associação de Municípios Parque das Serras do Porto sobre o layout final do parque 

eólico e linha elétrica. 

Foi efetuado o pedido de parecer à Associação de Municípios Parque das Serras do Porto no dia 19 de 

julho 2022 por mail, não se tendo obtido resposta, pelo que posteriormente foi efetuado o mesmo pedido 

por carta no dia 22 de julho 2022. No dia 2 de agosto foi recebido mail por parte desta entidade onde 

referem que “esta associação de municípios emitiu parecer sobre o presente projeto em sede de consulta 

pública, em setembro do ano transato (ofício em anexo), não se tendo rececionado até à data quaisquer 

esclarecimentos ou informações adicionais sobre os considerandos apresentados, os quais mantêm a sua 

pertinência”. De modo a responder às questões colocadas no referido ofício foi enviado mail no dia 16 de 

agosto de 2022 com as referidas respostas, ao qual não se obteve resposta até à data de conclusão do 

presente RECAPE. Toda esta troca de correspondência é apresentada no Volume 2 – Anexo 8. 

 

15. Parecer da Câmara Municipal de Paredes sobre o traçado final da linha elétrica, a 220 kV, de forma 

a minimizar a afetação de eventuais investimentos na área de atividades económicas (AAE) de 

Terronhas, junto à subestação de Recarei. 

Foi realizada no dia 04/08/2022 uma reunião entre o promotor e a Camara Municipal de Paredes, de 

modo a compatibilizar o projeto da linha elétrica a 220kV com os eventuais investimentos na área de 

atividades económicas (AAE) de Terronhas. Nessa reunião foi possível esclarecer as seguintes questões, 

as quais foram posteriormente enviadas por email pelo Promotor no dia 05/08/2022: 

- O local da ligação na subestação da REN: derivado das condições da REN e da configuração da 

subestação, face à proposta de alteração de traçado apresentado pela Câmara Municipal; 

- Distâncias de segurança em relação à linha elétrica de 220kV, de acordo com os regulamentos 

em vigor; 

- Em fase da AIA foram propostos dois corredores para a linha elétrica de 220kV, tendo sido 

aprovado o que está em apreciação e de acordo com os pareceres de todas as entidades e 

organismos que fizeram parte da comissão de avaliação e com jurisdição sobre o projeto; 

- Ainda em fase de AIA, o projeto foi avaliado na sua globalidade, nos diversos descritores de 
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ambiente, pelas diferentes entidades competentes que constituíram a Comissão de Avaliação, de 

onde resultou a Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

No dia 13/09/2022 foi emitido pela Câmara Municipal de Paredes o Ofício nº10656 (Volume 2 – Anexo 9) 

com parecer favorável condicionado, tendo sido apresentado em anexo ao referido Ofício um traçado 

alternativo para as situações em referência relativamente à linha elétrica a 220kV: 

“1. Na Zona Industrial de Terronhas, nas imediações das Subestação elétrica de Recarei, existe um 

elevado número de apoios, facto que condiciona o desenvolvimento de novo projeto para a área, 

uma vez que estes tipos de infraestruturas possuem servidões associadas. 

2. Ao aproximar-se da povoação de S.ª Comba, na freguesia da Sobreira, a linha elétrica proposta 

da existente, a linha elétrica a 400 KV Recarei – Paraimo, desenvolvendo-se em paralelo da 

mesma, o que faz aumentar significativamente os impactos das infraestruturas de transporte de 

Energia no lugar.” 

O traçado alternativo proposto pela Câmara Municipal de Paredes pode ser observado na figura seguinte, 

em que se pode notar que as alterações se concentram no trecho inicial e final da linha elétrica a 220kV. 

 

Figura 4-6 – Traçado alternativo para a linha elétrica a 220kV proposto pela Câmara Municipal de Paredes. 

 

Contudo, ao analisar o traçado alternativo proposto pela CM de Paredes no Ofício 10656, foram elencadas 

várias questões que contrapõem a proposta da referida Câmara. Assim, em 23/09/2022 a Infinita Energia 
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enviou uma resposta ao Ofício nº10656 emitido pela CM de Paredes, por e-mail e também por carta 

registada, solicitando reapreciação do parecer por parte da Câmara. A resposta completa do Promotor do 

Projeto ao Ofício 10656 encontra-se no Volume 2 – Anexo 9. Até a data o Promotor do Projeto não 

rececionou o parecer da CM de Paredes sobre tal resposta. 

 

16. Parecer da Infraestruturas de Portugal (IP), sobre a compatibilização do projeto com o IC35. 

O Parecer da Infraestruturas de Portugal (IP), sobre a compatibilização do projeto com o IC35 é 

apresentado em anexo ao presente RECAPE (Volume 2 – Anexo 10). Do referido parecer destacam-se os 

seguintes pontos: 

“(…) Quanto à EN106, verifica-se que está prevista a instalação de 1 apoio fora do domínio publico 

rodoviário mas dentro da zona non aedificandi, e que a realização de obras ou atividades dentro 

da zona de servidão rodoviária carecem de autorização por parte da IP. 

(…) 

Quanto à interferência com o traçado relativo ao Estudo Prévio do IC35 — Rans/Entre-os-Rios, 

verifica-se que a pretensão é também abrangida pelo corredor associado à nova solução de 

traçado aprovada pela APA, indicando que a infraestrutura elétrica em apreço interseta esta via 

sensivelmente ao PK 2+000, previsto nos apoios 11, 12 e 13 e com possíveis interferências no apoio 

12. 

(…) 

Destaca-se que foi apresentado à IP o projeto alterado para a fase de execução à data de abril de 2022. 

Relativamente ao primeiro ponto, informa-se que se trata do apoio 21 da linha elétrica a 60kV, sendo que 

o mesmo foi alterado, de modo a não afetar a zona non aedificandi da EN106. 

No que se refere à interferência com o traçado relativo ao Estudo Prévio do IC35, foram ajustados os 

apoios 12, 13, 21, 22, 23 e 24 da linha elétrica a 60kV. No entanto, a alteração do apoio 13 não atende à 

distância de 150 metros do nó de ligação (atualmente dista 98m), uma vez que tecnicamente esse ajuste 

implicaria a inclusão de 3 apoios adicionais, o que aumentaria os impactes no local. Embora este apoio 

não atenda ao disposto relativamente ao nó de ligação, os três apoios referidos foram ajustados de modo 

a não intersectarem a zona non aedificandi do IC35 (35 m ao eixo). A Figura a seguir apresenta a 

comparação entre o traçado do EIA, a revisão do projeto submetida à IP em abril de 2022 e o traçado final 

objeto deste RECAPE. 
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Figura 4-7 - Ajustes na localização o apoio 12 e 13 considerando o parecer da IP referente ao projeto da IC35. 

 

De referir ainda que o apoio 13 foi reposicionado de forma a não afetar a zona de proteção ao património 

(Castelo de Penafiel), conforme pode ser observado na figura a seguir. 
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Figura 4-8 – Localização do apoio 13 de forma a não afetar a Zona Especial de Proteção do Castelo de Penafiel. 

 

17. Cronograma da obra atualizado. 

O cronograma da obra atualizado é apresentado no anexo 11 – Volume 2 ao presente RECAPE e na figura 

seguinte. 
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Figura 4-9 – Cronograma previsto. 

 

18. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI). 

O Plano de Recuperação de Áreas Intervencionadas (PRAI) é apresentado no Volume 2 – Anexo 12 ao 

presente RECAPE. 

 

19. Planta de condicionamentos atualizada. 

A planta de condicionamentos atualizada é apresentada em anexo ao presente RECAPE (Volume 3 – 

Desenho nº 25). 

 

20. Plano de acessos atualizado. 

Os acessos rodoviários aos sub-parques Carlinga A e B são apresentados na Figura 4-10. Para ambos os 

sub-parques, o trajeto iniciará no Porto de Leixões, no Concelho de Matosinhos, seguindo posteriormente 

pela A28, que dá acesso à A41 sentido leste. 

Para o sub-parque A, o trajeto segue pela A41, N108 e por fim, pela N319 até a entrada do parque (traçado 

em azul na Figura 4-10). Da parte sul do sub-parque A para a parte norte, o acesso segue pela N319 

(traçado em rosa na Figura 4-10). Para o sub-parque B, o trajeto segue pela A41, A42, A11, N15, N320 e 

por fim a estrada municipal M589 até a entrada do parque (traçado em roxo na Figura 4-10). 
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Figura 4-10 – Acessos rodoviários aos sub-parques Carlinga A e B 

 

Relativamente aos acessos para instalação dos apoios das linhas elétricas de 60kV e 220kV, informa-se 

que os Planos de Acessos encontram-se no Volume 2 – Anexo 13 deste documento bem como nas Peças 

Desenhadas nº 002, 004 e 005 tendo sido priorizada, sempre que possível a utilização de acessos 

existentes. 

 

21. Programas de monitorização da flora e vegetação, da avifauna e de quirópteros. 

Os Programas de monitorização da flora e vegetação, da avifauna e de quirópteros são apresentados em 

anexo ao presente RECAPE (Volume 2 – Anexo 14.1, 14.2 e 14.3). 

 

22. Programa de monitorização do ambiente sonoro. 

O Programa de monitorização do ambiente sonoro é apresentado em anexo ao presente RECAPE (Volume 

2 – Anexo 14.4Erro! A origem da referência não foi encontrada.). 
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4.2 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO EM FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO 

1. 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. 

A planta de condicionamentos foi ajustada conforme apresentado no Volume 3 – Desenho nº 025. 

O promotor do Projeto compromete-se a atualizar a Planta de Condicionamentos sempre que venham a 

ser identificados, durante a execução da obra, elementos que justifiquem a sua salvaguarda e a tomar as 

medidas necessárias para garantir a sua preservação. 

 

2. Ajustar o layout do projeto, de forma a: 

a) Minimizar a afetação dos afloramentos rochosos, principalmente os mais proeminentes, na 

implantação dos acessos, das fundações, das plataformas e das valas de cabos, apoios da linha 

e acessos aos mesmos; 

De acordo com o Estudo Geológico-Geotécnico disponível no Volume 2 – Anexo 4, os aerogeradores CA07 

e CA08 localizam-se em áreas de vegetação rasteira, por vezes com blocos graníticos dispersos. O 

aerogerador CA02 numa zona florestal dominada sobretudo por eucaliptos, enquanto os aerogeradores 

CA01, CA04 e CA05 se situam em áreas dominadas por vegetação rasteira típica de solos xistentos, sendo 

frequente a presença de afloramentos rochosos verticalizados. 

Contudo, é de referir que o layout do projeto de execução foi elaborado de modo a minimizar a afetação 

dos afloramentos rochosos, tendo considerado inclusive os resultados do Estudo Geológico-Geotécnico 

realizado nesta fase, com objetivo de compatibilizar também com as necessidades técnicas. 

 

b) Afastar as infraestruturas do projeto, preferencialmente, 50 metros das ocorrências 

patrimoniais; 

O layout do projeto de execução priorizou o afastamento das ocorrências patrimoniais, tendo sido feitos 

ajustes relativamente ao estudo prévio, destacando-se: 

• o reposicionamento do aerogerador CA09 localizado no Sub-parque Carlinga A para cerca de 28 

metros para W relativamente à posição SUP-CA02 no Sub-parque Carlinga B, com objetivo de 

evitar a afetação na ocorrência patrimonial, conforme pode ser observado na figura seguinte: 



INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A 
Parque Eólico de Carlinga e Linhas Elétricas associadas 

 
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

 RELATÓRIO SÍNTESE 
  

 

 
AM21033 
Versão 00 
nov-22 

 

Figura 4-11 – Reposicionamento do aerogerador CA09. 

