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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento à legislação sobre o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 
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, a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, 
apresentou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao 
projecto “Parque Eólico de Lourinhã I”, em fase de estudo prévio, cujo proponente é a empresa ENEOP2 
– Exploração de Parques Eólicos, SA. 

O presente projecto enquadra-se no ponto 3 i) do Anexo II dos diplomas mencionados. 

A APA, como Autoridade de AIA, ao abrigo do artigo 9º dos referidos diplomas, nomeou a respectiva 
Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades e seus representantes: 

- APA (entidade que preside) – 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) – Arq.ª Maria João Parreira – 

que apenas participou na análise da conformidade do EIA, não emitindo qualquer parecer sobre o 
Projecto; 

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

O EIA, objecto da presente avaliação, foi elaborado entre os meses de Janeiro e Agosto de 2008 e é 
composto pelo Relatório Técnico e Resumo Não Técnico. Foi também analisado os dois Aditamentos ao 
EIA. 

Durante o procedimento de AIA foi efectuada pela CA uma visita ao local do Projecto (Anexo I) e foram 
solicitados pareceres específicos às seguintes entidades externas: 

- Administração da Região Hidrográfica do Tejo (ARH T); 
- Autoridade Florestal Nacional (AFN); 
- Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC); 
- Direcção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRE LVT); 
- Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB); 
- Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI); 
- Sociedade Portuguesa de Espeleologia (SPE). 

Os pareceres recebidos (presentes no Anexo II) foram analisados e tidos em consideração no presente 
parecer. Salienta-se que não foi recebido qualquer contributo da SPE. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

Objectivo 

O objectivo do Projecto é a produção de energia eléctrica a partir de uma fonte renovável e não poluente 
(o vento), contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do país e para o cumprimento do 
Protocolo de Quioto. Esta produção contribuirá ainda para o cumprimento das metas estabelecidas em 
termos de consumo interno bruto de energia e para a diminuição da dependência da produção de 
energia através de combustíveis fósseis. 

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

Localização 

O Parque Eólico de 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, distrito de Leiria. 

O corredor proposto para a Linha Eléctrica, necessária para o escoamento da energia produzida, 
atravessa os concelhos da Lourinhã (freguesias de S. Bartolomeu dos Galegos e Moledo) e de Peniche 
(freguesia da Atouguia da Baleia). 

A área sensível, do ponto de vista da conservação da natureza, mais próxima é o Sítio PTCON0056 - 
Peniche/Santa Cruz, a cerca de 4,2 km do Parque e 2,4 km da Linha. 

No limite Norte da área prevista para o parque eólico em avaliação existe, já em exploração, o Parque 
Eólico da Serra d’El Rei (com 13 aerogeradores), sendo ainda de realçar a presença, a uma maior 
distância, do Parque Eólico do Pó (com 7 aerogeradores), a Este, e do Parque Eólico da Lourinhã II (com 
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9 aerogeradores), a Sudeste, que foi recentemente objecto de uma Declaração de Incidências 
Ambientais Favorável Condicionada. 

Características do Projecto 

O presente projecto será composto pelos seguintes elementos, cuja localização é apresentada no Anexo 
III: 

Elementos do Projecto Principais Características 

9 aerogeradores 

Potência unitária e instalada – 2 MW  

Torre (betão com parte superior em aço) – 84,58 m de altura 

Diâmetro das pás – 82 m 

Fundações – 274 m
2
  

Plataformas de montagem – 1 400 m
2 
 

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

Quibet Área – 30 m
2
 

Rede de Cabos entre os aerogeradores e a 
quiobet 

Tensão – 30 kV 

Extensão – 6 500 m 

Acessos 

Acesso ao Parque pela A8 (nó da Lourinhã), IC11, EM571 e EM247-1 
e caminho rural ou, em alternativa, A8 (nó do Bombarral) e EM247-1 e 

caminho rural 

Acessos a beneficiar – 5 800 m 

Acessos a construir – 2 300 m 

Faixa de rodagem de 5 m, mais 0,5 m, no caso de talude de aterro, e  
1 m para valeta, no caso de talude de escavação 

Estaleiro 1000 m
2
 

Ponto de interligação Subestação da EDP na freguesia da Atouguia da Baleia 

Linha eléctrica de interligação 
Tensão - 30 kV 

Extensão – 5,7 km 

 

Actividades do Projecto 

A fase de construção terá uma duração de cerca de 8 meses, no caso do Parque Eólico, e 11 meses, no 
caso da Linha Eléctrica. Para esta fase está prevista a criação de, em média, 25 postos de trabalho por 
mês, no caso do Parque Eólico, consoante a fase de desenvolvimento das obras. 

Na fase de construção estão previstas as seguintes acções: 

- instalação dos estaleiros; 
- abertura e beneficiação de acessos – desmatação e terraplenagem, e colocação de tout-venant e 

estruturas de drenagem (somente no caso do Parque Eólico); 
- construção dos apoios da linha – desmatação, escavação e colocação dos apoios; 
- montagem dos cabos da linha; 
- construção da quiobet – desmatação, terraplenagem e betonagem; 
- construção das plataformas de montagem dos aerogeradores – desmatação e terraplenagem; 
- implantação da rede de cabos – desmatação, escavação e colocação de cabos; 
- implantação dos aerogeradores – escavação, betonagem e montagem; 
- depósitos temporários de terras e materiais; 
- movimentação de máquinas, veículos e pessoas afectas à obra; 
- produção de resíduos e efluentes; 
- desactivação dos estaleiros e recuperação das áreas intervencionadas. 

