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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento à legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 
de Novembro, e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), 
na sua qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para 
procedimento de Pós-Avaliação o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 
(RECAPE), relativo ao “Parque Eólico da Lourinhã I”, cujo proponente é a empresa ENEOP2 – Exploração 
de Parques Eólicos, SA. 

O presente projecto de execução é apresentado na sequência do procedimento de AIA n.º 1984 sobre o 
estudo prévio do mesmo. A respectiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA) foi proferida, em 
2009/05/08, por Sua Excelência o Secretário de Estado do Ambiente, reiterando a proposta de decisão da 
Comissão de Avaliação (CA), que emitiu parecer favorável condicionado. 

A APA, como autoridade de AIA, enviou o RECAPE aos membros da CA nomeada no âmbito do 
procedimento de AIA, para verificação da conformidade do Projecto de Execução com a DIA. 

A referida CA é constituída pelos seguintes elementos: 

- APA – Dr.ª Rita Fernandes; 
- APA – Dr.ª Clara Sintrão; 
- Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) – Dr.ª Maria Ramalho; 
- Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo (DRC LVT) – não foi nomeado representante 

para os trabalhos da CA, uma vez que esta entidade considera que a área de incidência do Projecto 
não se encontra abrangida por servidão administrativa instituída ao abrigo da Lei n.º 107/2001, de 8 
de Setembro, que estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do 
património cultural; 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT) – 
Arqt.ª Antonieta Castano. 

No âmbito deste processo foi analisado o RECAPE, acompanhado pelo Sumário Executivo, e o Projecto 
de Execução. Foram ainda remetidos pelo proponente os relatórios de monitorização da avifauna e dos 
quirópteros, relativos ao Ano 0. 

Foi ainda realizada uma visita ao local de implantação do Projecto, cujo relatório se anexa (Anexo I). 

Foi ainda solicitado um parecer específico ao Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade 
(Anexo II), considerado no presente parecer. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

O Parque Eólico da Lourinhã I irá localizar-se a Norte de S. Bartolomeu dos Galegos, numa zona 
planáltica dividida pelo vale da ribeira de S. Domingos, abrangendo as freguesias de S. Bartolomeu dos 
Galegos e Moledo, do concelho da Lourinhã. 

O traçado da Linha Eléctrica atravessa os concelhos da Lourinhã (freguesias de S. Bartolomeu dos 
Galegos e Moledo) e de Peniche (freguesia da Atouguia da Baleia). 

Prevê-se que o presente projecto produza, em média, cerca de 46 GWh/ano. 

O Projecto será constituído pelos elementos a seguir mencionados e representados na cartografia do 
Anexo III: 

Elementos do Projecto Principais Características 

Aerogeradores 

9 com potência unitária de 2 MW 
Torre (betão com parte superior em aço) – 85 m de altura 

Diâmetro das pás – 82 m 
Fundações – 274 m

2
 

Plataformas de montagem – cerca de 1 700 m
2 
 

Faixa de rodagem com 5 m de raio em torno da torre 

Rede de Cabos Subterrâneos 
20 kV; extensão – não é mencionada 

Vala ao longo dos acessos 
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Acessos 

Acesso ao Parque Eólico a partir do IP6, EN247 e EN247-1 
Acessos a construir – não é mencionada a extensão 
Acessos a beneficiar – não é mencionada a extensão 

Largura do acesso – 5 m (mais 0,5 de berma e, em alguns casos, 
valeta) 

Pavimento com tout-venant 
Valetas em terra 

Posto de Corte 36 m
2
 

Ponto de Interligação Subestação da Atouguia da Baleia 

Linhas Eléctricas 

Entre os aerogeradores 2 e 5: 30 kV; 1 555 m de extensão 
Entre o aerogerador 7 e o posto de corte: 30 kV; 343 m de extensão 

Posto de Corte – Subestação: 30 kV; 5125 m de extensão 
Apoios com 4 fundações de 2,89-3,24 m

2
 

Estaleiro Cerca de 700 m
2
 

 

A não indicação das extensões dos acessos a construir e a beneficiar constitui uma lacuna relevante, pois 
não permite comparar a situação prevista no Estudo Prévio com a actualmente proposta no Projecto de 
Execução, não auxiliando assim a verificação do cumprimento da DIA. 

De igual modo, não são indicadas as áreas a afectar durante a construção e durante a exploração, pelo 
Parque Eólico e Linhas Eléctricas, bem como a movimentação de terras expectável e os volumes de 
escavação e de aterro envolvidos.  

De acordo com o cronograma apresentado no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), a 
fase de construção do Parque Eólico terá uma duração total de 8 meses. Todavia, verifica-se que o 
referido cronograma tem indicação do início da construção em Agosto de 2009, o que parece ser um erro 
muito grosseiro. Relativamente às Linhas Eléctrica, não foi apresentado qualquer cronograma da obra. 

Tal como já mencionado, a ausência de informação detalhado do Projecto de Execução condiciona a 
verificação do cumprimento da DIA. 

Da análise dos Projectos de Execução, comparativamente com os Estudos Prévios (soluções estudadas 
no EIA), verificaram-se as seguintes alterações: 

- Alteração da localização dos aerogeradores, e respectivos acessos, tendo sido utilizadas três áreas 
fora da área de estudo delimitada no EIA (local previsto para os aerogeradores 4 e 9 e respectivo 
acesso, e acesso ao aerogerador 7); 

- Previsão de duas novas linha eléctricas aéreas entre os aerogeradores 2 e 5 e o posto de corte e o 
aerogerador 7, salientando-se que a primeira abrange, parcialmente, uma área fora da área de 
estudo do EIA. 

3. ACOMPANHAMENTO PÚBLICO 

O período do Acompanhamento Público decorreu durante 10 dias úteis, de 11 de Janeiro a 24 de Janeiro 
de 2011. 

Durante este período foram recebidos cinco pareceres provenientes de: AFN - Autoridade Florestal 
Nacional; LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia; ANA - Aeroportos de Portugal; EP - 
Estradas de Portugal; e um cidadão, Sr. José Carlos Ramalho Avelar. 

A AFN relembra da necessidade de ser respeitada toda a legislação florestal aplicável à situação e 
recorda que o Projecto se desenvolve em áreas onde existem exemplares dispersos de sobreiros e 
azinheiras pelo que deverá ser cumprido o disposto no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, na sua 
actual redacção. 

O LNEG considera que a aplicação da medida de minimização “efectuar o acompanhamento ambiental e 
arqueológico das obras, incluindo o acompanhamento de um geólogo, especialista em formações 
cársicas” será suficiente para prevenir qualquer afectação em eventual valor geológico/espeleológico que 
possa ser posto a descoberto no decorrer da obra. 

A ANA informa que o local apresentado para implantação do Parque Eólico não se encontra na 
vizinhança de infra-estruturas aeroportuárias civis, pelo que não está sujeito às limitações impostas por 
este tipo de equipamento. No entanto, no âmbito da Servidão Aeronáutica Geral, refere ser necessário 
dotar de balizagem os aerogeradores 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Salienta, também, que, se possível, a 
coloração seja obtida no processo de fabrico, sendo incluída na pigmentação do material de fundição e 
que, para efeitos de publicação prévia de avisos à navegação aérea, se torna necessário que o início da 
instalação do Parque Eólico lhe seja comunicado com pelo menos 15 dias úteis de antecedência, 
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relativamente a esse início, incluindo nessa comunicação as coordenadas geográficas, referenciadas ao 
Datum WGS 84, e as cotas de soleira e do ponto mais elevado de cada aerogerador, referenciadas ao 
Datum vertical marégrafo de Cascais. 

Relativamente à linha de interligação do Parque Eólico à rede eléctrica de distribuição na subestação de 
Atouguia da Baleia, refere que deverão ser contempladas as situações de balizagem dos elementos que a 
compõem que se enquadrem na definição de “obstáculos à navegação aérea”, conforme CIA n.º 10/03 do 
INAC, em particular as situações em que elementos da Linha previsivelmente cruzem e/ou venham a 
situar-se em área “non edificandi” das Auto-estradas, IP ou IC. Deverão, igualmente, ser consideradas as 
situações de balizagem motivadas por razões de proximidade de pontos de captação de água relevantes 
para o combate a incêndios, devendo, para o efeito, ser consultada a Autoridade Nacional de Protecção 
Civil.  

Deverá ainda ser estabelecido um programa de monitorização e manutenção das referidas balizagens, a 
fim de assegurar o seu permanente bom estado e funcionamento ininterrupto.  

Por último, realça que o projecto (Parque Eólico e Linha de Interligação) deverá ser, também, objecto de 
parecer, no âmbito da Servidão Aeronáutica Geral, devendo, ainda, ser consultada a Força Aérea 
Portuguesa. 

A EP reitera o constante no parecer emitido em fase de estudo prévio onde destacou nada ter a opor 
quanto ao Projecto. 

O Sr. José Carlos Ramalho Avelar informa só agora ter tido conhecimento da pretensão de se implantar 
um parque eólico nesta área e manifesta a sua preocupação quanto à localização prevista para o mesmo. 
Em sua perspectiva, a implantação dos aerogeradores nas localizações previstas, terá impactes negativos 
significativos no Bairro das Poesias em Pena Seca, na freguesia de S. Bartolomeu dos Galegos, onde, 
aliás, possui uma habitação, sobretudo a nível dos factores ambientais, paisagem e ambiente sonoro. 
Sendo que alguns dos aerogeradores se situarão muito próximo da sua casa, aerogeradores 5 e 9 (cerca 
de 300 m a Este), aerogerador 6 (cerca de 500 m a Oeste), aerogeradores 1, 2 e 3 (cerca de 1200 m a 
Sul) e aerogeradores 4, 7 e 8 (cerca de 800m a Norte), considera que a paisagem ficará muito adulterada. 
Também, e atendendo a esta proximidade o ruído terá também um impacte negativo muito significativo, 
não só na sua habitação mas em toda a aldeia da Pena Seca e provavelmente em outras aldeias 
circundantes. 

Não descurando a necessidade de se apostar em alternativas energéticas, considera que a natureza e o 
bem-estar das pessoas deverão ser também equacionados. Assim, em seu entender, o Parque Eólico 
deverá ser inviabilizado ou ser reavaliada a recolocação dos aerogeradores. 

A CA salienta que, de acordo com o Estudo de Ruído apresentado no RECAPE, foram realizadas 
simulações do ruído ambiente para vários receptores na povoação de Pena Seca, inclusive no Bairro das 
Poesias, prevendo-se o cumprimento dos critérios legais do ruído. Todavia, importa realçar a situação do 
Bairro das Poesias no qual se prevê, para o período nocturno, um aumento de 6,6 dB(A) do ruído 
ambiente com a construção do Parque Eólico, que poderá provocar impactes negativos sobre a 
população. No capítulo seguinte é efectuada uma análise mais detalhada do referido estudo, onde será 
considerada a presente situação. 

No que concerne à Paisagem, para analisar os respectivos impactes teriam de ser solicitados elementos 
adicionais aos apresentados no RECAPE. 

A CA esclarece ainda que o Projecto foi objecto de uma DIA favorável condicionada, onde foram impostas 
condicionantes ao projecto e medidas de minimização, sendo que a presente análise não visa a avaliação 
dos impactes do empreendimento mas a análise da conformidade do Projecto de Execução com a DIA. 

Todavia, na visita ao local (relatório no Anexo I) foi localizado o bairro em causa e os elementos do 
Projecto mais próximos do mesmo (aerogerador 5 e linha eléctrica entre os aerogeradores 2 e 5). 

4. ANÁLISE DO RECAPE E VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DIA 

O RECAPE apresentado segue, na generalidade, os requisitos expressos na Portaria n.º 330/2001, de 2 
de Abril, designadamente, quanto às normas técnicas para a sua estrutura. Este documento foi analisado, 
juntamente com os Projectos de Execução, com o objectivo de verificar o cumprimento dos aspectos 
mencionados na DIA, tendo sido identificadas lacunas no RECAPE que condicionam essa análise. 

De seguida será efectuada uma análise pormenorizada dos aspectos previstos na DIA e abordados no 
RECAPE. 
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Condicionantes 

1. O layout final do projecto de execução deverá ser reformulado, de forma a garantir a salvaguarda dos 
limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído, de acordo com disposto no Decreto-Lei n.º 9/2007, 
de 17 de Janeiro, na sua redacção actual. 