 

• o reposicionamento do apoio V29 (atual 36) da linha elétrica a 60kV, garantindo o afastamento 

da ocorrência patrimonial (Sítio n.º 6 – Valpedre) em cerca de 176 metros e da Cruz da Giesteira 

em cerca de 58 metros, conforme mostra a figura seguinte. 
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Figura 4-12 – Reposicionamento do Apoio V29 (atual 36) da linha elétrica a 60kV. 

 

Desta forma, conforme referido no Relatório dos Trabalhos Arqueológicos apresentado integralmente no 

Volume 2 – Anexo 7 elaborado para esta fase de RECAPE, na área prevista para a implantação do Parque 

Eólico de Carlinga (acessos, valas de cabos, subestações e estaleiros) não foram identificadas ocorrências 

patrimoniais (natureza arqueológica, arquitetónica e etnográfica). 

No corredor das duas linhas elétricas foram identificadas 17 ocorrências patrimoniais na faixa de 100m 

de largura (50 metros para cada lado do eixo das linhas), sendo 6 no corredor da linha elétrica a 220 kV, 

e 11 no corredor da linha elétrica a 60 kV, conforme localização a nível macro indicada na figura seguinte. 

De referir que nos Desenhos que acompanham o Relatório dos Trabalhos Arqueológicos (Volume 2 – 

Anexo 7) pode ser observado com detalhe a localização das referidas ocorrências. 

Sítio nº 06 

Sítio nº 07 
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Figura 4-13 –Localização das 17 ocorrências patrimoniais na área de incidência do projeto. 

 

No quadro seguinte apresentam-se as distâncias das infraestruturas relativamente às 11 ocorrências 

patrimoniais situadas na área de incidência do projeto bem como uma síntese da avaliação de impactes, 

de acordo com o Relatório dos Trabalhos Arqueológicos. 

 

Quadro 4-2 - Ocorrências patrimoniais identificadas na área de incidência do Parque Eólico de Carlinga. 

N.º Designação CNS Infraestrutura 

Distância às 
Infraestruturas 

(linhas) 

Distâncias aos 
apoios 

Impacte Incidência 

3 Caminho Velho 4 --- LE 220 kV A12/A13: 0 A12: 50m Negativo Direto 

4 Necrópole Megalítica 
da Cruz da Giesteira 

--- LE 60 kV A34/A37:0 
A35/A36 no 
interior da área 
delimitada 

Nulo Nulo 

5 Cruz da Giesteira --- LE 60 kV A35/A36: 20 A36: 59m Negativo Indireto 

6 Valpedre --- LE 60 kV A35/A36: 5 A35: 25m Nulo Nulo 

7 Cruz da Giesteira 3 7033 LE 60 kV A34/A35: 56 A35: 56m Negativo Indireto 

8 Via Sacra e Capela do --- LE 60 kV A31/A32: 7 A31: 78m Negativo Indireto 
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N.º Designação CNS Infraestrutura 

Distância às 
Infraestruturas 

(linhas) 

Distâncias aos 
apoios 

Impacte Incidência 

Senhor do Calvário A32: 60m 

9 
Quinta do Cimo da Vila 

--- LE 60 kV A30/A31: 71 
A30: 120m 
A31: 150m 

Negativo Indireto 

11 

Castro de Monte 
Mozinho/ 
Cidade Morta de 
Penafiel 

185 

LE 60 kV A26/A29: 0 

A25, A27 e A28 no 
limite da zona de 
proteção, distando 
da ocorrência 
cerca de 670m, 
350m e 300m, 
respectivamente 

Nulo Nulo 

13 Via Penafiel – Eja --- LE 60 kV A21/A22: 0 A21: 34m Nulo Nulo 

16 

Castelo de Penafiel 3489 

LE 60 kV A12/A15: 7 
A13: 7m do limite 
da zona de 
proteção 

Nulo Nulo 

30 Bustelo 1 --- LE 220 kV A31/A32: 0 A32: 25m Negativo Direto 

31 Bustelo 2 --- LE 220 kV A30: 35 A30: 35m Nulo Nulo 

32 Bustelo 3 --- LE 220 kV A29/A30: 50 A29: 100m Negativo Indireto 

33 Ribeira de Bustelo 1 --- LE 220 kV A26/A27: 0 A27: 25m Negativo Direto 

34 Santa Comba 1 --- LE 220 kV A7: 32 A7: 32m Negativo Indireto 

35 Carvalheiro 1 --- LE 60 kV A15/A16: 28 A16: 63m Negativo Indireto 

36 Salgão 1 --- LE 60 kV A10/A11: 27 
A10: 124m 
A11: 132m 

Negativo Indireto 

 

Portanto, excluindo-se as ocorrências com impacte nulo e incidência indireta, restam apenas 3 com 

potenciais impactes diretos, todos na linha elétrica a 22kV, nomeadamente a via do Caminho Velho 4 (n.º 

3), a via do Bustelo 1 (n.º 30) e a via da Ribeira do Bustelo 1 (n.º 33), decorrentes da beneficiação dos 

caminhos existentes para a passagem dos equipamentos, pessoas e das máquinas à frente de obra, os 

quais podem ser evitados caso se optem por outros acessos à frente de obra ou por ações de conservação 

e aterro dos vestígios existentes, numa fase prévia à passagem das máquinas. 

Na linha elétrica a 60kV, destacam-se: 

• O corredor da linha elétrica (a 60 kV) abrange ainda 2 servidões administrativas de imóveis 

classificados (Castro de Monte Mozinho, n.º 11/CNS 185; Castelo de Penafiel, n.º 16/CNS), mas 

não há impactes negativos diretos previstos, porque a linha está muito afastada do núcleo de 

ocupação, nem há impactes negativos indiretos, porque a linha elétrica passa pelo sopé dos 

montes e existe uma densa barreira arbórea entre a linha e os sítios arqueológicos. 

• O eixo da linha elétrica (a 60 kV) intercepta ainda a zona de proteção da necrópole Megalítica da 

Cruz da Giesteira (n.º 4), inventariada no Plano Diretor Municipal de Penafiel, mas a mamoa mais 

próxima do eixo da linha está a mais de 50 m de distância (Cruz da Giesteira 3, n.º 7/CNS 7033). 



INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A 
Parque Eólico de Carlinga e Linhas Elétricas associadas 

 
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

 RELATÓRIO SÍNTESE 
  

 

 
AM21033 
Versão 00 
nov-22 

• O eixo da linha elétrica (a 60 kV) está próximo das vias de Valpedre (n.º 6) e Penafiel – Eja (n.º 13), 

mas não há impactes patrimoniais negativos, porque as estruturas originais dos antigos caminhos 

já foram sobrepostos por gravilha e por asfalto, respetivamente. 

 

c) Não afetar o ponto de água de apoio a meios aéreos; 

O projeto de execução do Parque Eólico de Carlinga incluindo as linhas elétricas associadas não afetam 

pontos de água de apoio a meios aéreos, sendo que as duas estruturas mais próximas aos pontos de água 

são a seguir discriminadas e apresentadas na Figura 4-14: 

• Apoio nº13 da linha elétrica à 220kV, distante cerca de 136 metros de um ponto de água aéreo 

(localizado no concelho de Paredes); 

• Aerogerador CA02 no Sub-parque Carlinga A sul, distante cerca de 78 metros de um ponto de 

água misto (localizado no concelho de Penafiel). 

 

Figura 4-14 – Enquadramento do Parque Eólico de Carlinga relativamente aos pontos de água. 
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d) Evitar locais a menos de 10 m do leito de linhas de água, tomando como referência as linhas 

identificadas na edição mais recente da carta militar 1:25.000; 

De forma geral, esta medida foi tida em consideração na definição do projeto de execução do Parque 

Eólico de Carlinga. Conforme detalhe apresentado no subcapítulo 2.3.1Recursos Hídricos, à exceção do 

aerogerador CA02, os demais aerogeradores não afetam linhas de água nem o respectivo buffer de 10 

metros. Especificamente no caso do aerogerador CA02, em atendimento à medida da DIA, foi realizado 

um ajuste na posição de forma a cumprir os 2.000 metros de distância do abrigo de importância nacional 

para quirópteros (Paredes I - CLAQ01), pelo que não foi possível desviar também da linha de água situada 

à leste. De referir que será um sistema de drenagem, que irá incluir passagens hidráulicas para a drenagem 

da água sem comprometer o curso natural da linha de água, conforme descrito no subcapítulo 3Descrição 

geral do Projeto de Execução. Prevê-se que esta linha de água seja intersetada apenas pela zona da 

plataforma temporária na fase de montagem, onde será apenas realizada a terraplanagem do local sem 

o uso de materiais impermeabilizantes, conservando o solo natural já existente, conforme apresentado 

na figura seguinte. 

 

Figura 4-15 – Detalhe da afetação da linha de água pela plataforma temporária do aerogerador. 
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No que diz respeito aos estaleiros e subestações, na revisão do projeto, a localização do estaleiro do Sub-

parque Carlinga A foi alterada de modo a não afetar a linha de água (conforme mostra a figura seguinte), 

assim a localização dos estaleiros e das subestações cumprem a presente medida, uma vez que não 

afetam linhas de água nem o respetivo buffer de 10 metros.  

 

Figura 4-16 – Localização do estaleiro do Sub-parque Carlinga A no projeto de execução relativamente à fase de 
estudo prévio. 

 

Em relação aos acessos internos dos Sub-parques, prevê-se a interferência em algumas linhas de água e 

no buffer de 10 metros conforme detalhe apresentado no subcapítulo 2.3.1Recursos Hídricos, para os 

quais serão adotadas as medidas relacionadas ao sistema de drenagem descritas e detalhadas na 

Memória Descritiva (Volume 2 – Anexo 3). 

Relativamente às linhas elétricas, todos os apoios tanto da linha de 60kV quanto da linha de 220kV não 

afetam linhas de água, nem o buffer de 10 metros, de modo a cumprir a presente medida, havendo apenas 

a transposição dos cabos da linha elétrica aérea sob as linhas de água. 
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e) Evitar locais a menos de 50 m de qualquer captação de água identificada (seja, furo, poço ou 

mina); 

Analisando o layout do projeto de execução do Parque Eólico de Carlinga, considerando o buffer de 50 

metros das captações subterrâneas verificou-se que apenas os apoios 13, 15, 20 da linha elétrica à 60kV 

se encontram dentro deste buffer. Contudo, considerando que os apoios se configuram como estruturas 

de baixo impacte no meio e que a base do apoio ocupa uma área de 144m² (ou seja, 6 metros para cada 

lado partindo do centro do apoio), adotou-se como parâmetro o buffer de 10 metros, que também 

corresponde ao buffer utilizado para os leitos de água. 

Desta forma, não há interferência de nenhum apoio na área do buffer de 10 metros das captações 

subterrâneas, conforme pode ser observado na figura seguinte. 

 

Figura 4-17 – Enquadramento do Parque Eólico de Carlinga relativamente às captações de água subterrâneas 

De referir que no caso do apoio 13 (antigo V10 em fase de estudo prévio) da linha elétrica a 60kV, além 

de se afastar cerca de 21 metros da captação subterrânea (cumprindo assim o buffer de 10 metros), a sua 

localização foi ajustada para cumprir a solicitação da IP relativamente ao projeto do IC-35 bem como para 

se localizar fora da zona especial de proteção do Castelo de Penafiel, conforme mostra a figura seguinte. 
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Figura 4-18 – Localização do atual apoio 13 relativamente à captação de água subterrânea e a zona especial de 
proteção do Castelo de Penafiel. 

 

f) Minimizar a afetação de áreas pertencentes a Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola 

Nacional (RAN). 

Esta medida foi tida em consideração no desenvolvimento do Projeto de Execução do Parque Eólico 

Carlinga e linhas elétricas associadas, tendo sido, na medida do possível, realizados ajustes de modo a 

minimizar a afetação em áreas pertencentes à REN. Como exemplo de tais alterações, citam-se as 

seguintes: 

• Nova posição do estaleiro do sub-parque Carlinga A (figura seguinte) 
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Figura 4-19 –Comparativo da localização do estaleiro no sub-parque Carlinga A relativamente às áreas de REN. 

 

• Reposicionamento do aerogerador CA09 para cerca de 28 metros para W relativamente à posição 

SUP-CA02. No projeto em fase de estudo prévio o aerogerador CA09 localizava-se no Sub-parque 

Carlinga B integralmente em área de REN, com sobreposição das classes de cabeceiras de linhas 

de água e áreas de risco de erosão. Com o seu reposicionamento para a zona da posição suplente 

(SUP-CA-02) localizado no Sub-parque Carlinga A, o aerogerador CA09 passou a ocupar 

parcialmente a área de REN na classe das áreas de risco de erosão, conforme mostra a figura 

seguinte, reduzindo assim a afetação em áreas de REN. 
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Figura 4-20 –Minimização da afetação de área de REN na nova posição do aerogerador CA09. 

 

  

4.2.1 PARQUE EÓLICO 

g) Não utilizar as posições dos aerogeradores CA10, SUP CA01 e CA09. 

O Promotor do Projeto atendeu a essa recomendação integralmente, promovendo um rearranjo dos 

aerogeradores supracitados para o projeto de execução, sendo que: 

- o aerogerador CA10 foi reposicionado para as proximidades do sítio do SUP-CA03; 

- o aerogerador SUP-CA01 foi eliminado e; 

- o aerogerador CA09 foi reposicionado para as proximidades do sítio do SUP-CA02. 

De referir que a nomenclatura dos aerogeradores suplentes anteriormente previstos foram eliminados 

para esta fase de projeto de execução, tendo em conta que a posição do SUP-CA01 foi eliminada e as 

posições do SUP-CA02 e SUP-CA03, embora com ligeiras alterações, foram utilizadas para o 

reposicionamento dos aerogeradores CA09 e CA10 outrora pertencentes ao Sub-Parque Carlinga B. A 

Figura 4-21 apresenta de forma ilustrativa as referidas alterações efetuadas no Projeto de Execução. 
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Figura 4-21 – Configuração dos aerogeradores em fase de estudo prévio (EIA) e projeto de execução (RECAPE). 

 

h) Evitar afetação de bens imóveis classificados e respetivas zonas de proteção (gerais e especiais). 

O projeto de execução do Parque Eólico e das linhas elétricas associadas foi ajustado, pelo que não se 

prevê a afetação de nenhum imóvel classificado. 

O corredor da linha elétrica a 60 kV abrange 2 zonas de proteção de imóveis classificados, nomeadamente: 

• Castro de Monte Mozinho, n.º 11/CNS 185 – com o objetivo de garantir o afastamento de 

residências assim como garantir que os vãos não atravessem propriedades, e também 

considerando a compatibilidade técnica, prevê-se que os apoios 25, 27 e 28 recaiam próximo do 

limite da zona de proteção especial deste imóvel;  

• Castelo de Penafiel, n.º 16/CNS) – com o objetivo de evitar a afetação da zona especial de 

proteção, o apoio nº13 da linha elétrica a 60kV está distante cerca de 7 metros do limite da 

referida zona. 

A figura seguinte apresenta a localização dos apoios da linha elétrica a 60kV relativamente às duas zonas 

de proteção acima referidas. 
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Figura 4-22 – Detalhe da localização dos apoios 13, 25, 27 e 28 relativamente à zonas especial de proteção ao 
Castro de Monte Mozinho e zona especial de proteção do Castelo de Penafiel. 

 

No entanto não há impactes negativos diretos previstos nestes dois imóveis classificados (Castro de 

Monte Mozinho e Castelo de Penafiel), uma vez que a linha está muito afastada do núcleo de ocupação, 

e não se prevê que haja impactes negativos indiretos, uma vez que a linha elétrica passa pelo sopé dos 

montes e existe uma densa barreira arbórea entre a linha e os sítios arqueológicos. 

 

i) Reajustar a posição do aerogerador CA02, ou utilizar em alternativa a posição do SUP CA03, de forma 

a que o aerogerador fique a uma distância de pelo menos 2 km do abrigo de morcegos de importância 

nacional. 

O Promotor do Projeto atendeu a essa recomendação reposicionando o aerogerador CA02 cerca de 270m 

para NE, conforme apresentado na Figura 4-23, de modo a afastar-se mais de 2km do abrigo de morcegos 

de importância nacional “Paredes I (CLAQ01)”. 

Zona Especial de 
Proteção ao Castro 
de Monte Mozinho 

Zona Especial 
de Proteção 
do Castelo de 
Penafiel 
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Figura 4-23 – Alteração da posição do aerogerador CA02 no projeto de execução. 

 

4.2.2 LINHAS ELÉTRICAS AÉREAS 

j) Articular o projeto da linha elétrica aérea, a 220 kV, com o constante no Plano de Gestão do Parque 

das Serras do Porto, nomeadamente face à delimitação de Áreas Estratégicas para Gestão no canal 

definido para a linha elétrica, a 220 kV. 

O corredor em estudo da linha elétrica de 220 kV para evacuação da energia a ser produzida abrange as 

Áreas Estratégicas para Gestão (AEG) que contemplam: 

- Áreas de Valorização da Biodiversidade (AVB), 

- Espaços Florestais Estratégicos (EFE), e  

- Áreas Complementares de Valorização e Gestão. 

A figura seguinte foi adaptada do referido Plano de Gestão do Parque das Serras do Porto, pelo que 

fazemos a ressalva relativamente à qualidade da mesma. De acordo com a figura seguinte pode verificar-

se que o corredor da linha elétrica de 220kV, fase de projeto de execução, abrange apenas áreas AVB e 

áreas EFE, nomeadamente: 
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- No setor sul: 

• Apoio 8 intersecta AVB e o apoio 10 encontra-se no limite do EFE; 

- No setor norte: 

• Apoio 32 e 33 intersectam AVB e o apoio 34 intersecta EFE. 

 

Figura 4-24 – Traçado da linha elétrica a 220kV relativamente ao Plano de Gestão do Parque das Serras do Porto. 

 

Os apoios identificados que intersectam as AVB do Plano de Gestão do Parque das Serras do Porto 

(PGPSP), dizem respeito a Eucaliptal e Matos Baixos. De acordo com o PGPSP, nas AVB, os biótipos com 

maior expressividade são os campos agrícolas, as florestas de folhosas exóticas, as florestas de resinosas, 

as florestas mistas e os matos e vegetação esparsa. Para estas são apresentadas ações como: 

• Interditar a conversão de florestas de folhosas autóctones em florestas com espécies não nativas 

como o eucalipto;  

• Adaptar ou condicionar as práticas de gestão e exploração florestal, por exemplo, 

condicionamento da extração de madeira, incluindo árvores velhas e mortas e o desbaste do 

estrato arbóreo;  
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• Reduzir o risco de incêndios por exemplo com limpeza de caminhos e orlas florestais, abertura de 

aceiros e criação de pontos de água;  

• Promover a conversão de florestas de folhosas exóticas noutro tipo de folhosas com menor risco 

de incêndio de forma a quebrar a continuidade de eucaliptais e a diminuir o risco de incêndio;  

• Sempre que ocorra um incêndio, privilegiar as áreas ardidas para ações de erradicação das 

exóticas invasoras dos géneros Hakea e Acacia. 

Relativamente aos apoios identificados que intersectam as EFE do Plano de Gestão do Parque das Serras 

do Porto (PGPSP), para as diferentes tipologias dos EFE são apresentadas ações de intervenção de modo 

a cumprir as normas regulamentares de estrutura e carga de combustíveis, o melhoramento da paisagem 

e da biodiversidade e ainda a sustentabilidade de gestão. De acordo com o Plano de Gestão, atendendo 

à tipologia do presente projeto que tem enquadramento em “Redes elétricas de média, alta e muito alta 

tensão”, as ações variam consoante a situação de referência, traduzindo-se no quadro seguinte. 

Quadro 4-3 - Ações por tipologia dos EFE + Buffer de 1000 m (Adaptado do Plano de Gestão do PSeP). 

LOCALIZAÇÃO E 
TIPOLOGIA DOS 

EFE 

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA (ATUAL) 

AÇÕES OCUPAÇÃO 
ARBÓREA 

UTILIZAÇÃO 
POTENCIAL 

EDÁFICO 

Redes elétricas 
de média, alta e 

muito alta 
tensão 

Com 

Sem limitações da 
altura de 

segurança 
- 

Promover a gestão de combustíveis 
superficiais 

Com limitações da 
altura de 

segurança 
- 

Reconverter ou instalar culturas de porte 
reduzido 

Sem - 

Reduzido - 

Médio ou 
superior 

Instalar culturas de porte reduzido 

 

Neste sentido, as ações referentes ao projeto não colidem com as ações para estas áreas. Além do mais, 

a ligação à subestação terá de ser feita de acordo com os critérios definidos pela REN pelo lado Oeste da 

Subestação de Recarei, pois é onde se encontra os painéis de 220kV, tendo em conta este 

condicionamento o traço da linha foi definido, numa localização específica e tanto quanto possível em 

paralelo à linha elétrica existente e de modo a não afetar as restantes condicionantes identificadas, 

nomeadamente as linhas de água e indústrias. Deste modo, esta solução é a que apresenta menores 

impactos negativos e satisfaz os requisitos definidos, permitindo também contribuir para um aumento 

das faixas de gestão de combustíveis, assim como a melhoria dos acessos coincidentes com a rede viária 

florestal. 
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k) O traçado da linha elétrica, a 220 kV, Carlinga A – Subestação de Recarei deve desenvolver-se 

paralelamente e com a maior proximidade possível às linhas elétricas existentes, à exceção do troço no 

lugar de Bustelo, evitando situações em que as edificações existentes fiquem entre linhas e áreas 

reservadas para área de atividades económicas (AAE). 

A Infinita Energia, Lda, enquanto Promotor do Projeto, juntamente com a equipa de engenharia 

responsável pela elaboração dos projetos, teve em consideração a referida orientação, e priorizou o 

desenvolvimento das linhas elétricas de forma paralela às linhas existentes. 

Relativamente ao lugar de Bustelo e à categoria de espaço AAE – área de atividades económicas (presente 

na Planta de Ordenamento do PDM de Paredes), a afetação desta categoria está prevista uma vez que a 

localização da Subestação de Recarei se encontrar dentro desta área (área em verde na figura a seguir). 

Deste modo, e atendendo que o ponto de ligação, definido pela REN, se localiza numa zona especifica da 

subestação de Recarei, incluída no espaço AAE o promotor não teve opção de alterar, e o projeto procurou 

ajustar-se de modo que os apoios fossem definidos na proximidade de acessos já existentes e 

praticamente paralelo à linha elétrica existente (beneficiando um apoio) à chegada à Subestação, 

procurando assim não inviabilizar os usos existentes e as futuras áreas reservadas para AAE. 