De acordo com a avaliação do cumprimento dos requisitos legais, efectuada no Estudo de Ruído 
apresentado, verifica-se que é cumprido o Regulamento Geral do Ruído (RGR), nos receptores 
analisados. 

Contudo, salvaguarda-se a necessidade de ser efectuada uma avaliação detalhada, por modelação e 
com medições no local, no caso de virem a ocorrer situações de reclamação correspondentes a 
receptores sensíveis distintos dos pontos analisados. 

Importa salientar, desde já, a questão levantada no Acompanhamento Público, relativa ao impacte do 
Projecto no ambiente sonoro, designadamente no Bairro das Poesias. Tal como já mencionado, prevê-
se um acréscimo significativo do nível de ruído ambiente no ponto analisado no Bairro das Poesias 
que, no entanto, não envolve o incumprimento dos critérios legais estabelecidos, uma vez que o ruído 
ambiente será inferior a 45 dB(A). 

Da análise do Estudo do Ruído e de acordo com a visita ao local, parece ser o aerogerador 5 (a cerca 
de 300 m do Bairro) o que mais poderá contribuir para o referido aumento, sendo que o aerogerador 6 
se localiza um pouco mais distante (a cerca de 500 m do Bairro). 

Considera-se assim que deverá ser efectuado um estudo mais detalhado para os receptores sensíveis 
do Bairro das Poesias, recorrendo a pontos de medição distintos, designadamente a habitação relativa 
à queixa apresentada. A construção destes aerogeradores (5 e 6) deverá ficar condicionada ao 
resultado e à posterior análise deste estudo. 

Face ao mencionado, embora se observe um esforço em ajustar o layout do Parque Eólico para dar 
cumprimento aos limites legais dos níveis de ruído ambiente, subsistem situações que devem ser 
reanalisadas e salvaguardadas, pelo que não se pode concluir que esta condicionante se encontra 
cumprida na íntegra. 

2. Compatibilizar o projecto com os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) aplicáveis, nomeadamente: 
com as áreas destinadas à actividade extractiva previstas no Plano Director Municipal (PDM) da Lourinhã, 
salvaguardando as mesmas e as respectivas áreas de protecção; e com as áreas integradas na Reserva 
Ecológica Nacional (REN), devendo desde já ser relocalizado o acesso ao aerogerador 7. 

No RECAPE não é apresentada a análise de compatibilidade do Projecto com os IGT aplicáveis, 
apenas são apresentadas peças desenhadas do Projecto e sobreposição com os IGT e com as cartas 
de delimitação da REN da Lourinhã e de Peniche. 

Considera-se que as alterações previstas no Projecto não são adequadas, uma vez que se verifica que 
a compatibilidade das alterações introduzidas (designadamente, o aerogerador 7, troço poente da linha 
eléctrica aérea de ligação entre os aerogeradores 2 e 5 e linha eléctrica de ligação à subestação da 
Atouguia da Baleia), pelo facto destas colidirem com os "Espaços Agrícolas – Áreas agrícolas 
especiais" classificados no PDM da Lourinhã, depende de parecer prévio favorável da Entidade 
Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo (ERRALVT) para ocupação de solos da 
Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

Todas as outras intervenções do Projecto, atentas as classes e categorias de espaços afectadas, são 
compatíveis com o PDM da Lourinhã. 

Relativamente ao Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN), as alterações introduzidas 
no projecto do Parque Eólico, designadamente na localização dos aerogeradores e respectivos 
acessos, dão cumprimento aos condicionamentos decorrentes deste Regime Jurídico, demonstrando-
se a minimização da interferência com as funções desempenhadas pelas áreas afectadas. Contudo, 
existem ainda algumas dúvidas relativamente à afectação áreas de REN pelos apoios, acessos e 
outros trabalhos acessórios. 

O estaleiro não se enquadra nas acções compatíveis em REN, não podendo ser implementado na 
localização prevista, ou seja, não poderá ocupar solos da REN. 

Considera-se assim que esta condicionante não se encontra cumprida na íntegra. 

Elementos a Entregar em Fase de RECAPE 

1. Estudo geológico e espeleo-arqueológico de pormenor nas áreas de construção das infra-estruturas do 
Projecto (aerogeradores, plataformas, acessos e quiobet), que permita a detecção de vazios ou de zonas 
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de dissolução preenchidas por materiais argilosos e a obtenção de informação sobre o estado de 
alteração das rochas e sua fracturação, recorrendo a métodos não intrusivos. Caso haja necessidade de 
efectuar qualquer tipo de desmatação ou movimentação de terras, deverá ser previamente solicitada a 
respectiva autorização à Autoridade de AIA. Os elementos geológicos identificados deverão ser sujeitos a 
uma avaliação geológica, espeleológica, ecológica e arqueológica, apontando sempre para a sua 
preservação. Com base nos resultados deste estudo, deverá ser avaliada e definida uma área de 
protecção entre a área a afectar e os elementos geológicos identificados, assegurando a salvaguarda 
destes e a estabilidade da área de trabalho. 

É apresentado um estudo detalhado ao nível dos descritores geologia, espeleologia e arqueologia que 
permitem a identificação e caracterização detalhada de todos os valores presentes e garantir a sua 
salvaguarda. 

No que se refere ao património geomorfológico, importa realçar que o Projecto de Execução tem em 
consideração os resultados dos estudos realizados, tendo sido relocalizados/ajustados alguns 
elementos do Projecto, de modo a compatibilizar o mesmo com os valores existentes. Todavia, 
salientam-se os seguintes aspectos: 

- A necessidade de efectuar uma correcta balizagem das áreas a intervencionar, reduzindo-as ao 
indispensável, de modo a salvaguardar os valores envolventes. Entre outros, realça-se a 
proximidade do aerogerador 1 e respectivo acesso a um campo de lapiás em dorso a evoluir para 
cornija que importa salvaguardar, o megalapiás existente na margem do acesso previsto ao 
aerogerador 8 e o megalapiás na zona de implantação do aerogerador 9. Nos casos em que serão 
afectados campos de lapiás e megalapiás (por exemplo na implantação do aerogerador 3, 5, 6 e 9) 
deverá ser ponderada a execução da plataforma de montagem em aterro, colocando geotêxtil 
entre o campo de lapiás e o aterro, mantendo a estrutura cársica. 

- Salvaguardar as zonas de infiltração, destacando-se, entre outras, as zonas identificadas nas 
plataformas dos aerogeradores 2 e 9, que deverão ser avaliadas, desenvolvidos, eventualmente, 
trabalhos de desobstrução, sinalizadas e vedadas durante a obra, e ajustada a posição dessa 
plataforma. Deverá ser apresentada cartografia de pormenor do projecto com indicação destas 
estruturas cársicas. 

- Salvaguardar todas as cavidades cársicas, através do ajuste da localização dos elementos do 
Projecto, nomeadamente a plataforma do aerogerador 5 e acesso ao aerogerador 8. Deverá ser 
apresentada cartografia de pormenor do projecto com indicação destas estruturas cársicas. 

- A necessidade de vedar as cavidades cársicas ou potenciais cavidades durante a obra, para 
salvaguarda das mesmas de qualquer afectação, nomeadamente as que se localizam próximo dos 
traçados de acesso, rede de cabos e plataformas dos aerogeradores previstos (por exemplo no 
acesso ao aerogerador 2, plataforma do aerogerador 3, plataforma do aerogerador 5, proximidade 
do aerogerador 8, margem do acesso ao aerogerador 8). 

- Avaliar a continuidade dos algares detectados, nomeadamente das cavidades identificadas na 
plataforma do aerogerador 5. 

- Dado que foram cavidades cársicas a profundidades de 2,5-5 m no acesso previsto ao 
aerogerador 7, considera-se que a beneficiação do caminho existente não deverá recorrer a 
qualquer tipo de escavação. 

- A localização do estaleiro deverá ser ajustada de modo a utilizar uma área mais próxima do 
acesso e identificada como Sem Afloramentos. 

- A necessidade da obra ser acompanhada por um especialista em geologia e geomorfologia 
cársica. 

- Embora os resultados da prospecção geofísica efectuada já tenha despistado algumas situações 
de afectação das estruturas cársicas pelo Projecto, considera-se necessário a realização de 
sondagens mecânicas nas áreas a afectar. Os resultados obtidos poderão conduzir ao ajuste dos 
elementos do Projecto, que deverá ser alvo de análise e aprovação pela Autoridade de AIA. 
Realçam-se as situações já identificadas na análise com o georadar relativas aos aerogeradores 1, 
6, 7, 8 e 9 e aos acessos aos aerogeradores 1, 2 e 7. 

- Encontra-se referido no texto a existência de uma cavidade cársica na proximidade da fundação 
do aerogerador 8 que não se encontra cartografada nas plantas do património geológico e 
condicionamentos. São, igualmente, identificadas zonas de infiltração e algarocho na zona de 
implantação do aerogerador 9 que não são indicadas na cartografia apresentada. Esta situação 
deverá ser esclarecida e rectificada.  
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- Relativamente à linha eléctrica entre os aerogeradores 2 e 5, considera-se que deverão ser 
sempre utilizados caminhos/trilhos já existentes para implantação dos apoios, destacam-se os 
impactes decorrentes da implantação dos apoios 5 e 6, onde não parece existir acesso. 

No que concerne à componente espeleo-arqueológica, foi cumprido o solicitado na DIA. De acordo 
com a análise do estudo apresentado, salienta-se a necessidade de: 

- Efectuar o ajustamento da plataforma do aerogerador 5 e respectiva vala de cabos de modo a 
garantir a protecção do elemento patrimonial 24b – Algar Cabeço do Asno. Caso ainda assim se 
verifique qualquer impacte directo e a necessidade de desobstrução, esta deverá ser efectuada até 
aos 4 metros de profundidade, devendo a tarefa contar com a presença permanente de um 
arqueólogo de modo a efectuar o registo topográfico e fotográfico, bem como uma análise e 
interpretação dos respectivos resultados. 

- Efectuar a desobstrução do Algar do Planalto da Cesareda (elemento patrimonial 29a (30)) e do 
Algar do Planalto da Cesareda 4b (elemento patrimonial 29b), junto ao acesso ao aerogerador 8 e 
respectiva vala de cabos, com a presença permanente de um arqueólogo de modo efectuar o 
registo topográfico e fotográfico, bem como uma análise e interpretação dos respectivos 
resultados. 

- Efectuar uma desmatação e subsequente desobstrução, até cerca de 4 metros, do Algar do 
Planalto da Cesareda 1 (elemento patrimonial 25(3)), situado junto ao acesso aerogerador 3, com 
a presença permanente de um arqueólogo, de modo a efectuar o registo topográfico e fotográfico, 
bem como uma análise e interpretação dos respectivos resultados. 

- Relativamente às ocorrências n.º 27(15) – Algar do Planalto da Cesareda/Pedreiras Velhas 
(acesso e vala de cabos aerogerador 2), n.º 28/28 Algar do Planalto da Cesareda 3 (linha eléctrica 
entre os aerogeradores 2 e 5 - entre os apoios 5/6) e n.º30 (41) Algar das Pedreiras Velhas 
(acesso e vala de cabos do aerogerador 2 e acesso ao aerogerador 3), deverão providenciar-se as 
seguintes acções: 

 Afastar os elementos do Projecto das ocorrências patrimoniais, de modo a garantir a sua 
integridade (manutenção in situ), em concordância com o proposto no Relatório do 
Património.  

 Assinalar e vedar todas as ocorrências patrimoniais referenciadas, de modo a evitar a 
passagem de maquinaria e pessoal afecto aos trabalhos, tal como o determinado na DIA 
(Medida 20). 

 Realizar sobre estas ocorrências um registo topográfico, fotográfico e descritivo para memória 
futura, devendo estes trabalhos ser executados em fase prévia à execução da obra. 

Face ao mencionado, considera-se que foi dada resposta ao solicitado na DIA, no entanto, existem 
ainda grandes ressalvas relativamente à existência de estruturas cársicas em profundidade que 
possam vir a ser afectadas pelo Projecto. Salienta-se ainda que as medidas de minimização agora 
mencionadas deverão ser consideradas no Projecto de Execução e/ou transpostas para o PAAO. 