 

Figura 4-25 – Localização da subestação de Recarei relativamente à AAE. 
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l) O traçado da linha elétrica, a 60 kV, Carlinga B- Carlinga A, deve garantir o afastamento entre os 

apoios V02 e V06, de modo a cumprir as distâncias previstas no Regulamento de Segurança de Linhas 

Elétricas relativamente a infraestruturas que preveem manipulação de explosivos, mais 

especificamente, garantindo o cumprimento das distâncias regulamentares em relação à pedreira Poço 

Negro n.º 3. 

O Promotor do Projeto teve em consideração tal recomendação relativamente à linha elétrica aérea de 

60kV, e fez alterações para esta fase de projeto em execução. Nota-se na Figura 4-26 que os apoios 

previstos inicialmente em fase de estudo prévio (EIA), foram afastados do limite da área da Pedreira Poço 

Negro nº3. 

 

Figura 4-26 – Afastamento dos apoios da Linha Elétrica a 60kV relativamente à Pedreira Poço Negro nº3. 

 

De referir que relativamente às áreas mais próximas, segundo o plano de lavra, são áreas da pedreira de 

deposição/armazenamento de material e exploração de pedra ornamental que utiliza explosivos em 

quantidade reduzida e as explosões são controladas. Além do mais, na envolvente da Pedreira 

identificam-se a estrada 589, que delimita a pedreira a Oeste, e as linhas elétricas de muito alta tensão 

(220kV e 400kV), a Norte da pedreira, às quais a linha elétrica a 60 kV Carlinga B - Carlinga A segue 

paralelamente. 
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De acordo com o Decreto Regulamentar 1/92 - Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta 

Tensão, art.º 141, deverão ser garantidos 190m entre a localização de linha a 60kV e instalações 

destinadas ao armazenamento e manipulação de explosivos. Verifica-se que o novo traçado proposto 

para a linha elétrica a 60kV afasta-se dos limites da pedreira, no entanto, em alguns locais (apoio 5, 7 e 8) 

não é cumprida a distância dos 190m. De acordo com o Plano de lavra da pedreira “Poço Negro Nº3” a 

área a explorar localiza-se no setor sudeste, sendo o setor noroeste, onde se localizam os apoios a uma 

distância inferior a 190m, destinado à localização da escombreira e localização das infraestruturas 

destinadas ao apoio da exploração. 

 

Figura 4-27 – Planta da situação Final da Pedreira “Poço Negro Nº3”, de acordo com o Plano de Lavra. 

 

Importa referir que a pedreira “Poço Negro Nº3”, já se encontra em exploração há muitos anos, em zona 

de afloramento granítico. O desmonte ou exploração da pedra propriamente dito, é feito com explosivos 

utilizando-se as técnicas mais adequadas à obtenção dos melhores rendimentos com o cuidado sempre 

presente de se criarem impactes mínimos no que respeita à eliminação de projeções e à minimização de 

criação de vibrações no solo.  
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Figura 4-28 – Vista da frente de desmonte da pedreira “Poço Negro Nº3”. 

 

m) Garantir um maior afastamento dos apoios que minimize os impactes visuais negativos sobre 

Observadores Permanentes e Temporários assim como a afetação física de afloramentos rochosos. Para 

tal propósito, os apoios devem situar-se mais distantes das habitações a par da criação de vãos maiores 

que possibilitem também o afastamento dos apoios entre si. As situações que devem ser observadas 

são as seguintes, quer ao nível de habitações periféricas às povoações quer ao nível das vias rodoviárias: 

O Promotor do Projeto teve em consideração tal recomendação e fez as alterações possíveis considerando 

a viabilidade técnica e tendo em conta as condicionantes ambientais.). 

De referir que as alterações podem ser visualizadas no Projeto e respetivas memórias descritivas, que se 

encontram no Volume 2 – Anexo 3. 

Relativamente aos impactes visuais sobre Observadores Permanentes e Temporários, considerando que 

o traçado de ambas, as linhas elétricas, praticamente se manteve, não há alteração considerando as bacias 

visuais anteriormente apresentadas em fase de estudo prévio.  

É de referir que as alterações introduzidas reduziram sim os impactes estruturais ao nível funcional da 

Paisagem.  Pelo afastamento dos apoios o mais possível das habitações/povoações e afloramentos 

rochosos. 

Relativamente aos afloramentos rochosos, o layout do projeto de execução priorizou minimizar a 

afetação, tendo sido elaborado o Estudo Geológico-Geotécnico de modo a subsidiar a revisão do projeto 

relativamente ao que foi previsto em fase de estudo prévio. 

De seguida são indicadas as alterações que foram feitas nos apoios referidos na presente medida, sendo 

ilustradas de forma geral na figura seguinte, e apresentados extratos em detalhe através de imagens 

ilustrativas mantendo-se a orientação (Norte) e legenda (em que o traçado em amarelo indica o layout 

em estudo prévio (EIA) e em vermelho o layout para o projeto de execução (objeto deste RECAPE). 
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Figura 4-29 – Layout do projeto em fase de estudo prévio (EIA) x projeto de execução (RECAPE). 

 

Linha elétrica aérea, a 220 kV: Apoios V03 e V04 (Santa Comba); Apoios V04, S07, S08, V05, S09, S10 e S11 

(Alvre); Apoios V08, V09, V10, V11 (Bustelo) e Apoios V08 V09 e V10 (Orengas). Apoios S07 e S08 (Via 

Poder Local); Apoios S13, V06, V07, S14, S15, S16 (A41/IC24) e Apoio 12 (N319-2). 

O quadro seguinte apresenta as alterações feitas nos apoios da linha elétrica a 220kV referidos na 

presente medida, para o projeto de execução. 
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Quadro 4-4 - Alterações feitas nos apoios da linha elétrica a 220kV para o projeto de execução. 

Apoios (estudo 
prévio) 

Descrição das alterações 
realizadas 

Imagem ilustrativa 

Apoios V03 e 
V04 (Santa 

Comba) 

O trecho entre o apoio V01 
(atual 4) e o apoio V04 (atual 13) 

foi deslocado sentido NE, de 
forma a afastar-se da povoação 
de Santa Comba, sendo que os 
maiores afastamentos foram 
nos apoios V2 (cerca de 65 
metros) e S3 (cerca de 48 

metros). De referir que o apoio 
V04 (atual 13) não foi alterado 

para o projeto de execução. 

 

Apoios V04, S07, 
S08, V05, S09, 

S10 e S11 (Alvre) 

V05 (atual 16) igual, os apoios 
S09 (atual 17), S10 (atual 18) e 

S11 (atual 19) foram 
reposicionados cerca de 30 

metros à SE, tendo o traçado do 
eixo da linha elétrica a 220kV ter 

afastado na média 7 metros à 
NE. 

 

Apoios V08, 
V09, V10, V11 

(Bustelo) e 
Apoios V08 V09 
e V10 (Orengas) 

Os apoios V08 (atual 27), V10 
(atual 30) e V11 (atual 31) não 
alteraram. O V09 (atual 28) foi 

deslocado cerca de 12 metros à 
SE. Foi adicionado um apoio 

(atual 29) no vão entre os 
antigos V09 e V10. 

 

Santa Comba 
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Apoios (estudo 
prévio) 

Descrição das alterações 
realizadas 

Imagem ilustrativa 

Apoios S07 e 
S08 (Via Poder 

Local) 

Ambos os apoios foram 
relocalizados, sendo o S07 (atual 

14) cerca de 68m à SE no 
mesmo eixo da linha elétrica, o 

que fez aumentar a distância 
relativa à via local de cerca de 
20 metros para 23 metros. O 

antigo apoio S08 (atual 15) foi 
reposicionado cerca de 40m à 
NO também no mesmo eixo, 
estando distante 6m da via 

local, de forma a cumprir a zona 
de servidão, além disso não se 

localiza no cruzamento de 
caminhos. 

 

Apoios S13, V06, 
V07, S14, S15, 
S16 (A41/IC24) 

O antigo apoio S14 foi eliminado 
e o S15 (atual 24) foi 

reposicionado cerca de 84m à 
NO, com objetivo de se 

distanciar da A41/IC24. Assim, 
as distâncias relativamente à 
A41/IC24 passaram de 65m 

(S14) e 50m (S15), para 160m 
(atual 23 / antigo V07) e 98m 

(atual 24 / antigo S15). 

 

Apoio 12 (N319-
2) 

O apoio S12 (atual 20) foi 
reposicionado cerca de 15 
metros à NE, porém por 
questões técnicas, ficou 

localizado a menos de 20 metros 
(dista cerca de 14 metros do 

eixo), não respeitando 
integralmente a Zona de 

Servidão Non Aedificandi da 
Estrada Nacional N319-2 (20 m 

para cada lado do eixo da 
estrada). De referir que o 

estatuto permite a instalação de 
apoios nesta zona desde que 

autorizadas pela administração 
rodoviária, pelo que será 
efetuada essa solicitação.  
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Linha elétrica aérea, a 60 kV: Apoios S03, V05, V06, V07 (Salgão); V11, V12, V13 (Portela e Carvalheira); 

V15 e V16 (Carvalheira e Sete Pedras); V17 (Perrelo); V18 (Arranhó e "Vermoim); V19 e V20 (Vermoim); 

V21 (Vinha); V22, V23 e S04 (Pandim); V24 (Pandim e Cimo da Vila); V25, V26 e S05 (Valpedre). Apoios 

V06, V07, V08 e V09 (Rua Vale das Águas); V10 (Rua do Portelo Direito); V15 e V16 (Rua Algaria); V17 

(N106); V26 e S05 (M590); V35 e V36 (rua de ligação entre as povoações de "Seixoso" e "Figueira") e 

V41, V42, V43 e V44 (São Julião). 

O quadro seguinte apresenta as alterações feitas nos apoios da linha elétrica a 60kV referidos na presente 

medida, para o projeto de execução. 

Quadro 4-5 - Alterações feitas nos apoios da linha elétrica a 60kV para o projeto de execução. 

Apoios (estudo 
prévio) 

Descrição das alterações realizadas Imagem ilustrativa 

S03, V05, V06, 
V07 (Salgão) 

Todos estes apoios foram reposicionados, 
com destaque para o apoio V07 (atual 9) que 

foi afastado cerca de 51 metros relativamente 
às habitações. 

 

V11, V12, V13 
(Portela e 

Carvalheira): 

O apoio V11 (atual 14) foi reposicionado de 
forma a afastar-se das habitações das 

referidas localidades. O apoio V12 (atual 15) 
foi reposicionado para cumprir o afastamento 
relativamente à zona de servidão da via local 

(mínimo 6 metros). O atual apoio 15 dista 
cerca de 11 metros da via local. O apoio V13 

(atual 16) foi reposicionado cerca de 6 metros 
à SO. 

 

V15 e V16 
(Carvalheira e 
Sete Pedras): 

O apoio V15 (atual 18) foi reposicionado cerca 
de 54m à NE, e o apoio V16 (atual 19) foi 

relocado cerca de 6 metros à NE. 
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Apoios (estudo 
prévio) 

Descrição das alterações realizadas Imagem ilustrativa 

V17 (Perrelo): 

Este apoio foi reposicionado cerca de 6 
metros à SE de modo a promover a passagem 

do eixo da linha elétrica entre as duas 
edificações existentes no local. 

 

V18 (Arranhó e 
"Vermoim) 

Este apoio foi deslocado cerca de 36m à SO, 
de forma a cumprir a zona de servidão da via 

local (está distante cerca de 28 metros do 
eixo da via) bem como afastar-se da ocupação 
residencial situada à leste do apoio. Com esta 
alteração, o apoio V18 (atual 22) está distante 

cerca de 30 metros do limite da residência, 
sendo que o anterior apoio V18 distava cerca 

de 13 metros. 