2. Demonstração inequívoca de que o Projecto respeita as áreas destinadas à actividade extractiva 
previstas no PDM, bem como as respectivas áreas de protecção. 

O Projecto foi alterado através da eliminação dos acessos entre os aerogeradores 3 e 5, que 
afectavam áreas destinadas à indústria extractiva. Esta alteração enquadra-se na compatibilidade geral 
do Projecto com os IGT e decorre, igualmente, do parecer da DRELVT (emitido em fase de AIA). 

Considera-se assim que foi dada resposta ao solicitado na DIA. 

4. Projecto de pormenor das obras de beneficiação do acesso a realizar na linha de água classificada 
como REN, entre os aerogeradores 3 e 4, demonstrando a salvaguarda da funcionalidade hidráulica e 
hidrológica da linha de água, tendo em conta as situações de riscos de cheias e a 
manutenção/recuperação da vegetação ripícola. 

O Projecto foi objecto de alteração através da alteração de localização do aerogerador 4 e eliminação 
dos acessos entre os aerogeradores 3 e 5, verificando-se que os mesmos não afectam agora a linha 
de água em causa, pelo que se considera adequada a alteração proposta. 

Os aerogeradores a sul da linha de água são acedidos por um caminho rural existente a sul do Parque 
Eólico, em Alto da Lameira. Os aerogeradores localizados a norte da linha de água serão acedidos 
pelos caminhos existentes de acesso ao Parque Eólico de Serra d´El Rei. 
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5. Delimitação das áreas de protecção de todas as captações de águas subterrâneas existentes na área 
de estudo e envolvente próxima e apresentação de um conjunto de regras e medidas de minimização dos 
impactes do Projecto nos recursos hídricos subterrâneos, quer para a fase de construção, a incluir no 
caderno de encargos, quer para a fase de exploração, tendo em conta o imperativo de garantir a 
manutenção do recurso disponível e a qualidade das águas. 

Na planta de condicionamentos estão cartografadas as captações de água para abastecimento público, 
todas a mais de 500 m do Projecto. Estão ainda indicados vários poços, furos, depósitos e cisterna na 
área de estudo. Deveria ter sido esclarecido o seu interesse, a potencial afectação e a eventual 
necessidade de medidas adicionais de minimização. 

Embora tenha sido dada resposta ao solicitado na DIA, deveria ter sido explicitada a situação referida. 

6. Cartografia de maior pormenor (pelo menos 1:5000) com a distribuição dos habitats naturais na área do 
Parque Eólico e quantificação da sua afectação pelo Projecto. 

7. Estudo florístico da área do Parque Eólico, realizado em época adequada, com caracterização das 
espécies existentes, cartografia das manchas de maior valor ecológico (nomeadamente espécies 
RELAPE) e confirmação da ocorrência de espécies de orquídeas. 

O RECAPE apresenta cartografia com a distribuição dos habitats à escala 1:5000 e a sua sobreposição 
com os elementos do Projecto, quantificando em valores percentuais a sua afectação pelo mesmo. 

O levantamento da flora e a identificação, e caracterização das comunidades vegetais e dos habitats 
da área de estudo foram efectuados com base nos trabalhos de campo realizados em Junho e Julho de 
2009 e Abril e Maio de 2010, consistindo nos primeiros resultados da monitorização relativos à fase de 
pré-construção. 

Na totalidade dos levantamentos efectuados na área de estudo foram identificadas 150 espécies 
vegetais, pertencentes a 136 géneros e 47 famílias, sendo 20 destas espécies RELAPE (13,3 % do 
número total de espécies). Grande parte das espécies RELAPE identificadas são características dos 
bosques e matagais da aliança Quercion broteroi, dos afloramentos rochosos e do subcoberto de 
eucaliptais. 

Destaca-se ainda a identificação de seis habitats incluídos no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, dos quais se destaca: 

- Habitat 8240* - Lajes Calcárias, que ocorrem em mosaico com os Habitats 5330 – Matos 
termomediterrânicos pré-desérticos: carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos, e 6210 – 
Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substratos calcários, próximo do acesso ao 
aerogerador 5; 

- Habitat 9330 – Floresta de Quercus suber, na envolvente do aerogerador 8; 

- Habitat 9240 – Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Q. canariensis, a Norte do aerogerador 8; 

- Habitat 8210 – Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica, associado aos Habitats 
6210 e 5330, distribuído por toda a área de estudo. 

Importa ainda referir que nos trabalhos de monitorização, a equipa identificou alguns exemplares de 
orquídeas, tendo registado seis espécies, das quais nenhuma com o estatuto de rara ou ameaçada em 
Portugal, não preenchendo os critérios definidos na ficha de caracterização do habitat 6210, 
nomeadamente em valores de abundância de indivíduos e diversidade específica exigíveis para serem 
considerados como “importantes habitats de orquídeas” e desta forma elegidos como prioritários. 

Atendendo a que este estudo foi solicitado no sentido de analisar mais detalhadamente os aspectos 
relativos à flora e vegetação, de modo a aferir os potenciais impactes do Projecto, considera-se que 
deveriam ter sido identificados os principais impactes induzidos sobre os valores florísticos e habitats 
identificados e propostas eventuais medidas de minimização. Da análise do relatório de monitorização, 
considera-se ainda de salientar os seguintes aspectos: 

- O acesso a construir, assim como a vala de cabos, ao aerogerador 5 deverá ser objecto de 
reavaliação, dados os habitats que são intersectados (associação dos habitats Matos 5330 + 
Prados 6210 + Lages 8240* e Rupícolas 8210), de acordo com a carta de habitats. Deverá ser 
garantida a não afectação dos Habitats 8240* e 8210, quer pela beneficiação do acesso, quer pela 
abertura da vala de cabos. Acresce que, em fase prévia à execução da obra, dever-se-á proceder 
ao devido balizamento do habitat prioritário. 

- Reforça-se a necessidade de reduzir a área afectada ao estritamente necessário, evitando ao 
máximo a afectação dos Habitats Rúpicolas 8210 e Prados 6210 através, nomeadamente da 
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correcta e permanente sinalização e vedação das áreas a intervencionar e das áreas a 
salvaguardar. 

- Deverá ser esclarecida a informação constante da carta de Habitats e da carta do Património 
Geomorfológico, visto existir sobreposição de uma área assinalada como habitats Prados 6210 + 
Matos 5330 e, simultaneamente, como pedreira, no acesso aos aerogeradores 1, 2 e 3. 

- Reforça-se, no geral, a necessidade de implementar as medidas de minimização, nomeadamente 
as referentes à sinalização das áreas de obra e das zonas a salvaguardar, à desmatação 
controlada e acondicionamento da terra vegetal, e o Plano de Recuperação das Áreas 
Intervencionadas (PRAI) previstos na DIA. 

- Atendendo à considerável diversidade florística, deverá ser desenvolvido um plano de 
monitorização que forneça dados concretos sobre a evolução da vegetação, dos habitats e das 
espécies RELAPE, os impactes produzidos pelo Projecto e a eficácia das medidas de minimização 
implementadas, durante e após a construção do Projecto. Este plano poderá englobar o 
acompanhamento da recuperação previsto no PRAI. 

- Os próximos relatórios deverão responder aos objectivos referidos no parágrafo anterior, 
comparando sempre os resultados obtidos em cada campanha com os obtidos no Ano 0. 

- Deverá ser apresentada cartografia dos locais de amostragem (parcelas) na área do Parque e 
área de controlo. 

Face ao mencionado, considera-se que foi dada resposta ao solicitado na DIA, devendo no entanto ser 
tidos em consideração os aspectos mencionados. Salienta-se que as medidas de minimização agora 
mencionadas deverão ser consideradas no Projecto de Execução e/ou transpostas para o PAAO, e 
contempladas no Plano de Monitorização da Flora e Vegetação. 

8. Resultados das monitorizações do Ano 0 relativas à avifauna e quirópteros, que deverão compreender 
todas as épocas do ano. De acordo com a caracterização das comunidades de aves e quirópteros 
existentes, deverão ser reanalisados os impactes do Projecto, compatibilizando o mesmo com as 
espécies ocorrentes. 

São apresentados os resultados das monitorizações do Ano 0 relativas à avifauna e quirópteros. 

Sobre a avifauna, o relatório apresenta os resultados da primeira monitorização (ano 0) realizada na 
área de implantação do Parque Eólico da Lourinhã I e da linha de média tensão associada, o qual 
integra, no geral, as exigências da DIA, nomeadamente no que refere aos Parâmetros, Locais de 
amostragem, Frequência e épocas de amostragem, Métodos de amostragem/tratamento de dados e 
Relatórios.  

Contudo, não são respeitadas as especificações da DIA referentes ao censo de rapinas, o que de 
acordo com o relatório de monitorização se deve às características do relevo, demasiado plano e sem 
pontos elevados para que esta metodologia seja adoptada. Entende-se ajustável a opção seguida, de 
efectuar os registos de rapinas durante os pontos de contagem e percursos realizados. 

O corredor de estudo da Linha Eléctrica apresenta maior diversidade, riqueza e abundância de aves 
(no geral), bem como registou a maioria dos movimentos das aves de rapina. 

O plano de monitorização dos quirópteros, de modo geral, cumpre as orientações da DIA no que 
refere aos Parâmetros, Locais de amostragem, Frequência de amostragem e aos Métodos de 
amostragem e tratamento de dados.  

Salienta-se que são apresentados os dados de monitorização referentes ao Parque da Lourinhã I em 
conjunto com o Parque da Lourinhã II, estando devidamente identificados e diferenciados os pontos de 
amostragem. Considerada a proximidade das duas áreas e a eventual utilização destes espaços pelos 
quirópteros, entende-se que a análise conjunta das populações eventualmente presentes nos Parques 
Eólicos da Lourinhã I e II pode resultar numa melhor percepção dos impactes existentes. 

Verifica-se, no entanto, de acordo com a calendarização apresentada, que existe um intervalo temporal 
significativo (5 meses aproximadamente), entre 15 de Outubro de 2008 e 6 de Abril de 2009, no qual 
não foram efectuadas prospecções de abrigos, diminuindo desta forma a probabilidade de detecção de 
locais de hibernação. Desta forma, considera-se necessário efectuar uma única prospecção no período 
de Inverno, de modo a confirmar a utilização de abrigos por morcegos. Verificando-se a detecção de 
ocupação destes abrigos, tal deve ser de imediato transmitido ao ICNB, o qual será responsável pelo 
acompanhamento do mesmo. Esta orientação não é aplicável ao Abrigo de Importância Nacional de 
Serra d’el Rei, o qual já é monitorizado pelo ICNB, não carecendo de prospecção no âmbito deste 
Projecto. 
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Relativamente à comunidade de quirópteros presente na área de estudo, foi identificada a presença 
potencial de cinco espécies com estatuto de ameaça, verificou-se que a área do Parque Eólico é mais 
utilizada que a área de controlo, mas apresenta um menor número de espécies. 

Segundo o relatório de monitorização, foram realizados trabalhos de monitorização em 2010, de forma 
a consolidar os dados obtidos, devendo ser apresentado o respectivo relatório. 

Considera-se que foi dada, no geral, resposta ao solicitado na DIA, devendo ser tido consideração nos 
trabalhos de monitorização o mencionado, nomeadamente a necessidade de realizar a prospecção dos 
abrigos de qirópteros. 

9. Estudo de ruído com base na localização definitiva dos aerogeradores. Deverá contemplar o 
levantamento acústico, com amostragem representativa do quadro acústico local, e a previsão do ruído 
gerado pelo Parque, com recurso a software de modelação de fontes de ruído. Neste estudo, dever-se-á 
ter em conta a classificação acústica que os municípios de Lourinhã e Peniche vierem entretanto a 
adoptar. 

É apresentado no RECAPE o Estudo de Ruído reformulado com o layout definitivo do Parque Eólico, 
onde são apresentados os mapas das simulações de ruído para a fase de exploração do Parque e 
efectuada a avaliação do cumprimento dos requisitos legais, estabelecidos no Regulamento Geral do 
Ruído (RGR), nos receptores sensíveis 1 a 5, considerados pelo estudo como mais susceptíveis de 
poderem sofrer impactes negativos. Prevê o estudo que o RGR seja cumprido. 