 

V19 e V20 
(Vermoim) 

Ambos os apoios foram alterados, conforme 
pode ser observado na figura seguinte. De 

referir que o apoio V19 (atual 213) foi 
deslocado 37m à SO de modo a afastar-se do 

conjunto de residências situadas à oeste. 
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Apoios (estudo 
prévio) 

Descrição das alterações realizadas Imagem ilustrativa 

V21 (Vinha) 

 

Este apoio foi alterado para cerca de 88m à 
NO, de modo a cumprir a zona de servidão da 

via local. 

 

V22, V23 e S04 
(Pandim) 

Esses apoios foram reposicionados de modo a 
compatibilizar o maior afastamento possível 

das residências e a condicionante relacionada 
à zona especial de proteção do património ao 

Castro de Monte Mozinho. Assim, de uma 
forma geral os apoios foram afastados para 
oeste, pelo que os atuais apoios 25, 27 e 28 

ficaram localizados próximos ao limite da 
zona especial de proteção. 

 

V24 (Pandim e 
Cimo da Vila) 

O apoio V24 (atual 29) foi deslocado cerca de 
115m à SO, de modo a afastar-se das 

habitações existentes na envolvente. De 
referir que este apoio dista cerca de 8 metros 
do eixo da via, cumprindo a distância mínima 

de 6 metros da zona de servidão. 
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Apoios (estudo 
prévio) 

Descrição das alterações realizadas Imagem ilustrativa 

V25, V26 e S05 
(Valpedre) 

O vão entre os antigos apoios V25, V26 e S05 
foi ajustado com objetivo de se afastar das 
habitações existentes neste local. Na figura 

seguinte é possível observar-se o afastamento 
promovido pela alteração do layout para o 

projeto de execução. Os três apoios referidos 
V25 (atual 30), V26 (atual 31 e S05 (atual 32) 

foram alterados. 

 

V06, V07, V08 e 
V09 (Rua Vale 

das Águas) 

 

Os apoios V07 (atual 9), V08 (atual 10) foram 
reposicionados com objetivo de se afastarem 

da Rua da Vale das Águas e também das 
habitações existentes. De referir que para 

cumprir necessidades técnicas relativamente 
ao vão considerando os ajustes dos apoios 
V07 e V08, foi adicionado um novo apoio 

(atual 11). 

 

V10 (Rua do 
Portelo Direito) 

 

O antigo apoio V10 (atual 13) foi deslocado 
cerca de 26m com objetivo de aumentar a 
distância relativamente à Rua do Portelo 

Direito (atualmente dista cerca de 39m do 
eixo e o antigo V10 distava cerca de 30 

metros). 
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Apoios (estudo 
prévio) 

Descrição das alterações realizadas Imagem ilustrativa 

V15 e V16 (Rua 
Algaria); V17 

(N106) 

 

O antigo V15 (atual 18) foi reposicionado 
cerca de 55m à NE, distando cerca de 6m do 

eixo da via, cumprindo assim a zona de 
servidão. Neste vão foi acrescentado um 
apoio (atual 20). O antigo V17 (atual 21) 

também foi reposicionado cerca de 6m à SE, 
com objetivo de evitar a passagem dos cabos 

da linha elétrica sobre a residência. 

 

V26 e S05 
(M590) 

 

Ambos os apoios foram reposicionados de 
forma a afastar-se da M590, bem como das 

habitações situadas na Rua Montes do 
Calvário. O apoio V26 (atual 31) foi deslocado 
cerca de 23m à NO e o apoio S05 (atual 32) foi 

deslocado cerca de 22m à SO. 

 

V35 e V36 (rua 
de ligação entre 
as povoações de 

"Seixoso" e 
"Figueira") 

 

Ambos os apoios foram reposicionados, com 
destaque ao V36 (atual 44) que foi deslocado 

cerca de 26m à NO, com objetivo de 
aumentar a distância relativamente à via de 
ligação (antes cerca de 25m ao eixo, e agora 

cerca de 50m relativamente ao eixo). 
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Apoios (estudo 
prévio) 

Descrição das alterações realizadas Imagem ilustrativa 

V41, V42, V43 e 
V44 (São Julião). 

 

Os apoios V41 (atual 49), V43 (atual 50) e V44 
(atual 51) foram reposicionados, pelo que se 

priorizou afastar a linha elétrica das 
habitações existentes da povoação de São 

Julião. De referir que o apoio V42 foi 
removido, minimizando o impacte visual 

relativamente aos observadores da povoação. 

 

 

3. No troço da linha elétrica aérea, a 220 kV, que atravessa o vale do rio Sousa, corredor de migração e 

dispersão de aves de importância reconhecida, estando mesmo classificado como “Área Crítica”, devem 

ser implementadas as medidas de prevenção/minimização de riscos de colisão previstas no Manual de 

apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de 

energia elétrica (ICNF, 2019). 

Conforme referido no EIA, com vista a reduzir o risco de colisão com as Aves no atravessamento do vale 

do rio Sousa, propõe-se a sinalização dos troços de Linha elétrica a 220kV, que atravessam habitats mais 

sensíveis para a avifauna, zonas classificadas como Críticas para a sua conservação, nomeadamente1:  

- Redução dos números de planos de colisão, adotando tipologias de apoios MTG ou Q, desde que 

tecnicamente possível; 

- Colocação de dispositivos salva-pássaros ao nível dos cabos guarda, sendo que o afastamento 

aparente entre cada dispositivo não deverá ser superior a 10m, ou seja, os dispositivos serão 

colocados de 20m em 20m, alternadamente em cada cabo guarda. O tipo de dispositivos salva-

pássaros a colocar será do tipo “Fireflies”2. Estes devem ser colocados entre os apoios 19 e 20. 

4. Em cada local de intervenção procurar um equilíbrio no balanço de terras, de modo que os volumes 

 

1 De acordo com o “Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica” 

(ICNF 2019) 

2 No caso de ser necessário proceder, nestes mesmos vãos, a balizagem aérea através da utilização de bolas de balizagem, para dar cumprimento 

à circular aeronáutica n.º 10/03, de 6 de Maio, não é necessário a colocação de dispositivos salva-pássaros para as aves. 
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resultantes de escavações tenham aplicação em aterro na proximidade, evitando-se a necessidade de 

deposição de terras sobrantes e de aquisição de materiais de empréstimo. 

No âmbito do Projeto de Execução do Parque Eólico Carlinga, foi realizada uma atualização das 

movimentações de terras com base no levantamento topográfico realizado nesta fase e assim, houve 

alterações no balanço de terras relativamente ao apresentado no Estudo de Impacte Ambiental em fase 

de estudo prévio.  

Prevê-se um excesso de terras de aproximadamente 302.119m3. Conforme referido anteriormente, o 

excesso de terras será encaminhado para destino final adequado. 

 

5. Nos acessos a construir e nas plataformas de montagem não devem ser utilizados materiais 

impermeabilizantes. 

Não se prevê que sejam utilizados materiais impermeabilizantes nos acessos a construir, nem nas 

plataformas de montagem dos aerogeradores. Esta medida será incluída no caderno de encargos da 

empreitada e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 

Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

6. Garantir que os acessos aos apoios das linhas elétricas recorram preferencialmente às vias e 

caminhos existentes. 

Esta medida foi tida em consideração no desenvolvimento do Projeto de Execução das linhas elétricas de 

60kV e de 220kV, e na definição dos acessos. De seguida apresenta-se de forma resumida à extensão dos 

acessos previstos para os apoios das linhas elétricas correspondem a: 

Linha elétrica Acessos novos (m) Acessos a melhorar Total 

Linha 60kV 2.425 6.582 9.007 

Linha 220kV 1.623 - 1.623 

Total 4.048 6.595 10.630 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através 

da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a 

fase de construção. 

 

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

hidráulicas e valetas). 

No âmbito do Projeto de Execução do Parque Eólico Carlinga foi dimensionado o sistema de drenagem de 
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forma a garantir a manutenção do escoamento natural e ajustado às condições topográficas do local, 

conforme descrito no Capítulo 3 do presente documento e no Volume 2 – Anexo 3. 

 

8. 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 do Parque Eólico Carlinga. Será incluída no caderno 

de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

De referir que de acordo com as Memórias Descritivas (Volume 2 – Anexo 3), está previsto um sistema de 

drenagem, que de assegurará a proteção dos taludes de escavação e aterro, serão consideradas valas de 

crista de talude triangulares em terra ou com enrocamento, para recolha das águas que escorrem dos 

terrenos adjacentes para os taludes de escavação, a fim de evitar a sua erosão e a sobrecarga da drenagem 

da plataforma. 

Especificamente nas plataformas, estão previstas valetas de plataforma, colocadas nas zonas em 

escavação a fim de recolherem e conduzirem as águas escorridas da plataforma, dos taludes e das áreas 

adjacentes a este, sempre que não tenham sido intercetadas por valas de crista, bem como vala drenante 

para captação de águas com dreno em PVC-C perfurado, com 250 mm de diâmetro; 

• Relativamente às obras de drenagem transversal das vias, serão constituídas pelos seguintes 

elementos: Tubos de betão armado ou reforçado, com diâmetros interiores de 0,60 m a 1,20 m; 

• Bocas de entrada e saída para aquedutos circulares em betão; 

• Descidas de água nos taludes de aterro e escavação; 

• Valas trapezoidais de desvio de linhas de água em terra; 

• Valas trapezoidais de desvio de linhas de água, revestidas com enrocamento argamassado; 

• Órgãos de dissipação de energia e proteção contra a erosão a jusante 

 

9. A conceção dos novos acessos, dos acessos a beneficiar e das plataformas de montagem deve 

procurar soluções de materiais que reduzam o impacte visual decorrente da utilização de materiais 

brancos e altamente refletores de luz, devendo recorrer-se a materiais que permitam uma 

coloração/tonalidade próxima da envolvente, no mínimo para aplicação à camada de desgaste do 

acesso. Idêntica preocupação deve ser extensível ao piso da envolvente imediata dos aerogeradores, 

que deve ficar reduzida à menor área possível. 

Está prevista a utilização de touvenant que será proveniente das pedreiras envolventes ou reaproveitado 

das terras sobrantes.  

Esta medida foi considerada no Projeto de Execução do Parque Eólico Carlinga. Será incluída no caderno 

de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 
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Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

10. 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. 

Os órgãos de drenagem ficarão envolvidos pelos aterros, sendo o único elemento visível as respetivas 

bocas, as quais serão revestidas com pedra local/região. 

Esta medida será verificada através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

(Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

11. 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. 

Prevê-se que a rede de cabos seja desenvolvida ao longo dos caminhos do parque eólico. Apenas a ligação 

no sub-parque A, entre o núcleo dos aerogeradores que se localiza a norte (CA04) e a sul (CA03) será 

efetuada, sempre que possível paralela a caminhos já existentes, mas que não fazem parte do acesso do 

parque eólico, como se pode ver na figura seguinte. 
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Figura 4-30 – Ligação da rede de cabos entre o CA03 e CA04. 

 

12. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna, para o parque eólico e linhas 

elétricas, de acordo com a Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de maio. 

A balizagem aeronáutica é colocada no processo construtivo da nacele do aerogerador, pelo que foi 

prevista no Projeto de Execução. De referir que todos os aerogeradores terão uma balizagem/luminária 

no topo da nacele, de acordo com a especificação técnica do fabricante, que pode ser consultada no 

Volume 2 –Anexo 3. Relativamente às linhas, refere-se que será feita balizagem nos cabos de guarda de 

acordo com a legislação. Na Linha 220kV, prevê-se balizagem diurna no vão 11 – 12 e no vão 23 – 24, e 

prevê-se balizagem noturna no Apoio 23 e no Apoio 24. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através 

da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a 

fase de construção. 
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4.3 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO EM FASE DE CONSTRUÇÃO 

Planeamento dos trabalhos, estaleiro e áreas a intervencionar 

13. 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. 