Contudo, tal como já referido, deverá ficar salvaguardada a necessidade de ser efectuada uma 
avaliação detalhada, por modelação e com medições no local, no caso de virem a ocorrer situações de 
reclamação correspondentes a receptores sensíveis distintos dos pontos 1 a 5. Assim, importa desde já 
salientar a questão levantada no Acompanhamento Público e a necessidade de efectuar um estudo 
mais detalhado para os receptores sensíveis do Bairro das Poesias, tal como já mencionado 
anteriormente. 

Os resultados desse estudo poderão condicionar a localização dos aerogeradores mais próximos 
destes receptores (5 e 6) e/ou conduzir à implementação de medidas de minimização (a propor nas 
conclusões do estudo). 

Assim, considera-se que foi dada resposta ao solicitado na DIA, devendo no entanto ser realizado um 
estudo adicional sobre esta matéria. 

11. Avaliação e delimitação rigorosa da área do Vértice Geodésico da Cabreira (zona de depósito), 
procedendo-se a uma prospecção arqueológica sistemática mais aprofundada. Caso não seja possível 
garantir a avaliação deste local, realizar um conjunto de sondagens arqueológicas de diagnóstico. Sendo 
detectados vestígios, deverá proceder-se à relocalização do aerogerador 6, bem como do seu acesso, 
garantindo uma faixa de protecção que deverá ser de 50 metros em relação ao limite da área 
arqueológica.  

Considera-se que esta solicitação não foi cumprida. A avaliação efectuada não se demonstrou 
suficiente, visto que se concluiu que o sítio arqueológico poderá estar oculto por entulhos recentes. Por 
outro lado, também não foi entregue uma delimitação rigorosa da mancha de materiais existentes mais 
a Este. Perante estes dados deveria se ter procedido à realização de sondagens, tal como preconizado 
na medida da DIA. 

De acordo com Relatório do Património, apresentado no RECAPE, e embora se concorde, na 
globalidade, com a medida proposta para a Ocorrência 13a-13b – Cabreira, considera-se que deverão 
ser antes executadas as seguintes acções:  

- Realizar sondagens manuais de diagnóstico na área de implantação do aerogerador 6, plataforma, 
estaleiro, área do apoio 1 da linha eléctrica entre os aerogeradores 6 e 7, área de apoio 1 da linha 
eléctrica de ligação à subestação de Atouguia da Baleia, posto de corte e respectivo acesso. 

- Efectuar sondagens mecânicas ao longo do traçado do acesso e da vala de cabos, desde a 
referência patrimonial 13a - Cabreira até ao aerogerador 6. Caso sejam detectados vestígios, 
estes deverão ser georeferenciados (em polígono – área de dispersão/concentração dos 
vestígios). 

- Consoante os resultados obtidos e apenas no caso de serem exumadas estruturas com interesse 
arqueológico, proceder à relocalização dos componentes do Projecto que possam ocasionar a sua 
destruição, nomeadamente o aerogerador 6, plataforma, apoios da linha, posto de corte e 
acessos. Deverá também ficar garantida uma faixa de protecção de 50 metros em relação ao 
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limite da área arqueológica e ser tido em consideração que as áreas com vestígios arqueológicos 
a ser afectadas têm que ser integralmente escavadas. 

Estas acções deverão ser desenvolvidas e apresentados os respectivos resultados. 

12. Reavaliação e delimitação rigorosa das ocorrências arqueológicas n.º 12 - Povoado do Paço. Caso se 
preveja a colocação de algum elemento do Projecto a menos de 100 m do limite da área arqueológica 
(Povoado do Paço), realizar um conjunto de sondagens de diagnóstico. Sendo detectados vestígios, 
deverá ser garantida uma faixa de protecção de 100 metros em relação ao limite da área arqueológica.  

Considera-se que esta solicitação não foi cumprida. Da avaliação efectuada até ao momento verifica-se 
que o aerogerador, respectiva plataforma, bem como o apoio da linha se situam a uma distância 
inferior ao determinado na DIA, obrigando, por essa razão, que se efectuem sondagens arqueológicas, 
de modo a garantir o afastamento destes elementos num mínimo de 100 metros dos limites que forem 
definidos para este sítio arqueológico. 

De acordo com Relatório do Património, apresentado no RECAPE, e embora se concorde, na 
globalidade, com a medida proposta para a Ocorrência 12-12b – Povoado do Paço, considera-se que 
deverão ser antes executadas as seguintes acções:  

- Realizar sondagens manuais de diagnóstico na área de implantação do aerogerador 7, respectiva 
plataforma, vala de cabos e acesso, área do apoio 2 da linha eléctrica que liga os aerogeradores 6 
e 7. Caso sejam detectados vestígios, estes deverão ser georeferenciados (em polígono – área de 
dispersão/concentração dos vestígios). 

- Proceder à limpeza das estruturas, seguida de registo topográfico (escala 1:100) e registo 
fotográfico da totalidade do povoado. Toda esta documentação deverá ser complementada com a 
respectiva memória descritiva. 

- Após a delimitação do sítio arqueológico e tendo em conta os resultados obtidos pelas sondagens, 
deverá proceder-se à relocalização do aerogerador 7, respectiva plataforma e acesso, garantindo 
assim uma faixa de protecção de 100 metros em relação ao limite da área arqueológica. Propõe-
se, nesta relocalização, que se considere a rotação da plataforma para o lado oposto (Norte), de 
forma a alcançar um maior afastamento da zona arqueológica. 

Estas acções deverão ser desenvolvidas e apresentados os respectivos resultados. 

13. Cartografia à escala 1:25 000 e à escala de projecto de todos os elementos patrimoniais, tanto os que 
constam do EIA como os que forem detectados durante a fase de prospecção mais aprofundada. Estes 
elementos deverão estar individualmente identificados e georeferenciados (em polígono – área de 
dispersão/concentração dos vestígios e/ou dos imóveis).  

Considera-se que esta solicitação foi, parcialmente, cumprida, dado não se ter procedido à delimitação 
rigorosa dos Elementos Patrimoniais n.º 12 – Povoado do Paço e n.º 13 – Cabreira, através de 
sondagens prévias. 

Assim, deverá ser apresentada nova cartografia, na sequência da realização dos trabalhos referidos 
nos dois pontos anteriores. 

14. Fichas de caracterização dos elementos patrimoniais detectados na prospecção mais aprofundada, 
avaliação de impactes e proposta das respectivas medidas de minimização. 

Considera-se que esta solicitação foi cumprida, realçando-se a necessidade de: 

- Relativamente às ocorrências nº 5 – Forno da Cabeça de Asno 3 (acesso ao aerogerador 5), nº 7 
– Forno da Cabeça de Asno 4 (acesso ao aerogerador 2), n.º 8 Abrigo da Cabeça de Asno; n.º 18 
– Forno dos Currais do Mato 2 (acesso e vala de cabos do aerogerador 9), n.º 19 – Forno dos 
Currais do Mato 3 (acesso e vala de cabos do aerogerador 9) e n.º 20 – Forno dos Currais do 
Mato 4 (acesso e vala de cabos do aerogerador 9), providenciar as seguintes acções: 

 Afastar os elementos do Projecto das ocorrências patrimoniais, de modo a garantir a sua 
integridade (manutenção in situ), em concordância com o proposto no Relatório do 
Património.  

 Assinalar e vedar todas as ocorrências patrimoniais referenciadas, de modo a evitar a 
passagem de maquinaria e pessoal afecto aos trabalhos, tal como o determinado na DIA 
(Medida 20). 

 Realizar sobre estas ocorrências um registo topográfico, fotográfico e descritivo para memória 
futura, devendo estes trabalhos ser executados em fase prévia à execução da obra. 
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- Relativamente às ocorrências n. 17 – Muro dos Currais do Mato 1, n.º 21 – Casal rústico do Casal 
da Costa e n.º 22 – Poço do Vale da Serra, dada a sua pouca relevância patrimonial, considera-se 
que apenas deverá ser evitada a sua destruição. 

Estas medidas deverão ser consideradas no Projecto de Execução e/ou transpostas para o PAAO. 

15. Análise das soluções de acesso ao Parque Eólico e respectivas medidas de minimização, e 
apresentação do plano de acessos a implementar na fase de obra. 

Segundo o RECAPE, esta solicitação foi considerada no desenvolvimento do Projecto de Execução. É 
apresentada uma nova proposta de acesso aos aerogeradores na zona sul do Parque Eólico 
(aerogeradores 1, 2 e 3), pela pedreira existente, e proposto que o acesso previsto para os 
aerogeradores situados no sector Norte se efectue por intermédio dos caminhos do Parque Eólico da 
Serra d’el Rei. Concorda-se com os acessos a utilizar ao Parque Eólico, no entanto, não se entendem 
alguns dos acessos internos propostos, que deverão sofrer alguns ajustes de acordo com o 
mencionado no presente parecer, de forma a evitar a afectação valores naturais identificados. 

Considera-se que não foi feita qualquer análise das soluções existentes, apenas é apresentada uma 
solução, e não são identificadas medidas de minimização. Não é devidamente justificada a opção pelos 
acessos propostos, principalmente ao nível dos acessos internos ao Parque. Considera-se assim não 
ter sido cumprida esta solicitação. 

16. Estudo de soluções alternativas para o traçado da Linha Eléctrica e avaliação dos seus impactes na 
REN, em fase de construção e exploração, nomeadamente tendo em conta as funções desempenhadas 
pelos diferentes sistemas biofísicos afectados, nos termos da legislação em vigor, e estabelecer as 
respectivas medidas de minimização para a solução considerada menos desfavorável. 

O Projecto de Execução apresenta a localização dos apoios da Linha Eléctrica, observando-se a 
afectação de áreas da REN pelo apoio n.º 1 ("áreas de máxima infiltração") e pelo apoio n.º 5 
("albufeiras e faixa de protecção" e "linha de água principal"). Verifica-se ainda que não foram avaliados 
os respectivos impactes na REN, nem apresentadas medidas de minimização dos mesmos. 

Atendendo à escala em que é apresentada a localização dos apoios da Linha Eléctrica (1:25 000), a 
mesma da carta de delimitação da REN do concelho de Peniche, e à contiguidade com áreas sociais 
existentes, admite-se que em fase de execução da obra a localização possa ser ajustada de modo a 
não afectar o leito do curso de água classificado como REN. Assim, deverá ser apresentada a 
localização do apoio n.º 5 à escala adequada para verificação final da não afectação destas áreas da 
REN, em virtude de se tratar de acção interdita face ao RJREN. 

O Projecto é ainda omisso relativamente a outras componentes da Linha Eléctrica, designadamente 
caminhos de acesso aos apoios e outros trabalhos acessórios que poderão afectar áreas da REN. 
Assim, terá que ser apresentado o projecto de execução completo da Linha Eléctrica para a verificação 
do cumprimento do RJREN e posição final da CCDRLVT, ou seja a autorização prevista no nº 7 do art. 
24 do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto.  

Face ao mencionado, considera-se não adequada a solução proposta. Acresce que, mais uma vez não 
é apresentada qualquer análise/estudo de soluções alternativas, considerando-se que não é cumprido 
o solicitado na DIA. 

17. Plantas de condicionamentos actualizadas, de acordo com os resultados dos estudos 
complementares.  

As plantas de condicionamentos foram apresentadas no RECAPE. Todavia, tal como referido 
anteriormente, existem aspectos relativos a esta cartografia que importa esclarecer, designadamente 
no que concerne aos valores geomorfológicos e aos habitats. 

Assim, considera-se que não foi dada resposta à totalidade da solicitação da DIA. 

18. Pareceres, sobre o projecto execução, da Comissão Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e Vale 
do Tejo (CRRA-LVT), caso sejam utilizados solos da Reserva Agrícola Nacional, do Instituto de Infra-
estruturas Rodoviárias (INIR), relativamente potencial interferência da Linha Eléctrica com o IP6, e do 
Instituto Geográfico Português, para compatibilização do projecto com a operacionalidade do marco 
geodésico. 

Apenas é apresentado o parecer favorável do IGP. Não foi contactada a ERRALVT (ex CRRALVT), 
estando, no entanto, prevista a localização de elementos do Projecto em áreas pertencentes à RAN. 
Também não é apresentado o parecer do INIR, relativamente à proximidade da Linha Eléctrica ao IP6. 
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Relativamente ao parecer da ERRALVT, o RECAPE apresenta uma justificação para a não 
apresentação do parecer da ERRALVT, afirmando que, somente em sede Pós-AIA, serão conhecidos 
os locais de implantação dos apoios. Estando em fase de projecto de execução, com os apoios 
definidos, já deveria ter sido obtido o referido parecer. 