O promotor do Projeto compromete-se a atualizar a Planta de Condicionamentos sempre que venham a 

ser identificados, durante a execução da obra, elementos que justifiquem a sua salvaguarda e a tomar as 

medidas necessárias para garantir a sua preservação e será verificada a sua execução através da 

implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a fase 

de construção. 

 

14. Os locais identificados na planta de condicionamentos devem estar devidamente sinalizados e 

delimitados, nos casos que tal se justifique. 

Esta medida foi incluída no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) e será 

verificada durante a fase de obra. O promotor do Projeto compromete-se a sinalizar e delimitar os locais 

identificados na planta de condicionamentos nos casos que forem necessários. 

 

15. Não afetar, pelas obras do projeto, as áreas onde se localizarem populações das espécies florísticas 

com estatuto de ameaça elevado ou protegidas legalmente. Estas áreas devem ser devidamente 

sinalizadas antes do início das obras de construção do parque eólico e durante o seu decurso. 

Esta medida foi incluída no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) e será 

verificada durante a fase de obra. O promotor do Projeto compromete-se a cumprir tal medida durante 

as obras de implantação do projeto, não afetando as áreas onde se localizarem populações das espécies 

florísticas com estatuto de ameaça elevado ou protegidas legalmente.  

 

16. O planeamento dos trabalhos e a execução dos mesmos deve considerar todas as formas disponíveis 

para não destruir a estrutura e a qualidade da terra viva por compactação e pulverização e, 

consequentemente, visando a redução dos níveis de libertação de poeiras, como: o não uso de 

máquinas de rastos; redução das movimentações de terras em períodos de ventos que potenciem o 

levantamento e propagação das poeiras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade e 

ventos. 

Esta medida foi incluída no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) e será 

verificada durante a fase de obra. Serão adotadas as medidas para minimizar a destruição da qualidade 

de terra viva e para minimizar a libertação de poeiras durante a fase de obra. 
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17. Os afloramentos rochosos mais proeminentes e singulares que se situem próximo das áreas de 

intervenção devem ser protegidos através da instalação de sinalização/vedações, a uma distância 

significativa que não permita a ocorrência de qualquer afetação física dos mesmos. 

Esta medida foi incluída no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) e será 

verificada durante a fase de obra. O promotor do Projeto compromete-se a implantar a sinalização 

necessária relativamente aos afloramentos rochosos que devem ser protegidos.  

 

18. No caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atenção especial à sua 

origem, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam espécies invasoras. 

Esta medida foi incluída no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) e será 

verificada durante a fase de obra. No entanto, não se prevê a necessidade de recorrer a terras de 

empréstimo. 

 

19. 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 no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) e será 

verificada durante a fase de obra. 

 

20. A fase de obra deve ser planeada de forma a garantir que os trabalhos são concentrados no tempo, 

especialmente os que causem maior perturbação. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico Carlinga e será 

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

(Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

21. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras devem ser programados de forma a 

minimizar o período 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. 

Esta medida será verificada através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

(Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 
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22. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra. 

Esta medida foi incluída no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 - Anexo 16) e será 

verificada durante a sua execução na fase de obra. 

 

23. Na utilização de materiais inertes para enchimento de valas ou camadas dos pavimentos dos 

acessos, deve ser dada atenção especial à sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, 

de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e 

alterem a ecologia local. 

Esta medida foi incluída no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) e será 

verificada durante a fase de obra por técnicos especialistas em flora de modo a garantir que as terras a 

utilizar não sejam provenientes de áreas onde ocorrem plantas exóticas invasoras. 

 

24. Antes de se proceder a qualquer trabalho, incluindo a instalação dos estaleiros, deve ser delimitado 

o perímetro para além do qual não deve haver qualquer perturbação de solos e vegetação. A 

balizagem/sinalização deve ser contínua, manter-se sempre visível e em boas condições durante toda 

a obra, devendo apenas ser retirado findos os trabalhos de movimentação de máquinas e terras em 

cada troço em obra. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico Carlinga e será 

verificada através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – 

Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

25. 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. Ou seja, as fitas de sinalização não devem ser colocadas sobre os 

muros em questão, mas sim a uma distância, adequada e suficiente, que permita o travar de uma 

máquina numa ação mais descontrolada. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico Carlinga e será 

verificada através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – 

Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

26. Os estaleiros do projeto e as áreas de apoio à obra devem ser localizados num local a definir e 

cumprindo sempre o disposto na planta de condicionamentos, devendo ser privilegiados locais de 

declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura 

de acessos. Não devem ser ocupados os seguintes locais: 
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• Manchas de habitats naturais classificados, nos termos do Anexo B-I do Decreto-lei nº 140/99, na 

sua redação atual, bem como das áreas com ocupação florestal; 

• Áreas de instabilidade de vertentes; 

• Áreas concessionadas para exploração de recursos geológicos ou a menos de 50 m destas; 

• Locais de afloramentos rochosos. 

• Áreas do domínio hídrico (leito e faixa marginal com uma distância de 10 metros para cada lado 

da linha que limita o leito) nem comprometer as naturais condições de drenagem e escoamento); 

• Áreas de leito de cheia; 

• Locais a menos de 200 m de qualquer captação de água identificada (seja, furo, poço ou mina). 

A proposta para a localização da definição dos estaleiros para o Projeto de Execução do Parque Eólico 

Carlinga teve em conta a referida medida, sendo que a localização dos mesmos é apresentada na Figura 

4-31. 

Conforme pode ser observado na Figura 4-31 as áreas dos estaleiros cumprem integralmente a presente 

medida, não havendo afetação por nenhuma área das condicionantes referidas. 

De referir que na área dos sub-parques Carlinga A e Carlinga B as linhas elétricas a 60 kV e 220KV não 

intersetam habitats prioritários. Além disso, não há incidência da classe de REN relativa à instabilidade de 

vertentes, bem como de zonas ameaçadas de cheias. 

Relativamente aos afloramentos rochosos, o layout do projeto de execução priorizou minimizar a afetação 

destes, tendo sido elaborado o Estudo Geológico-Geotécnico de modo a subsidiar a revisão do projeto 

relativamente ao que foi previsto em fase de estudo prévio. 
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Figura 4-31 – Localização dos estaleiros. 

 

27. O estaleiro do projeto 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 deve ser 

impermeabilizada e coberta e dimensionada de forma que, em caso de derrame acidental, não 

ocorra contaminação das áreas adjacentes; 

• Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

• Deposição de materiais de construção. 

A organização interna do estaleiro será definida pelo empreiteiro/construtor. De referir que os 

contentores dos materiais passíveis de derrame (ex. óleos) serão armazenados em zonas impermeáveis e 

a água residual será armazenada na zona impermeável, para posteriormente ser transportada para uma 

ETAR capacitada a processar/tratar as águas. 

Esta medida será considerada quando da construção dos estaleiros e será verificada através da 
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implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a fase 

de construção. 

 

28. A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 

armazenamento de substâncias poluentes. 

A organização interna do estaleiro será definida pelo empreiteiro/construtor, sendo que os contentores 

dos materiais passíveis de derrame (ex. óleos) serão armazenados em zonas impermeáveis, pelo que as 

demais zonas serão permeáveis. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através 

da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a 

fase de construção. 

 

29. Deve ser garantida a manutenção periódica do depósito estanque recolha das águas residuais por 

empresa licenciada, não podendo verificar-se a descarga de efluentes provenientes das instalações 

sanitárias, no solo ou no meio hídrico, sem obtenção prévia de licença de descarga. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico Carlinga, e será 

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

(Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

30. 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 será incluída no caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico Carlinga, e será 

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

(Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

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

acondicionados de forma a evitar contaminações do solo. 

Em obra será definida a necessidade de uso de geradores temporários. De referir que esta medida será 

incluída no caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico Carlinga, e será verificada a sua execução 

através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) 

durante a fase de construção. 
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32. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser utilizados 

sistemas de aspersão nas áreas de circulação. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico Carlinga, e será 

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

(Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

33. A fase de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à 

balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, devem ser delimitadas as seguintes áreas: 

• Estaleiro: o estaleiro deve ser vedado em toda a sua extensão. 

• Acessos: deve ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite dos acessos a 

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

será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a intervencionar pela vala. 

• Aerogeradores e plataformas: deve ser limitada uma área máxima de 2 m para cada lado da área 

a ocupar pelas fundações e plataformas. As ações construtivas, a deposição de materiais e a 

circulação de pessoas e maquinaria devem restringir-se às áreas balizadas para o efeito. 

• Locais de depósitos de terras; 

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

ser armazenados no estaleiro. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico Carlinga, e será 

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

(Anexo 16 – Volume 2) durante a fase de construção. 

 

34. Promover uma ação de formação/sensibilização dos trabalhadores envolvidos na empreitada, 

prévia ao início da obra, relativamente aos valores patrimoniais em presença e às medidas cautelares 

estabelecidas para os mesmos no decurso de construção. 

Esta medida está incluída no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16), sendo 

que o seu cumprimento será demonstrado nos relatórios periódicos de acompanhamento elaborados 

durante a fase de construção. 

 

35. 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). 

As ações de sensibilização estão previstas no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 - 

Anexo 16) sendo que o seu cumprimento será demonstrado nos relatórios periódicos de 

acompanhamento elaborados durante a fase de construção. 
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36. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na 

zona envolvente do mesmo, nomeadamente a ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência 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 cumprir esta medida antes do início das obras de construção e 

instalação do Parque Eólico Carlinga. 

 

37. 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 cumprir esta medida antes da instalação dos aerogeradores do 

Parque Eólico Carlinga. 

 

38. Procurar localmente mão-de-obra, matérias-primas e outros bens ou serviços necessários a cada 

fase da obra, quando viável. 

O Promotor do Projeto compromete-se a priorizar a contratação de mão-de-obra local, bem como 

matérias-primas e outros bens ou serviços necessários a cada fase da obra. 

 

39. As populações mais próximas devem ser informadas acerca das ações de construção e respetiva 

calendarização, divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente nas juntas de freguesia 

e câmaras municipais. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico Carlinga, e será 

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

(Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

40. Garantir o acesso de proprietários privados às suas parcelas. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico Carlinga, e será 

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

(Volume 2 – Anexo 16Erro! A origem da referência não foi encontrada.) durante a fase de construção. 

 

41. 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 
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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 será incluída no caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico Carlinga, e será 

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

(Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção.  

 

42. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação das áreas de estaleiros, áreas de 

empréstimo e depósito de terras, caminhos e acessos à obra e outras áreas funcionais da obra que não 

tenham sido prospetadas nesta fase de avaliação, e de acordo com os resultados obtidos, podem vir 

ainda a ser condicionadas. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico Carlinga, e será 

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

(Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção.  

 

43. Antes do início das obras devem ser sinalizadas e vedadas permanentemente todas as ocorrências 

patrimoniais identificadas e situadas a 50 metros ou menos de todas as frentes de obra, com elementos 

sólidos de grande contraste cromático e não somente a mera utilização de fitas sinalizadoras. As 

vedações devem estar afastadas pelo menos 2 metros dos limites exteriores das ocorrências. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico Carlinga, e será 

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

(Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

44. Garantir o acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, durante as operações 

que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e 

empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, 

como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação. Este acompanhamento deve ser 

efetuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, quando as ações inerentes à implementação do 

projeto não sejam sequenciais, mas sim simultâneas. 