Assim, considera-se que este ponto não foi cumprido na íntegra, devendo ser apresentados os 
pareceres em falta. 

19. Decorrente da alteração do layout do Parque Eólico, deverão ser reanalisados os impactes ambientais 
provocados sobre os vários factores ambientais, identificados pela CA, bem como outros novos impactes 
induzidos pela configuração final do Projecto. 

Tal como já mencionadas, as alterações introduzidas no Projecto foram: 

- Relocalização dos aerogeradores 4, 8 e 9, e respectivos acessos, e pequeno ajuste nos restantes 
aerogeradores e acessos; 

- Eliminação do acesso entre os aerogeradores 3-5 e 6-7; 

- Utilização do acesso do Parque Eólico de Pedras d’el Rei para aceder ao sector Norte do Parque, 
pelo aerogerador 7; 

- Criação de dois novos troços de linhas eléctricas aéreas entre os aerogeradores 2-5 e 6-7. 

É apresentado o balanço final dos impactes "consideravelmente positivo", relativamente à solução 
estudada no EIA, para os factores ambientais flora e vegetação, ambiente sonoro, património cársico e 
património arqueológico. 

Considera-se que dadas as significativas alterações do Projecto, deveria ter sido realizada uma análise 
mais detalhada dos impactes ambientais provocados sobre os vários factores ambientais, pelo menos 
os factores para os quais foram identificados pela CA impactes significativos ou para os quais foram 
solicitados estudos adicionais. 

No que concerne à Flora, Habitats e Fauna, é apresentada a monitorização do Ano 0, com base no 
novo layout, não sendo identificados os impactes que foram anulados com a nova configuração e os 
que serão mantidos ou acrescidos. 

Para o património geomorfológico, património arqueológico e ambiente sonoro, observa-se uma 
tentativa de compatibilizar o novo layout com os valores/receptores identificados, mas não é feita uma 
análise da redução ou acréscimo dos impactes identificados no processo de AIA. Os estudos adicionais 
são efectuados com base na nova configuração. 

Relativamente à Paisagem e ao impacte sobre as populações envolventes, para a qual tinham sido 
identificados impactes negativos significativos, nada é mencionado. Acresce que foi apresentado um 
parecer no âmbito do Acompanhamento Público que reflecte preocupação ao nível da proximidade de 
alguns aerogeradores às populações e do respectivo impacte na paisagem. 

Ao nível do Ordenamento do Território, são substituídas as peças desenhadas com o enquadramento 
do novo layout nos IGT e na delimitação da REN. Contudo, não é apresentada a análise de 
compatibilidade do Projecto com os IGT aplicáveis, apenas são apresentadas peças desenhadas. 
Reforça-se o já referido de que as alterações não são adequadas, uma vez que se verifica que a 
compatibilidade das alterações introduzidas (localização do aerogerador 7 e o troço poente da linha 
eléctrica entre os aerogeradores 2 e 5), pelo facto de colidir com os "Espaços Agrícolas – Áreas 
agrícolas especiais" classificados no PDM da Lourinhã, depende de parecer prévio favorável da 
ERRALVT para ocupação de solos da RAN. 

Face ao mencionado, considera-se que não foi dado cumprimento ao solicitado na DIA. 

Medidas de Minimização 

As medidas previstas para a fase de projecto deverão ser contempladas no projecto de execução. Todas 
as medidas de minimização, relativas à fase de construção, deverão ser transpostas para o caderno de 
encargos do Projecto.  

No RECAPE, deverá ser demonstrado o cumprimento de todas as medidas de minimização. 

Fase de Projecto 

Da análise do RECAPE, verifica-se a dificuldade de analisar o cumprimento de um conjunto significativo 
de medidas para a fase de projecto, uma vez que o mesmo não explicitamente demonstrado. 
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Parque Eólico 

1. Deverá ser respeitado o exposto nas plantas de condicionamentos reformuladas. 

2. Compatibilizar o Projecto com os valores geológicos e ecológicos, não afectando nomeadamente lajes 
calcárias (habitat prioritário), áreas de carvalhal, zonas de escarpa, exemplares de sobreiros e cavidades 
cársicas, bem como com os elementos patrimoniais. 

3. Evitar a afectação de campos de lápias (sobretudo megalapiás), principalmente quando estes se 
encontram em bom estado de conservação, optando sempre pela utilização de zonas em que o mesmo já 
se encontre degradado.  

Tal como mencionado anteriormente, as plantas de condicionamento necessitam de esclarecimento.  

Os condicionamentos foram, no geral, respeitados necessitando-se, no entanto, de cumprir algumas 
medidas de minimização adicionais, já mencionadas aquando dos comentários dos Elementos a 
Entregar em Fase de RECAPE. 

Embora seja mencionado no RECAPE que o Projecto de Execução teve em consideração estas 
medidas, considera-se que deveria ter sido melhor explicitado o seu cumprimento, uma vez que se na 
Planta de Condicionamentos a afectação de algumas das áreas a salvaguardar, tal como já 
pormenorizado na análise dos estudos complementares apresentados. 

4. Evitar o atravessamento de zonas de encosta pelos acessos a construir e minimizar o volume de 
movimentação de terras envolvidos.  

Foram alterados os acessos aos aerogeradores e foram eliminados os acessos entre os aerogeradores 
3-5 e 6-7, atendendo a esta recomendação e outras condicionantes, particularmente a geomorfologia, a 
minimização de impactes negativos sobre o património cársico e minimização do volume de 
movimentação de terras. 

Contudo, deveria ter sido apresentada a estimativa da movimentação de terras, designadamente dos 
volumes de escavação e aterro previstos para a construção de cada elemento do Projecto. Os 
documentos apresentados (RECAPE e Projecto de Execução) não fornecem informação que permitam 
verificar as situações mais gravosas ao nível de aterros ou escavações de maior dimensão. 

No que respeita ao RJREN, ou seja à minimização da interferência do Projecto com as funções 
desempenhadas pelas áreas REN afectadas, considera-se que as alterações do Projecto vêm dar 
resposta ao pretendido. Foi eliminado o acesso entre os aerogeradores 6 e 7, que afectava áreas com 
risco de erosão, realizando-se agora todos os acessos em áreas de máxima infiltração. 

Deste modo, considera-se que podendo esta medida estar cumprida, serão necessários mais 
elementos para verificar o seu total cumprimento. 

5. Não afectar o vale classificado como área de risco de erosão da REN, entre as cumeadas dos 
aerogeradores 6 e 7, não devendo ser utilizado o acesso previsto ao local do aerogerador 7. 

Foi suprimido o acesso entre os aerogeradores 6 e 7, estando agora prevista a beneficiação de um 
caminho existente para o aerogerador 7 que não afecta áreas com risco de erosão. Assim, considera-
se que a medida é cumprida. 

6. Proceder à alteração do layout do Parque Eólico, sobretudo no que diz respeito aos aerogeradores 4 e 
respectivo acesso (proximidade a diversas cavidades com potencial arqueológico), 6 e respectivo acesso 
(proximidade a uma área com vestígios arqueológicos), 7 (proximidade a uma zona arqueológica de 
especial relevância - Povoado do Paço) e 9 (previsto sobre uma cavidade de potencial interesse 
arqueológico), caso os resultados da prospecção e avaliação arqueológica realizada apontem para uma 
possível afectação de vestígios arqueológicos. O afastamento mínimo dos aerogeradores e respectivos 
acessos relativamente às ocorrências de interesse patrimonial deverá ser de 50 metros, excepto na zona 
das ocorrências patrimoniais n.º 12 – Povoado e Povoado do Paço s/n, cujo afastamento deverá ser de 
100 m a partir do limite da área arqueológica. 

Não se procedeu conforme o indicado relativamente ao aerogerador 7, proximidade à ocorrência 
patrimonial n.º 12 – Povoado do Paço, e aerogerador 6, proximidade à ocorrência patrimonial n.º 13 - 
Cabreira. Salienta-se ainda que, de acordo com o relatório da GEOÁREA, foram detectadas na 
prospecção geofísica, anomalias interpretáveis como cavidades nos locais de implantação destes 
aerogeradores, assim como no acesso ao aerogerador 7, pelo que a sua localização deverá ser 
ponderada. 

Relativamente aos aerogeradores 4 e 9 concorda-se com as alterações efectuadas. 
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Face ao mencionado, considera-se que esta medida não foi cumprida na íntegra. 

7. Garantir a operacionalidade do ponto de água de utilização mista (meios aéreos e terrestres), 
identificado pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).  

De acordo com o mencionado no RECAPE, apenas existem condicionantes para as linhas eléctricas, 
sendo esta orientação remetida para um parecer da ANPC, que não foi anexo. Realça-se que esta 
medida diz respeito ao Parque Eólico e não à Linha Eléctrica. 

De acordo com o parecer da ANPC, emitido no processo de AIA, é referida a existência de 
condicionantes no que se refere ao aerogerador previsto para a proximidade do ponto de água. Da 
análise do presente layout verifica-se que o aerogerador 3 se localiza a cerca de 232 m do ponto de 
água identificado (informação do RECAPE). Salienta-se que a preocupação inicial da ANPC (parecer 
no processo de AIA) se referia aos aerogeradores previstos a 400, 530 e 540 m do ponto de água. 

Assim, considera-se que não está garantida a operacionalidade do ponto de água e, 
consequentemente, não se encontra cumprida esta medida. 

8. Sempre que possível, salvaguardar uma faixa de 5 m de protecção dos cursos de água, onde não se 
deverá efectuar movimentação de terras.  

Na Planta de Condicionamentos do Parque Eólico são identificados vários cursos de água que serão 
atravessados pelos acessos aos aerogeradores (linhas de água temporárias, segundo o RECAPE). 
Todavia, de acordo com as peças desenhadas do Projecto de Execução, verifica-se que estão 
previstas passagens hidráulicas nos referidos acessos, parecendo estar salvaguardada a continuidade 
do escoamento dos cursos de água afectados. Destacam-se, no entanto, os acessos aos 
aerogeradores 5 e 9, que constituem novos acessos em locais onde existem apenas vestígios de 
pequenos trilhos, onde deverão ser implementadas medidas que minimizem a afectação dos cursos de 
água existentes (nomeadamente as Medidas 6, 41 e 45), bem como outras que evitem o arrastamento 
de terras para os mesmos. Deste modo, considera-se a medida adequada se cumpridas as medidas 
adicionais indicadas. 

9. O atravessamento pela rede de cabos de pequenas linhas de água, não deverá ser reforçado com 
pavimentação em betão ou cimento, devendo ser utilizado enroncamento.  

Segundo o RECAPE, embora a rede de cabos atravesse linhas de água temporárias, não se 
considerou necessário o recurso a betão ou cimento para protecção dessa estrutura, pelo que a 
Medida parece não vir a ser aplicável ao presente projecto. Contudo, considera-se que esta medida 
deverá constar do caderno de encargos, caso esta situação se venha a alterar. 

10. Nos acessos e plataformas de montagem a construir, não deverão ser utilizados materiais 
impermeabilizantes e previstos sistemas de drenagem que assegurem a manutenção do escoamento 
natural (passagens hidráulicas e valetas). 

No Projecto de Execução é apresentado o perfil transversal tipo dos acessos, cuja plataforma 
apresenta 5 m de largura, com pavimentação em camada superficial de 0,20 m de espessura de "tout-
venant", em caixa e sobre terreno estabilizado, com execução de valetas e travessias hidráulicas, 
também em terreno estabilizado, para escoamento de águas pluviais. 

Junto às torres e lateralmente aos acessos serão construídas plataformas, com características 
semelhantes às dos acessos, e valetas na periferia para escoamento de águas pluviais. Segundo o 
RECAPE, estas plataformas ocuparão a área mínima necessária às exigências de montagem (sem 
indicação de dimensionamento) e serão executadas de forma a compensar os volumes de aterro e 
escavação. Todavia, tal como já referido, deveria ter sido fornecida informação sobre os aterros e 
escavações, designadamente os volumes previstos, e as áreas a afectar pelos elementos do Projecto. 

Esta medida complementa a Medida 4 e garante a minimização da interferência do Projecto com as 
funções desempenhadas pelas áreas REN afectadas (áreas de máxima infiltração). A utilização de 
materiais semipermeáveis na construção dos acessos aos aerogeradores e respectivas plataformas 
minimiza os impactes do Projecto na infiltração das águas superficiais no subsolo. 

Tal como mencionado na Medida 8, no Projecto de Execução estão indicadas as passagens hidráulicas 
a implementar nos acessos do Parque. No que concerne às valetas, estas não estão sinalizadas na 
cartografia do Projecto, embora esteja referida a sua execução (em terreno natural) na Memória 
Descritiva do Projecto de Execução. Assim, considera-se a medida adequada, devendo a mesma ser 
transposta para o caderno de encargos. 

12. A rede de cabos subterrânea deverá ser desenvolvida ao longo dos caminhos de acesso do Parque 
Eólico.  
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Da análise do Projecto de Execução verifica-se que a rede de cabos encontra-se prevista ao longo dos 
acessos, cumprindo a medida prevista. Apenas há a salientar as situações em que a chegada/saída 
dos cabos ao aerogerador utiliza uma área mais distanciada do acesso (nomeadamente nos 
aerogeradores 8 e 9) e as ligações à linha aérea, que deverão ser objecto de uma recuperação 
adequada da área afectada, após o encerramento da vala. 

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

De acordo com o parecer da ANA e tal como mencionado no RECAPE, os aerogeradores do Parque (à 
excepção do aerogerador 2) deverão ser dotados de balizagem aeronáutica. Assim, atendendo a que 
não está referido no Projecto de Execução esta necessidade, deverá o proponente comprometer-se em 
implementar esta medida. 

Linha Eléctrica 

Tal como já mencionado, no Estudo Prévio estava prevista apenas a construção de uma linha eléctrica 
aérea. Contudo, decorrente de alguns condicionantes existentes na área de estudo, é agora proposta a 
construção de mais duas linhas eléctricas aéreas. Assim, considera-se que ambas deverão respeitar as 
medidas previstas na DIA para a Linha Eléctrica, inicialmente prevista. 

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

Na escolha dos locais dos apoios da linha eléctrica foram considerados os principais condicionalismos 
do ponto de vista ambiental, nomeadamente habitats prioritários, linhas de água, ocorrências 
patrimoniais, zonas de nível de protecção I e II da Albufeira de São Domingos, captações, áreas de 
ocupação urbana, áreas de REN (integradas em Albufeiras e Faixas de Protecção) e RAN, entre 
outros. 

Contudo, verifica-se que são afectadas pelos apoios áreas de RAN, áreas de REN, a zona de servidão 
definida para o IP6 e áreas de lapiás a evoluir para cornija e diapiro. Observa-se ainda que são 
sobrepassadas áreas de salvaguarda e valor ecológico (nível de protecção I) da zona de intervenção 
do Plano de Ordenamento da Albufeira (POA) de S. Domingos e que o apoio 7 da linha eléctrica de 
ligação à subestação da Atouguia da Baleia encontra-se próximo de um poço, identificado como 
ocorrência patrimonial 22. Segundo o Relatório do Património, esta ocorrência deverá ser vedada com 
fita sinalizadora antes da execução da obra. 

Relativamente à afectação de áreas de REN, remete-se esta análise para as observações efectuadas 
no ponto 16 dos Elementos a Entregar em Fase de RECAPE. Realçando a necessidade de uma 
melhor demonstração da não afectação das áreas de REN pelos apoios (nomeadamente em 
"albufeiras e faixa de protecção" e "leito dos cursos de água classificados como REN"), acessos e 
outros trabalhos acessórios relativos à construção da linha eléctrica. 

Salienta-se ainda a questão da afectação de área de RAN que, tal como já referido, carece de parecer 
da ERRALVT. 

Face ao mencionado, considera-se que a medida não foi cumprida na íntegra. Todavia, os aspectos 
em causa decorrem das lacunas identificadas nos estudos/análises complementares previstas nos 
Elementos a Entregar em Fase de RECAPE. 

16. O traçado da Linha não deverá interferir com a albufeira da Barragem de S. Domingos, cujo plano de 
ordenamento se encontra em fase final de elaboração, devendo dentro do possível ser tido em 
consideração. Caso seja necessária a passagem da linha eléctrica na faixa de protecção da albufeira, 
deverá haver articulação com as entidades responsáveis. 

O traçado da Linha Eléctrica atravessa o limite da área de intervenção do POA de São Domingos, mas 
não interfere com a albufeira propriamente dita. A localização dos apoios da Linha não afecta as 
"Zonas de Nível de Protecção I e II", designadas por "Área de salvaguarda e valor ecológico" e "Área 
de sensibilidade ecológica", de acordo com o RECAPE, segundo as recomendações da ARH C. 

De acordo com a Resolução de Conselho de Ministros n.º 39/2009, de 14 de Maio, a fiscalização do 
cumprimento do presente Regulamento compete à Câmara Municipal de Peniche, à Administração da 
Região Hidrográfica de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., e às demais entidades competentes em razão na 
matéria, pelo que a referência à ARH C deverá estar incorrecta. 

De qualquer forma, deverá ser apresentada a articulação feita com a ARH Tejo (entidade com 
jurisdição na matéria), uma vez que a Linha Eléctrica, embora sem colocação de apoios, sobrepassa 
áreas integradas na zona de protecção de nível I do POA de S. Domingos. 
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Assim, considera-se não ser possível verificar o cumprimento desta medida. 

17. A instalação dos apoios deverá evitar a afectação de afloramentos rochosos com comunidades 
rupícolas e exemplares de sobreiros.  

O RECAPE refere que não foram identificados afloramentos rochosos com comunidades rupícolas e 
exemplares de sobreiros na área de instalação dos apoios, não considerando esta medida aplicável ao 
Projecto. 

Todavia, importa salientar que o estudo da flora e vegetação apresentado não engloba o corredor do 
Parque Eólico e que não há referência a mais nenhuma estudo/análise no corredor da Linha (à 
excepção do património e da avifauna). Assim, deveria ter sido apresentado o estudo/análise efectuado 
no corredor da Linha que conduziu à referida conclusão. Acresce que, no EIA, é apresentada 
cartografia Ocupação do solo, habitats e locais de amostragem de flora e fauna, onde é indicada a 
presença, no corredor da Linha, de sobreiros (ao longo do corredor) e Habitat Rupícolas 8210 (na parte 
inicial do corredor). 

Deste modo, considera-se que deveriam ter sido consideradas estas áreas na planta de 
condicionamentos e demonstrada a sua não afectação e não a sua não aplicabilidade. 

Acresce que, no que concerne às duas novas linhas eléctricas e de acordo com o estudo da flora e 
vegetação apresentado, alguns dos apoios estão previstos para Habitats Matos 5330 + Rupícolas 
8210. Assim, deveria ter sido identificada esta situação. 

Face ao mencionado, considera-se não ser possível verificar o cumprimento desta medida. 

18. Não implantar apoios na zona de servidão non aedificandi do IP6, de 50 m para cada lado do eixo da 
estrada, e nunca a menos de 20 m da zona de estrada, na fase de execução e nas estradas já concluídas. 

Os apoios da Linha Eléctrica mais próximos do IP6 - 17 e 18 – distam do eixo cerca de 82 m e 60 m, 
respectivamente. Contudo, tal como mencionado no ponto 18 dos Elementos a Entregar em Fase de 
RECAPE, deveria ter sido solicitado e apresentado o parecer do INIR, relativamente à colocação de 
apoios da Linha na zona de servidão do IP6. 

Assim, de acordo com o referido ponto 18, deverá ser obtido o parecer do INIR, para que seja possível 
demonstrar o cumprimento desta medida na íntegra. 

19. Não implantar apoios a uma distância inferior a 50 m das captações ou pontos de água, a menos de 
10 m de qualquer linha de água e garantir um afastamento mínimo dos apoios de 5 m em relação às 
condutas de água. 

Embora no RECAPE seja mencionado que esta medida foi contemplada no Projecto de Execução, 
verifica-se que alguns dos apoios da Linha Eléctrica estão previstos para locais muito próximo de Furos 
e Poços, indicados na Planta de Condicionamentos, designadamente os apoios 4, 7 e 15, pelo que 
estas situações deveriam ter sido esclarecidas. 

Face ao mencionado, não é possível verificar o total cumprimento desta medida. 

20. O traçado da Linha deverá, tanto quanto possível, não colidir com os planos de água existentes e, 
áreas classificadas como RAN. 

De acordo com a Planta de Condicionamentos, verifica-se que não é afectada a Albufeira de São 
Domingos.  

Por outro lado, os apoios 10, 11, 16, 17 e 18 afectam áreas da RAN, estando por isso prevista, 
segundo o RECAPE, a obtenção de pronúncia da ERRALVT em sede de pós-AIA, já que só nesta fase 
são conhecidos os locais de implantação dos apoios. 

Acresce que, de acordo com a Planta de Condicionamentos, a linha eléctrica entre os aerogeradores 2 
e 5 afecta, igualmente, área da RAN, designadamente os apoios 2.1, 3.1 e 3A. 

Considerando que a fase pós-AIA refere-se à fase de Pós-Avaliação e que já são conhecidos os locais 
de implantação dos apoios, entende-se que o parecer da ERRALVT deveria ter sido apresentado no 
RECAPE, tal como solicitado no ponto 18 dos Elementos a Entregar em Fase de RECAPE. 

Dado que a pronúncia da ERRALVT compreende a emissão de parecer prévio vinculativo, não é 
possível verificar o cumprimento integral desta medida, uma vez que está em falta o parecer desta 
entidade. 

21. Atender aos condicionamentos relativos ao regime da REN, nomeadamente não interferir com leitos 
de cursos de água classificados, e não localizar apoios a menos de 50 m das margens da albufeira. 
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Atendendo ao já mencionado para o ponto 16 dos Elementos a Entregar em Fase de RECAPE, 
considera-se não ser possível verificar o cumprimento desta medida. 

22. Garantir as devidas distâncias de segurança no cruzamento com outras linhas de alta tensão.  

Tendo este aspecto sido contemplado nos Projectos de Execução das Linhas Eléctricas, considera-se 
cumprida esta medida. Contudo, sugere-se que a linha eléctrica identificada no vão 4-5 na linha de 
ligação à subestação da Atouguia da Baleia, seja indicada na Planta de Condicionamentos, à 
semelhança da linha existente no vão 3A-4 da linha entre os aerogeradores 2 e 5. 

29. Se tecnicamente viável, deverá proceder-se à instalação de mecanismos salva-pássaros ao longo da 
linha, de modo a evitar colisões de aves com a mesma. Com base nos resultados de monitorização da 
avifauna relativos ao Ano 0, deverá ser ponderada a necessidade de instalar estes dispositivos, bem 
como os locais a colocar.  

O Projecto de execução prevê a instalação de salva-pássaros nas linhas eléctricas entre os 
aerogeradores 2 e 5 (entre os apoios 1-3A) e de ligação à subestação da Atouguia da Baleia (entre os 
apoios 6 e 13). 

Contudo, não é apresentada uma justificação para a proposta desta distribuição de salva-pássaros. O 
relatório de monitorização não realiza essa análise, nem propõe medidas, no entanto, conclui que a 
zona da linha (ligação à subestação da Atouguia da Baleia) apresenta maior diversidade, riqueza, 
densidade e abundância, bem como maior número de movimentos de aves de rapina. Os pontos de 
amostragem (no corredor da Linha e na área do Parque) não foram tratados individualmente, mas em 
conjuntos – Parque e Linha – não sendo assim possível a identificar as áreas mais sensíveis para a 
avifauna nos corredores das linhas eléctricas propostas. Apenas é apresentada cartografia com rotas 
das aves de rapina, que permite observar que entre os apoios 7 e 14 da Linha de ligação à subestação 
da Atouguia da Baleia, próximo da linha entre o posto de corte e o aerogerador 7, e entre os apoios 1 e 
4 da linha entre os aerogeradores 2 e 5. Não sendo efectuada qualquer discussão destes resultados. 

Face ao mencionado, considera-se que o relatório de monitorização, de acordo com os resultados 
obtidos, deveria ter proposto a implementação de medidas de minimização (nomeadamente a 
colocação de salva-pássaros), ou deveria ter sido apresentada no RECAPE uma justificação, com base 
nos dados obtidos, para a proposta apresentada. 