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 (Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

45. A equipa de acompanhamento arqueológico deve ser avisada do início dos trabalhos com uma 

antecedência mínima de 8 dias de modo a garantir no terreno o cumprimento das disposições da DIA. 
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De acordo com o relatório de trabalhos arqueológicos (Volume 2 – Anexo 7) propõe-se que a equipa de 

acompanhamento arqueológico deve ser avisada do início dos trabalhos com uma antecedência mínima 

de 20 dias úteis, de forma a poder apresentar o Pedido do Plano de Trabalhos Arqueológicos à Direção 

Regional de Cultura do Norte e deste modo garantir a sua aprovação prévia e o cumprimento das 

disposições da DIA. De referir que a medida de mitigação patrimonial proposta já consta do Plano de 

Minimização de Impactes apresentado no RECAPE. Esta medida será incluída no caderno de encargos da 

empreitada do Parque Eólico Carlinga, e será verificada a sua execução através da implementação do 

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

46. 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). 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 será incluída no caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico Carlinga, e será 

verificada no âmbito do Acompanhamento Ambiental da Obra, nas Responsabilidades do Técnico 

responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de 

construção. 

 

47. Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, 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 a implementar sob a forma de um 

relatório preliminar. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico Carlinga, e será 

verificada no âmbito do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, nas Responsabilidades do 

Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a fase 

de construção. 

 

48. 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 (Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 
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Desmatação e movimentação de terras 

49. 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 será incluída no caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico Carlinga e será 

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

(Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

50. As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e, 

consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, devem ser efetuadas por corte raso, com 

corta-matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar movimentações de 

terras, as operações de desmatação devem ser efetuadas por gradagem, com mistura do mato cortado 

na camada superficial do solo. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico Carlinga e será 

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

(Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

51. Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução 

da obra. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico Carlinga e será 

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

(Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

52. 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 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 considerada no Projeto de Execução do Parque Eólico Carlinga. Será incluída no caderno 

de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

53. 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. 
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Esta medida foi considerada no Projeto de Execução do Parque Eólico Carlinga. Será incluída no caderno 

de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

54. A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder à espessura da totalidade da terra 

vegetal, em toda a profundidade dos horizontes (A e O) 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 função do perfil existente nas diferentes áreas 

sujeitas a intervenção. 

Esta medida foi considerada no Projeto de Execução do Parque Eólico Carlinga. Será incluída no caderno 

de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

55. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente 

removida e depositada em pargas. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do 

solo não devem ultrapassar os 2 m 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 considerada no Projeto de Execução do Parque Eólico Carlinga. Será incluída no caderno 

de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

56. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deve recorrer-se a mecanismos que permitam 

conter a projeção de materiais, e a técnicas de pré-corte e ao uso de microrretardadores, que atenuem 

a intensidade das vibrações produzidas. Nestes casos, informar a população sobre a utilização de 

explosivos através de placas afixadas junto às obras e nos caminhos de acesso ao projeto. 

De acordo com o Estudo geológico e Geotécnico (Volume 2 – Anexo 4) está prevista a utilização de 

explosivos. Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – 

Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

57. 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 considerada no Projeto de Execução do Parque Eólico Carlinga. Será incluída no caderno 

de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 
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Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

58. Não podem ser instaladas centrais de betão na área de implantação do projeto. 

Esta medida foi considerada no Projeto de Execução do Parque Eólico Carlinga, não estando prevista a 

instalação de centrais de betão na área de estudo. Esta medida será incluída no caderno de encargos da 

empreitada e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 

Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

59. Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e 

encaminhamento dos resíduos resultantes da obra. 

O Plano de Gestão de Resíduos é apresentado em anexo ao presente RECAPE (Volume 2 – Anexo 17), 

dando cumprimento ao solicitado. Para além das medidas definidas neste plano, será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – 

Anexo 16) durante a fase de construção, o qual também prevê medidas relacionadas a gestão de resíduos. 

 

60. 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 considerada no Projeto de Execução do Parque Eólico Carlinga. Será incluída no caderno 

de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

61. Garantir que eventuais efluentes produzidos no estaleiro têm tratamento e destino final adequado. 

Esta medida foi considerada no Projeto de Execução do Parque Eólico Carlinga. Será incluída no caderno 

de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

62. 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 considerada no Projeto de Execução do Parque Eólico Carlinga. Será incluída no caderno 

de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 
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Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

63. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e 

metálicas, armações, cofragens, entre outros) devem ser armazenados temporariamente num 

contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado. 

Esta medida foi considerada no Projeto de Execução do Parque Eólico Carlinga. Será incluída no caderno 

de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 - Anexo 16) durante a fase de construção. 

 

64. 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 será incluída no caderno de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através 

da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a 

fase de construção. 

 

65. 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. 

Prevê-se um excesso de volume de terras provenientes das escavações pelo que as mesmas serão 

transportadas para local devidamente licenciado para o efeito, a definir durante a fase de construção. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através 

da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a 

fase de construção. 

 

66. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através 

da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a 

fase de construção. 

 

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

recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para esse 
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fim. Os recipientes devem estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu 

conteúdo. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através 

da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a 

fase de construção. 

 

68. 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 será incluída no caderno de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através 

da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a 

fase de construção. 

 

69. 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. As águas da decantação deverão ser reutilizadas 

em obra e os resíduos resultantes da referida operação deverão, preferencialmente, ser também 

reutilizados em obra e/ou encaminhados para destino final adequado. Finalizadas as betonagens, a 

bacia de retenção será aterrada e alvo de recuperação. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através 

da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a 

fase de construção. 

 

70. 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. 

A utilização da britadeira será para britagem de material exclusivamente proveniente da escavação, sendo 

que ficará a cargo do empreiteiro o uso ou não desta. 
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Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através 

da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a 

fase de construção. 

 

Acessos, plataformas e fundações 

71. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através 

da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a 

fase de construção. 

De referir que o perímetro de obra vai estar vedado e existirá uma portaria na zona do estaleiro, sendo 

que este se localiza à entrada da obra, para controlo das pessoas em obra, assim como entradas e saídas, 

que ficará a cargo da empresa de segurança em obra. Além do mais, embora a localização do estaleiro do 

Sub-Parque Carlinga A se situe no Carlinga A Sul, as obras no Sub-Parque Carlinga A Norte também vão 

ser vedadas e com acesso limitado e será controlada a entrada e saída do pessoal.  

 

72. 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. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através 

da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a 

fase de construção. 

De referir que o maior percurso para o transporte dos componentes dos aerogeradores será feito através 

de Autoestradas, e apenas os trechos na aproximação dos sub-parques serão percorridas estradas 

nacionais e municipais. Os trajetos foram definidos considerando também as necessidades técnicas 

constantes nas especificações fornecidas pelo fabricante dos aerogeradores. 

Conforme referido anteriormente, para o sub-parque A, o trajeto segue pela A41, N108 passando pelas 

povoações de Melres e Rio Mau, e por fim, pela N319 até a entrada do parque, contornando a povoação 

de Canelas, e no trecho final cruzando as povoações de Cabroelo e Telheiro, conforme mostra a figura 

seguinte. 
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Figura 4-32 – Povoações intersetadas pelo acesso ao Sub-parque Carlinga A sul. 

 

Da parte sul do sub-parque A para a parte norte, o acesso segue pela N319, passando pelas povoações de 

Capela, Vila Meã, Cerrado, São Julião, Lagares, Monte Santo e Nossa Sra. da Lapa, conforme se pode 

observar na figura seguinte. 
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Figura 4-33 – Povoações no trecho de acesso entre o Sub-parque Carlinga A sul e norte. 

 

Para o sub-parque B, o trajeto segue pela A41, A42, A11, N15, N320 passando por Penafiel bem como 

pelas povoações de Milhundos, Eirô, Castanheira de Baixo e Castanheira de Cima e por fim a estrada 

municipal M589 até a entrada do parque passando pelas povoações de Cruzeiro / Vila Verde / Vista Alegre, 

conforme se pode observar na figura seguinte. 
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Figura 4-34 – Povoações intersetadas no acesso ao Sub-parque Carlinga B. 

 

73. 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 será incluída no caderno de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através 

da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a 

fase de construção. 

 

74. Alertar as povoações mais próximas de eventuais condicionamentos previstos na circulação viária. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através 

da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a 

fase de construção. 

 

75. No caso da construção das linhas elétricas aéreas, evitar a abertura de novos acessos. No caso de 

não existirem acessos que sirvam os propósitos da obra, devem ser apenas abertos trilhos que 

permitam a passagem do equipamento e da maquinaria envolvida na fase de construção, os quais terão 
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de ser devidamente naturalizados no final da obra. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através 

da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) durante a 

fase de construção. 

 

Fase final da execução da obra 

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

do estaleiro e desmobilização de todas as zonas complementares de apoio à obra, incluindo a remoção 

de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros, e limpeza destes 

locais. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através 

da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16). 

 

77. Proceder à recuperação de todas as áreas intervencionadas durante a fase de construção. 

O Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), que se apresenta no Volume 2 – Anexo 12, 

detalha os procedimentos que devem ser adotados no final da fase de construção e fase de desativação, 

no que se refere à recuperação das áreas intervencionadas. 

De referir que a verificação da sua execução será assegurada através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra – PAAO (Volume 2 – Anexo 16) para as atividades relativas à fase 

de construção. Prevê-se que durante os dois primeiros anos seja realizado o acompanhamento da 

recuperação paisagística no âmbito do PRAI. 

 

78. Efetuar a reparação das estradas e caminhos pré-existentes caso estes tenham ficado danificados 

em resultado da circulação das viaturas pesadas afetas à obra. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos da empreitada e será verificada a sua execução através 

da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 2 – Anexo 16) 

especialmente na fase final de construção. 

 

4.4 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO EM FASE DE EXPLORAÇÃO 

79. A velocidade de arranque do aerogerador 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), durante os meses de julho, 

agosto e setembro. 
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Esta medida será tida em consideração quando da fase de exploração do Parque Eólico de Carlinga, pelo 

que esta limitação será feita com o uso do software SCADA, que define a velocidade de arranque e 

paragem das máquinas. 

 

80. 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 Promotor do Projeto compromete-se a cumprir tal medida, caso se verifique a necessidade de 

substituição de peças durante a fase de exploração do Parque Eólico Carlinga, conforme estipulado na 

DIA. A Autoridade de AIA será informada das datas previstas para as intervenções. No final do processo, 

será elaborado um relatório contendo o registo fotográfico das ações realizadas de forma a atestar o 

cumprimento das medidas de minimização e reposição que se aproxime da característica anterior. 

 

81. As ações relativas à exploração e manutenção devem restringir-se às áreas já ocupadas, devendo 

ser compatibilizada a presença do parque eólico com as outras atividades presentes. 

O Promotor do Projeto compromete-se a cumprir tal medida durante a fase de exploração do Projeto do 

Parque Eólico Carlinga. 

 

82. 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. 

O Promotor do Projeto compromete-se a cumprir tal medida, e informa que a Planta de 

Condicionamentos ficará disponível para o empreiteiro para consulta. A referida Planta será anexada ao 

caderno de encargos da empreitada. O cumprimento das medidas de minimização deverá ser verificado 

pela equipa responsável. 

 

83. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que envolvam alterações que obriguem a 

revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas 

anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de intervenção) 

ou que ocorram na proximidade de ocorrências patrimoniais, deve efetuar-se o acompanhamento 
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arqueológico destes trabalhos e cumpridas as medidas de minimização previstas para a fase de 

construção, quando aplicáveis. 