Deste modo, embora se considere que existe intenção em implementar esta medida, não é possível 
verificar a adequabilidade da mesma aos valores avifaunísticos existentes. 

30. Prever a colocação balizagem aeronáutica.  

Verifica-se que os Projectos de Execução das linhas eléctricas contemplam a necessidade de 
implementar balizagem aeronáutica. Contudo, somente apresentam as directrizes a seguir para essa 
balizagem, não indicando os locais concretos das linhas onde será implementada. Estando em Projecto 
de Execução, este aspecto já deveria ter sido concretizado, para que a ANA pudesse emitir um parecer 
sobre a balizagem prevista. 

Assim, considera-se a medida cumprida, mas alerta-se para a necessidade da balizagem ser definida 
de acordo com orientações da ANA. Reforça-se mais uma vez a necessidade de consultar a ANPC 
(também referida pela ANA), relativamente à proximidade de pontos de água relevantes para combate 
a incêndios. 

Fase de Construção 

As medidas de minimização previstas para a fase de construção deverão, tal como previsto na DIA, ser 
transpostas para o caderno de encargos. Segundo o RECAPE, as medidas da responsabilidade do 
Empreiteiro foram transpostas para o PAAO, que é peça integrante do contrato de empreitada, 
concordando-se com este procedimento. Relativamente às medidas da responsabilidade do Dono da 
Obra, é referido o compromisso do mesmo dar cumprimento conforme a DIA. 

Todavia, existem medidas que necessitam ser concretizadas e demonstrado o modo como serão 
cumpridas. Assim, importa realçar os aspectos a seguir mencionados. 

2. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação. As 
actividades relacionadas com a construção de elementos do Projecto nas cumeadas previstas para a 
implantação dos aerogeradores 6 e 7 e do início do traçado da Linha Eléctrica deverão ser programadas 
de forma a evitar a época de nidificação. 

4. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras deverão ser programados de forma a 
minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no 
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período seco. Caso contrário, deverão ser adoptadas as necessárias providências para o controle dos 
caudais nas zonas de obra tentando minimizar, nomeadamente, o transporte de sedimentos para as 
linhas de água existentes. Deverá ser dado destaque para a ribeira de S. Domingos e respectivos 
afluentes, a poente dos aerogeradores 5, 6 e 7, e a Norte do aerogerador 9.  

Não estando determinado o início da construção, não é possível verificar o cumprimento destas 
medidas, dado a inexistência de cronograma actualizado. 

Tal como já referido no capítulo 2 deste parecer, o cronograma do Parque Eólico, apresentado no 
PAAO, tem indicação do início da construção em Agosto de 2009 e não é apresentado o cronograma 
da obra para as linhas eléctricas. 

5. Efectuar sondagens geotécnicas com o objectivo de determinar a existência de cavidades subterrâneas 
nas áreas de incidência directa da obra que impliquem a escavação em profundidade (caso das 
fundações). Estas sondagens deverão ter acompanhamento arqueológico.  

Tal como já mencionado no estudo geomorfológico apresentado, a realização das sondagens 
geotécnicas é de extrema importância para robustecer os resultados já obtidos. 

Entre outras situações, realça-se a necessidade de serem confirmadas, de acordo com o relatório da 
GEOÁREA, as anomalias detectadas na prospecção geofísica interpretáveis como cavidades nos 
locais de implantação dos aerogeradores 6 e 7, assim como no acesso para o aerogerador 7. 

Contudo, caso os resultados destas sondagens venham a determinar a necessidade de alterar/ajustar 
a localização de algum dos elementos do Projecto. Esta alteração/ajuste deverá ser objecto de análise 
e emissão de parecer pela Autoridade de AIA, antes da sua implementação no terreno. 

12. Interditar a implantação de elementos do Projecto e áreas de apoio à obra (estaleiros, depósitos 
materiais e resíduos) a menos de 50 metros das ocorrências de interesse patrimoniais. 

Embora se verifique que esta medida foi transposta para o PAAO, dada a proximidade da área de 
estaleiro definida da zona do aerogerador 6, que necessita das sondagens arqueológicas, alerta-se 
para a necessidade de relocalizar o estaleiro, caso venham a ser detectados vestígios a uma distância 
inferior a 50 m. 

13. Os estaleiros deverão localizar-se em zonas já degradadas, sem ocupação florestal, distante de áreas 
sociais e equipamentos urbanos, e fora de áreas pertencentes à REN, Domínio Público Hídrico, área 
florestal e na área definida no Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Oeste como corredor 
ecológico, e serem delimitados em toda a sua extensão e organizados nas seguintes áreas: 

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

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

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

- Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

- Deposição de materiais de construção. 

As áreas de estaleiro não deverão ser impermeabilizadas, com excepção dos locais de manuseamento e 
armazenamento de substâncias poluentes 

De acordo com a Planta de Condicionamentos, está prevista a instalação do estaleiro do Parque Eólico 
junto ao posto de corte e ao aerogerador 6, em "área de máxima infiltração" da REN, numa área de 
matos. Assim, verifica-se que a medida não foi cumprida, devendo o estaleiro ser relocalizado, de 
modo a não ocupar solos da REN. 

Os estaleiros das linhas eléctricas ainda não estão definidos, mas deverão ter, igualmente, em 
consideração a presente medida. 

Atendendo a que a localização do estaleiro deverá ser definida em Projecto de Execução, deverá ser 
apresentada no RECAPE uma melhor explicação sobre o cumprimento desta medida (referindo todos 
os pressupostos inerentes) e uma melhor justificação da localização proposta, demonstrando o 
cumprimento de todas as condicionantes previstas na medida. 

14. Os estaleiros deverão possuir instalações sanitárias amovíveis.  
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Embora o RECAPE remeta a demonstração do cumprimento desta medida para o PAAO, verificou-se 
que a mesma não se encontra na listagem das medidas de minimização presente no PAAO. 

Assim, não é possível afirmar o cumprimento desta medida. 

30. Caso se perspective que venha a ocorrer a afectação de espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a 
regime de protecção, dever-se-á respeitar o exposto na respectiva legislação em vigor. Adicionalmente, 
deverão ser implementadas medidas de protecção e/ou sinalização das árvores e arbustos, fora das áreas 
a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser acidentalmente afectadas.  

Esta medida foi contemplada no PAAO, pelo que se considera adequada. 

Reforça-se apenas o referido pela AFN, relativamente à necessidade ser respeitada toda a legislação 
florestal aplicável às áreas onde existem exemplares dispersos de sobreiros e azinheiras, e a 
necessidade de ser dada informação nos RAAO da necessidade de efectuar o corte destes exemplares 
arbóreos e as diligências efectuadas no sentido de dar cumprimento ao disposto na legislação. 

33. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar os 
1,5 m de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, em 
zonas planas e bem drenadas, e de forma a não serem compactadas, para posterior utilização nas acções 
de recuperação. Estas pargas deverão, ainda, ser protegidas de infestantes e dos ventos dominantes, 
através da sua cobertura com materiais resistentes.  

Embora o RECAPE remeta a demonstração do cumprimento desta medida para o PAAO, verificou-se 
que a última parte da mesma (Estas pargas deverão, ainda, ser protegidas de infestantes e dos ventos 
dominantes, através da sua cobertura com materiais resistentes) não se encontra. 

Assim, não é possível afirmar o cumprimento integral desta medida. 

Fase de Exploração 

Segundo o RECAPE, o proponente compromete-se a cumprir as medidas de minimização previstas na 
DIA para a fase de exploração. No entanto, importa salientar o seguinte. 

2. Condicionar, na medida do possível, o acesso ao Parque Eólico, de modo a evitar o incremento de 
visitantes ao local.  

Embora o proponente se comprometa a cumprir esta medida, considera-se que deveria ter sido 
demonstrado como se pretende implementar a mesma, apresentando as soluções previstas. 

Deste modo, considera-se que deveria ter sido melhor demonstrado o cumprimento desta medida, 
concretizando o seu modo de implementação.  

Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas  

Foi apresentado um Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), tal como solicitado na 
DIA. Contudo, é importante salientar os seguintes aspectos. Realça-se que o PRAI será incluído no 
contrato da empreitada. 

4. Descompactar os solos e espalhar a terra vegetal armazenada em todas as áreas afectadas e a 
recuperar, nomeadamente nos estaleiros, ao longo das valas de cabos, bermas dos acessos, plataformas 
de montagem, acessos e plataformas abertos para colocação dos apoios da linha eléctrica.  

O Plano apresentado não contempla a totalidade desta medida, uma vez que não está prevista a 
descompactação do solo e espalhamento de terra vegetal nos acessos e plataformas abertos para a 
colocação dos apoios da linha eléctrica. 

De igual modo, no PAAO também não é prevista esta parte da medida. 

5. A modelação final do terreno deverá ser efectuada com a terra vegetal e de forma “artesanal”.  

Esta medida não está integrada no Plano apresentado no RECAPE. 

Não é feita referência nem apresentada qualquer justificação para a não consideração destes aspectos 
no PRAI. Assim, o Plano não se encontra na sua totalidade em conformidade com o solicitado na DIA, 
devendo ser reformulado. 

São apresentadas outras medidas, com as quais se concorda à excepção da hidrossementeira. Realça-
se a obrigatoriedade de apresentar à Autoridade de AIA uma solução técnica, sempre que se pretenda 
recorrer à utilização de sementeira, que terá que ser analisada e aprovada pela CA, e a necessidade de 
utilizar a terra vegetal de origem local nas áreas a recuperar, de forma a minimizar possível contágio por 
espécies alóctones. 
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Refere-se ainda que o acompanhamento da recuperação e respectivos relatórios poderão ser efectuados 
no âmbito do plano de monitorização da flora e vegetação, desde que devidamente enquadrado e 
cumpridos os objectivos inerentes a este acompanhamento. 

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra  

No RECAPE é apresentado um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), no entanto 
importa salientar os seguintes aspectos. Realça-se que o PAAO será incluído no contrato da empreitada. 

5. A equipa de acompanhamento ambiental deverá incluir um arqueólogo e especialistas em geologia e 
flora e vegetação.  

Embora seja referida a integração destes especialistas na equipa de acompanhamento ambiental da 
obra, contrariamente às restantes especialidades, no caso do geólogo não são definidas as 
competências e a calendarização do seu trabalho, pelo que suscita dúvidas sobre a sua intervenção 
neste acompanhamento. 

6. Incluir o cronograma dos trabalhos de construção e as Plantas de Condicionamentos dos Parques 
Eólicos e Linha Eléctrica, à escala de 1:5000 e 1:25000, respectivamente, onde são indicados todos os 
elementos do Projecto e as áreas de trabalho, estaleiro e acessos, bem como as áreas a salvaguardar.  

Relativamente às Plantas de Condicionamento, já foram mencionadas as suas lacunas e a 
necessidade de esclarecimento e reformulação. No que concerne ao cronograma da obra, também já 
foi mencionado o facto do mesmo prever o início da obra para Agosto de 2009, pelo que o mesmo 
deverá ser substituído por um cronograma actualizado e com indicação das acções inerentes à 
construção das linhas eléctricas. 

8. Os relatórios de acompanhamento ambiental da obra deverão retractar o cumprimento das medidas de 
minimização, as dificuldades desse cumprimento e eventuais alterações das medidas e das infra-
estruturas do Projecto. A periodicidade dos relatórios deverá ter em consideração a calendarização do 
acompanhamento e ser proposta à Autoridade de AIA, no PAAO ou aquando do aviso de início da obra.  

Não se encontra definido o conteúdo previsto para os Relatórios de Acompanhamento Ambiental da 
Obra (RAAO), não cumprindo o solicitado na primeira parte desta medida. 

Para além dos aspectos mencionados, realça-se a necessidade do PAAO contemplar as medidas de 
minimização adicionais previstas no RECAPE (decorrentes dos Elementos a Entregar em Fase de 
RECAPE) e destacados no presente parecer. Salienta-se o facto de serem previstas no PAAO medidas 
de minimização, retiradas da publicação “A Energia Eólica e o Ambiente”, que parecem repetir aspectos 
já previstos nas medidas da DIA, e medidas relativas à recuperação paisagística, não previstas na DIA, 
com as quais se concorda. Relativamente às medidas da recuperação paisagística, é proposta uma 
planta de recuperação com a localização das áreas sujeitas a recuperação, que não é apresentada no 
PAAO ou no PRAI. 

Face ao mencionado, considera-se que deverão ser explicitados os aspectos referidos e reformulado o 
PAAO. 

Plano de Monitorização da Flora e Vegetação 

É apresentado no RECAPE um Plano de Monitorização da Flora e Vegetação, tendo em consideração 
as directrizes mencionadas na DIA. É também apresentado o relatório de monitorização relativo ao Ano 
0, onde é possível verificar o desenvolvimento dos trabalhos previstos no respectivo Plano. 

Contudo, importa realçar os seguintes aspectos. 

2. Locais de amostragem: Áreas afectadas e envolventes.  

Considera-se que deveriam ter sido cartografadas as áreas a amostrar (parcelas), numa carta com a 
representação do Projecto. 

Da análise do Plano, destaca-se ainda a necessidade de contemplar nos objectivos a verificação da 
eficácia das medidas previstas para a minimização dos impactes sobre a flora e vegetação. Ainda 
relativamente às medidas, considera-se que deveriam ter sido exemplificadas as medidas de 
minimização e/ou compensação que poderão ser implementadas caso venham a ser identificados 
impactes negativos significativos. 

Atendendo a que já decorreu a primeira fase da monitorização (Ano 0) as metodologias apresentadas no 
Plano deveriam estar mais especificadas, nomeadamente no que se refere aos locais de amostragem. 
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Deverão ainda ser tidos em consideração, no Plano e nos próximos trabalhos e relatórios de 
monitorização, os aspectos mencionados no ponto 6 e 7 dos Elementos a Entregar em Fase de 
RECAPE. 

Deste modo, deverão ser integrados no Plano os aspectos mencionados. 

Plano de Monitorização da Avifauna 

O Plano de Monitorização da Avifauna é apresentado no RECAPE, tendo em consideração os aspectos 
mencionados na DIA. É ainda apresentado o relatório de monitorização relativo ao Ano 0, onde é possível 
verificar o desenvolvimento dos trabalhos previstos no respectivo Plano. 

Todavia, importa salientar os seguintes aspectos. 

6. Relativamente ao teste de decomposição deverão ser utilizados os maiores valores das taxas referidas 
na bibliografia, indicando a sua origem, caso os mesmos, de acordo com as características dos locais 
estudados, possam ser extrapolados para a área de estudo.  

Embora este ponto seja transposto para o Plano de Monitorização apresentado, tal qual previsto na 
DIA, considera-se que a eventual utilização de valores das taxas de decomposição referidas na 
bibliografia deveria ter sido ponderada e prevista, ou não, no Plano, apresentando a respectiva 
justificação pela opção tomada no RECAPE. 

Atendendo a que já decorreu a primeira fase da monitorização (Ano 0) as metodologias apresentadas no 
Plano deveriam estar mais especificadas, nomeadamente no que se refere aos locais de amostragem. 

Deverão ainda ser tidos em consideração, no Plano e nos próximos trabalhos e relatórios de 
monitorização, os aspectos mencionados no ponto 8 dos Elementos a Entregar em Fase de RECAPE. 

Deste modo, deverão ser integrados no Plano os aspectos mencionados. 

Plano de Monitorização dos Quirópteros 

O Plano de Monitorização dos Quirópteros é apresentado no RECAPE, tendo em consideração os 
aspectos mencionados na DIA. É ainda apresentado o relatório de monitorização relativo ao Ano 0, onde 
é possível verificar o desenvolvimento dos trabalhos previstos no respectivo Plano. 

A monitorização referente ao presente projecto será efectuada em conjunto com o Parque da Lourinhã II. 
Considerada a proximidade das duas áreas e a eventual utilização destes espaços pelos quirópteros, 
entende-se que a análise conjunta das populações eventualmente presentes nos Parques Eólicos da 
Lourinhã I e II pode resultar numa melhor percepção dos impactes existentes. 

Atendendo a que já decorreu a primeira fase da monitorização (Ano 0) as metodologias apresentadas no 
Plano deveriam estar mais especificadas, nomeadamente no que se refere aos locais de amostragem. 

Deverão ser tidos em consideração, no Plano e nos próximos trabalhos e relatórios de monitorização, os 
aspectos mencionados no ponto 8 dos Elementos a Entregar em Fase de RECAPE. 

Deste modo, deverão ser integrados no Plano os aspectos mencionados. 

Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro 

O Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro é apresentado no RECAPE, tendo em consideração os 
aspectos mencionados na DIA. É ainda apresentado um estudo da situação de referência, onde é 
possível verificar o desenvolvimento dos trabalhos previstos no respectivo Plano. 

Atendendo a que já foram efectuadas medições de referência, as metodologias apresentadas no Plano 
deveriam estar mais especificadas, nomeadamente no que se refere aos locais de amostragem. 

Ainda relativamente aos locais de amostragem, dado o parecer recebido no âmbito do Acompanhamento 
Público, deverá ser reforçado o número de locais amostrados no Bairro das Poesias, de forma a 
demonstrar de forma inequívoca o cumprimento dos limites legais. Assim, deverão ser efectuadas 
campanhas (antes e durante a exploração) em vários receptores sensíveis existentes neste Bairro. 

Deverão ser tidos em consideração, no Plano e nos próximos trabalhos e relatórios de monitorização, os 
aspectos mencionados no ponto 8 dos Elementos a Entregar em Fase de RECAPE. 

Deste modo, deverão ser integrados no Plano os aspectos mencionados. 

6. CONCLUSÕES 

O RECAPE tem por objectivo descrever e demonstrar o cabal cumprimento das condições impostas na 
DIA e, segundo a legislação, deve efectuar uma caracterização mais completa e discriminada, dos 
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impactes ambientais relativos a alguns dos factores em análise, no âmbito do respectivo procedimento 
de AIA, com vista a permitir uma concretização e discriminação das medidas de mitigação que são 
referidas, genericamente, na DIA e, de outras, que se venham a considerar relevantes, face aos estudos 
efectuados. 

Tendo por base a análise efectuada ao longo deste parecer considera-se que o conteúdo do RECAPE 
não descreve nem demonstra, como requerido, o cabal cumprimento de algumas das condições 
impostas na DIA, havendo mesmo alguns aspectos da DIA que não são cumpridos.  

A análise dos vários aspectos da DIA demonstra a existência de lacunas, que terão que ser corrigidas e 
que conduziram a que não fosse possível, em inúmeros casos, verificar o cumprimento da DIA. 
Realçam-se, entre outras, as lacunas da descrição do projecto, que dificultam a verificação do 
cumprimento das medidas, da compatibilização com a REN e RAN, dos trabalhos arqueológicos e nas 
análises e estudos solicitados na DIA (designadamente quanto à análise de soluções alternativas e das 
alterações do projecto), a ausência de pareceres solicitados, relativos a aspectos que podem condicionar 
a localização dos elementos do Projecto, e as dúvidas quanto à afectação dos valores identificados (a 
salvaguardar). 

Em termos de acompanhamento público foram identificadas situações que merecem reanálise. 

Acresce ainda a existência de uma grande quantidade de medidas de minimização adicionais, referidas 
nos estudos complementares, que deverão ser consideradas no Projecto de Execução, conduzindo a 
alguns ajustes do projecto, e/ou transposta para o PAAO. 

Face às lacunas identificadas neste parecer, considera a CA não ser possível concluir pela 
conformidade do Projecto de Execução com a DIA. O RECAPE deverá ser reformulado tendo em 
consideração o mencionado ao longo deste Parecer. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
Visita da Comissão de Avaliação ao local de implantação do “Parque Eólico da Lourinhã I” 

21 de Janeiro de 2011 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Foto 1 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 1 

Foto 2 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 1 

Foto 3 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 1 e respectivo acesso 

Foto 4 – Acesso ao local previsto para a 
implantação dos aerogeradores 2 e 3 

Foto 5 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 2 

Foto 6 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 2 
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Foto 7 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 2 

Foto 8 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 2 

Foto 9 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 2 

Foto 10 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 4 

Foto 11 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 4 

Foto 12 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 4 
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Foto 13 – Acesso entre o local previsto para a 
implantação do aerogerador 4 e o acesso 
principal 

Foto 14 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 5 

Foto 15 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 5 

Foto 16 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 5 

Foto 17 – Cavidades cársicas próximo do local 
previsto para a implantação do aerogerador 5 

Foto 18 – Vista para Noroeste do local previsto 
para a implantação do aerogerador 5 
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Foto 19 – Vista para Oeste do local previsto para 
a implantação do aerogerador 5 (zona das 
cavidades cársicas) 

Foto 20 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 6 

Foto 21 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 6 

Foto 22 – Depósitos de água existentes na 
proximidade do local previsto para a implantação 
do aerogerador 6 

Foto 23 – Local previsto para a implantação do 
posto de corte 

Foto 24 – Corredor da linha eléctrica aérea entre 
o posto de corte e o aerogerador 7 (cumeada da 
esquerda) 
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Foto 25 – Corredor da Linha Eléctrica (60 kV) do 
posto de corte à subestação da Atouguia da 
Baleia 

Foto 26 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 7, visto do local previsto para o 
aerogerador 6 

Foto 27 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 7 

Foto 28 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 7  

Foto 29 – Acesso principal a Oeste da bifurcação 
para o local previsto para a implantação do 
aerogerador 8 

Foto 30 – Acesso principal a Este da bifurcação 
para o local previsto para a implantação do 
aerogerador 8 
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Foto 31 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 8 

Foto 32 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 8 

Foto 33 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 8 

Foto 34 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 8 

Foto 35 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 8 

Foto 36 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 8 
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Foto 37 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 8 

Foto 38 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 8 

Foto 39 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 8 

Foto 40 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 9 – cavidade cársica 
na margem do acesso (à direita) 

Foto 41 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 9 (cavidade cársica) 

Foto 42 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 9 
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Foto 43 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 9 

Foto 44 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 9 

Foto 45 – Bairro das Poesias Foto 46 – Vista do Bairro das Poesias para a 
cumeada prevista para a implantação do 
aerogerador 5 
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Corredor indicativo da linha eléctrica em estudo

Limite da área de estudo do Parque Eólico da Lourinhã I
Aerogerador
Acessos a construir
Acessos a beneficiar

Quiobet

Apoio
Linha Eléctrica

Fonte: RZmapa, Abril de 2009
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Estudo comparativo
MJS

Corredor da linha eléctrica em estudo

Posto de corte
Apoio da linha eléctrica a 30kV
Linha Eléctrica a 30kV de ligação à SE de Atouguia da Baleia

Fonte: GENERG, 29 de Outubro de 2010

Apoio da linha eléctrica a 30kV
Linhas Eléctricas a 30kV de ligação entre aerogeradores

Subestação da Atouguia da Baleia

Extracto da Carta Militar de Portugal, Esc. 1/25 000, folhas nº 337 (2004), 338 (2004), 349 (2004) e 350 (2004). IGeoE
Origem das coordenadas rectangulares: Ponto fictício (unidades em metros) Extracto da Carta Militar de Portugal, Esc. 1/25 000, folhas nº 337 (2004), 338 (2004), 349 (2004) e 350 (2004). IGeoE

Origem das coordenadas rectangulares: Ponto fictício (unidades em metros)
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Fonte: Carta Militar de Portugal, 
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Linha de Alta Tensão

Visadas geodésicas
Fonte: IGP, Março de 2007

Ponto de água utilizado por meios aéreos de 
combate a incêndios florestais

Fonte: ANPC, Julho de 2008

REN - Albufeiras e faixas de protecção

0 0,5 km Pedreira
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Sobreiral 9230

Fonte: Trabalho de campo, Setembro de 2010
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Fonte: Trabalho de campo. Setembro de 2010
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Corredor da linha eléctrica em estudo

Limite da área de estudo do Parque Eólico da Lourinhã I

Aerogerador

Posto de corte
Apoio da linha eléctrica a 30kV
Linha eléctrica a 30kV de ligação à SE de Atouguia da Baleia

Fonte: GENERG. 29 de Outubro de 2010

Acesso a beneficiar
Acesso a construir

Apoio da linha eléctrica a 30kV
Linha eléctricas de 30kV de ligação entre aerogeradores
Vala de cabos

Acessos:

Subestação da Atouguia da Baleia

Captação
Fonte: Câmara Municipal da Lourinhã, Novembro de 2010