O promotor do Projeto ficará responsável pelo cumprimento da medida conforme é obrigado pela DIA, e 

no caso de serem necessários trabalhos que impliquem movimentação de terras, será contratada equipa 

de arqueologia para acompanhamento dos trabalhos, de forma a verificar o cumprimento das medidas 

aplicáveis. 

 

84. 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 Parque Eólico Carlinga será em conformidade com a Circular de 

Informação Aeronáutica 10/03, de 6 de maio, e em cumprimento com a Medida de Minimização n.º 12 

da DIA. 

 

85. 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 será incluída no caderno de encargos para a prestação de serviços de operação e manutenção 

do Parque Eólico Carlinga, sendo que o promotor do Projeto compromete-se a verificar a sua 

implementação durante a fase de exploração do Projeto. 

 

86. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de 

equipamentos para os operadores de gestão de resíduos. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos para a prestação de serviços de operação e manutenção 

do Parque Eólico Carlinga, sendo que o promotor do Projeto compromete-se a verificar a sua 

implementação durante a fase de exploração do Projeto. 

 

87. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos devem ser recolhidos 

e armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente 

transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a resíduos 

perigosos. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos para a prestação de serviços de operação e manutenção 

do Parque Eólico Carlinga, sendo que o promotor do Projeto compromete-se a verificar a sua 

implementação durante a fase de exploração do Projeto. 
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88. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos 

aerogeradores. 

Esta medida será incluída no caderno de encargos para a prestação de serviços de operação e manutenção 

do Parque Eólico Carlinga, sendo que o promotor do Projeto compromete-se a verificar a sua 

implementação durante a fase de exploração do Projeto. 

De referir que no contrato dos fornecedores ficam definidos vários pontos de manutenção, sendo um 

deles a manutenção dos níveis sonoros. 

 

89. Caso o funcionamento dos aerogeradores venha 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 promotor 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, caso sejam recebidas queixas nesse sentido, resultantes 

da exploração do Parque Eólico Carlinga. 

 

90. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da 

força aérea, devem ser efetuadas as correções necessárias. 

O promotor do Projeto compromete-se ao longo do período de exploração do Parque Eólico Carlinga, em 

efetuar as correções necessárias no caso de surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos 

equipamentos de feixes hertzianos da força aérea. 

 

91. Minimizar os riscos de acidentes através do reforço da sinalização adequada dos cabos elétricos 

subterrâneos e de avisos de possíveis quedas por desprendimento de elementos dos aerogeradores 

existentes. 

O promotor do Projeto compromete-se em reforçar, sempre que preciso, a sinalização dos cabos elétricos 

subterrâneos e de avisos de possíveis quedas por desprendimento de elementos dos aerogeradores 

existentes, com objetivo de minimizar os riscos de acidentes. 

 

92. 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 pedidos de informação 

recebidos através do mecanismo de comunicação a criar para o efeito. 

O promotor do Projeto compromete-se a manter o mecanismo de atendimento ao público para 
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esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações levantadas na fase de construção do 

empreendimento, com as adaptações que se façam necessárias. 

 

4.5 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO EM FASE DE DESATIVAÇÃO 

93. 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: 

a) ponderação da remoção total ou parcial das sapatas de betão dos aerogeradores; 

b) 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; 

c) ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

d) destino a dar a todos os elementos retirados; 

e) definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno; 

f) apresentação de medidas de minimização a implementar que podem ser as mesmas da fase 

de construção, dada as ações a desenvolver serem muito semelhantes às realizadas nesta fase; 

g) plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

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. 

O promotor do Projeto assegura a implementação desta medida e compromete-se no período do 

horizonte de vida útil do projeto avaliar a situação do empreendimento e comunicar atempadamente a 

solução futura de ocupação da área de implantação do projeto. No caso de desativação, será elaborado 

e apresentado um Plano de Desativação com o detalhamento dos itens referidos na presente medida. 
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4.6 PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

Deve ser implementado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). Este plano deve 

apresentar um Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral e ser 

fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado também nas questões do fator ambiental 

Paisagem. Deve ainda ser tido em consideração que, para a elaboração dos diversos relatórios de 

acompanhamento de obra, 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, mas também a sua envolvente. 

O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra levou em consideração as diretrizes contidas na DIA, 

sendo o mesmo apresentado no Volume 2 – Anexo 16Erro! A origem da referência não foi encontrada. 

deste documento. 

 

4.7 PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS 

Deve ser implementado o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI). O PRAI deve ser 

apresentado como documento autónomo, adaptado ao layout final, e ter em consideração as seguintes 

orientações: 

• Não apresentar informação não relevante como descrições de ações e ações que não se adequem 

ao objetivo específico do plano, dado que a sua implementação se materializa após a conclusão 

das intervenções; 

• Integrar as medidas e ações necessárias à recuperação e integração paisagística diferenciadas em 

função das diferentes áreas intervencionadas, diretamente ou indiretamente. Nelas devem 

constar a limpeza/remoção total de materiais alóctones, descompactação, colocação de terra 

vegetal e o revestimento vegetal adequado. As medidas devem ser diferenciadas em função dos 

locais, se adequado; 

• As áreas objeto de recuperação e integração devem ser cartografadas e a cada uma delas deve 

corresponder as medidas/ações previstas executar com vista ao cumprimento dos referidos 

objetivos; 

• A sequência de cada ação, ou medida, deve ser exposta de forma clara; 

• As áreas objeto de recuperação e integração devem ser cartografadas e a cada uma delas deve 

corresponder as medidas/ações previstas executar com vista ao cumprimento dos referidos 

objetivos; 

• Deve constar um plano de manutenção e respetivo cronograma de execução dos trabalhos para 

a fase de construção e sequente fase de exploração. Este plano deve ser implementado por um 



INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A 
Parque Eólico de Carlinga e Linhas Elétricas associadas 

 
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

 RELATÓRIO SÍNTESE 
  

 

 
AM21033 
Versão 00 
nov-22 

prazo mínimo de 2 anos, que pode ser prolongado caso necessário, no sentido de detetar sinais 

de erosão e a não instalação da vegetação natural potencial. As situações detetadas devem ser 

objeto de levantamento, com adequado registo fotográfico, caracterizadas e reportadas. No caso 

de vir a ser, efetivamente, necessário proceder a qualquer tipo de intervenção a proposta deve 

acompanhar o relatório e ser submetida à apreciação à AAIA, no âmbito da Pós-Avaliação. 

O Plano de Recuperação de Áreas Intervencionadas (PRAI) levou em consideração as diretrizes contidas 

na DIA. O documento encontra-se no Volume 2 – Anexo 12 deste documento. 

 

4.8 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

4.8.1 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Devem ser desenvolvidos e implementados os programas de monitorização para a Flora e Habitats, e 

Avifauna e Quirópteros. O objetivo primordial da realização dos programas de monitorização é 

confirmar os impactes previstos que a infraestrutura causa sobre os grupos alvo. Esses impactes podem 

estar relacionados com a mortalidade, dispersão de espécies invasoras, afetação dos habitats 

existentes, 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 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 delineamento de qualquer plano de monitorização e a sua 

inexistência conduzirá a resultados inconclusivos. 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. Tal como referido no EIA, a frequência de 

amostragem deve incluir campanhas nas quatros épocas fenológicas. A avaliação dos resultados dos 

planos de monitorização deve ser devidamente ponderada, 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. 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, tal como proposto no EIA. Os programas de monitorização da flora e habitats, e da avifauna e 

quirópteros devem ter, em fase de exploração, a duração de 3 anos, com eventual prolongamento, caso 

os resultados obtidos assim o justifiquem. Os relatórios devem ser entregues até 60 dias úteis após a 

realização da última amostragem do período a que se refere o relatório. 
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Em atendimento a esta condicionante, foram elaborados os seguintes planos de monitorização: 

• Plano De Monitorização da Flora e Vegetação 

• Programa de Monitorização sobre a Comunidade de Aves 

• Programa De Monitorização Sobre a Comunidade de Morcegos 

De referir que no Volume 2 – Anexo 14 deste documento é apresentado em detalhes referidos Planos, 

contendo: 

- parâmetros e locais de monitorização; 

- periodicidade e frequência de amostragem; 

- técnicas e métodos de recolha de dados e equipamentos necessários; 

- tipo de medidas de gestão ambiental a adotar face aos resultados obtidos; 

- estrutura e conteúdo dos relatórios de monitorização, respetivas entregas e critérios para 

decisão sobre a sua revisão. 

Adicionalmente refere-se que a monitorização de avifauna e de quirópteros do Ano 0 foi iniciada em 

Agosto de 2022, encontrando-se atualmente em curso de acordo com as metodologias propostas. 

 

4.8.2 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO 

Deve ser desenvolvido e implementado o programa de Monitorização do Ambiente Sonoro. No 

primeiro ano de exploração, a monitorização deve ser efetuada exclusivamente nos recetores 

previsivelmente mais afetados, pelo ruído dos aerogeradores, nos pontos P1, P3, P9, P10 e P11, e, pelo 

ruído da LMAT Carlinga A – Subestação de Recarei, no ponto P7. Em face dos resultados obtidos e caso 

não se tenham afastado dos valores previstos, apenas deve ter lugar nova monitorização de 

averiguação da procedência de eventuais reclamações apresentadas. 

O Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro teve em consideração as diretrizes contidas na DIA, sendo 

que o documento encontra-se no Volume 2 – Anexo 14.4. Refere-se que os pontos de monitorização 

propostos são os seguintes: 

Quadro 4-6 - Identificação dos pontos de medição para monitorização de ruído. 

Ponto / Recetor Sub-parque Localidade 
Coordenadas do ponto de medição 

(ETRS89) 

Ponto 1 (R01) 
(Ponto 1 do EIA) 

Carlinga A 
Capela (Caminho da Volta 

Lombo) 
41° 5'42.71"N; 8°21'24.92"W 

Ponto 2 (R20) 
(Ponto 3 do EIA) 

Carlinga A Nossa Sra. da Lapa 41° 7'14.31"N; 8°22'25.23"W 

Ponto 3 (R33) 
(Ponto 3 do EIA) 

Carlinga A Q.ta da Gasalha 41° 7'51.46"N; 8°22'47.34"W 
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Ponto / Recetor Sub-parque Localidade 
Coordenadas do ponto de medição 

(ETRS89) 

Ponto 4 (R92) 
(Ponto 9 do EIA) 

Carlinga B Parafita 41°10'43.75"N; 8°15'21.05"W 

Ponto 5 (R102) 
(Ponto 10 do EIA) 

Carlinga B Corcovido 41°10'6.96"N; 8°15'1.32"W 

Ponto 6 (R81) 
(Ponto 7 do EIA) 

LMAT a 220kV Bustelo 41° 8'59.09"N, 8°26'28.49"W 

 
 

5. CONCLUSÕES 

O Relatório de Conformidade Ambiental foi realizado com o objetivo de demonstrar a conformidade do 

Projeto de Execução com a Declaração de Impacte Ambiental relativa ao Parque Eólico de Carlinga e linhas 

elétricas associadas. 

Da avaliação da conformidade, efetuada ao longo dos capítulos do RECAPE, foi possível confrontar o 

Estudo Prévio com o Projeto de Execução. Deste exercício foi possível concluir que o desenvolvimento e 

o detalhe do Projeto de Execução contemplam maioritariamente as indicações e medidas minimizadoras 

constantes na DIA. 

Pelo exposto neste RECAPE, pode concluir-se que os estudos realizados ao nível do Projeto de Execução, 

as medidas de minimização propostas e a implementação dos Planos de Monitorização justificam a 

conformidade ambiental do Parque Eólico de Carlinga e linhas elétricas associadas. 