O tempo de vida útil do Projecto será cerca de 20 anos e funcionará em regime de semi-abandono e de 
condução autónoma, realçando-se as seguintes actividades da exploração: 

- presença e funcionamento dos aerogeradores e da linha eléctrica, e produção e transporte de 
energia; 
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- manutenções programadas e não programadas do Parque e Linha Eléctrica; 
- presença e utilização dos acessos do Parque. 

Após o termino da sua vida útil, o Parque Eólico poderá ser reformulado ou desactivado, procedendo-se 
neste último caso à: 

- desmontagem e transporte dos equipamentos; 
- recuperação total das zonas intervencionadas. 

3. CONSULTA PÚBLICA 

Dado que o Projecto se integra no anexo II do 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, a consulta pública, nos termos do seu 
artigo 14.º, n.º 2, decorreu durante 21 dias úteis, de 23 de Janeiro a 11 de Fevereiro de 2009. 

Durante o período de consulta pública foram recebidos dois pareceres provenientes da ANA - Aeroportos 
de Portugal, SA e da EP – Estradas de Portugal, SA. 

A ANA – Aeroportos de Portugal, SA 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, 
será necessário dotar de balizagem os aerogeradores 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 9.  

Revela, ainda, que: se possível, a coloração seja obtida no processo de fabrico, sendo incluída na 
pigmentação do material de fundição; para efeitos de publicação prévia de avisos à navegação aérea, se 
torna necessário que o início da instalação do Parque Eólico nos seja comunicado com pelo menos 15 
dias úteis de antecedência, relativamente a esse início, incluindo-se 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 transporte de energia, 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’s ou IC´s. 
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 e 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 – Estradas de Portugal, SA informa que o projecto em causa não interfere com a rede, existente ou 
projectada, sob sua administração, pelo que nada tem a opor. 

4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS DO PROJECTO 

4.1 Considerações Gerais 

A CA entende que na globalidade, com base no EIA e respectivos Aditamentos, nos pareceres 
recebidos, nos resultados da Consulta Pública e, tendo ainda em conta, a visita de reconhecimento ao 
local de implantação (Anexo I), foi reunida a informação necessária para a compreensão e avaliação do 
Projecto. 

No âmbito da avaliação, e dadas as características do Projecto e do local de implantação proposto, 
foram considerados como factores ambientais preponderantes para a tomada de decisão: 

- Geologia e Geomorfologia – a área de estudo insere-se numa zona cársica de importância 
geológica; 

- Ecologia – associados aos valores geológicos ocorrem na área de estudo vários valores da flora e 
fauna com interesse conservacionista; 

- Ambiente Sonoro – existem vários receptores sensíveis a menos de 500 m do local previsto para a 
implantação dos aerogeradores; 

- Património – a área onde se pretende implantar o Projecto é particularmente rica em termos 
arqueológicos, sobretudo no que diz respeito à ocupação humana antiga do território; 

- Socioeconomia – importância nacional deste tipo de projectos e compensação económica 
atribuída às Câmaras Municipais e proprietários dos terrenos; 

- Paisagem – intrusão paisagística criada pelos aerogeradores e linha eléctrica; 
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- Ordenamento do Território e Condicionantes do Uso do Solo – inserção ou proximidade em 
classes de espaço e/ou condicionantes com as quais o Projecto terá de ser compatibilizado. 

Outros descritores, tais como Solos e Capacidade de Uso dos Solos, Recursos Hídricos e Ocupação do 
Solo, são também objecto de análise neste parecer. 

4.2 Situação de Referência 

Relativamente à área de implantação do Parque Eólico e ao corredor da Linha Eléctrica, importam 
realçar os seguintes aspectos: 

- Situam-se na Orla Mesocenozóica Ocidental, com formações, na sua maioria, pertencentes ao 
Jurássico. A área prevista para o Parque localiza-se a poente do vale tifónico das Caldas da 
Rainha e a nascente do diapiro de Bolhos, e o corredor da Linha abrange parte do vale tifólico de 
Bolhos.  

- A área relativa ao Parque localiza-se numa superfície planáltica, por vezes estreita e alongada 
(zona mais Nordeste), entre os 100 e 150 m de altitude, e com relevo ondulado, enquanto o 
corredor da Linha atravessa terrenos pouco acidentados, com altitudes entre os 50 e 80 m.  

- Predominam as formações calcárias, tendo sido efectuado um levantamento dos fenómenos 
cársicos, no qual foram identificadas 42 situações na área do Parque, sendo que 25 correspondem 
a cavidades cársicas. Salienta-se assim os seguintes cenários de importância geológica: 

 Pequenas secções de Diapiro de Bolhos, nos limites do parque expostos a Oeste; 

 Depressões, de grande expressão na secção Noroeste do Parque, bem como, de menor 
dimensão, nos sectores Nordeste e Sul, com megalapiás; 

 Extensos campos de lapiás (foto 17 do Anexo I), por toda a área do Parque, alguns megalapiás 
(foto 14 do Anexo I), principalmente ao longo da zona mais central mas também nos sectores 
Nordeste e Sudoeste; 

 Cavidades (foto 15 do Anexo I), em maior número no sector Sul; 

 Contacto por falha entre o Planalto das Cesaredas e o Diapiro de Bolhos e transição dos 
campos de lapiás para cornijas e/ou escarpas (foto 11 do Anexo I). 

- Foi identificada uma pedreira licenciada e em exploração (Carrascal n.º 8) (fotos 9 e 20 do Anexo 
I), que tem prevista uma expansão significativa (Anexo III), no sector sul do Parque. Para além 
desta pedreira, a DRE LVT (parecer no Anexo II) refere ainda a existência de outra designada de 
Martinquel, junto aos locais previstos para os aerogeradores 3, 4 e 5. Refere ainda que ambas se 
encontram autorizadas a explorar calcário para construção civil e obras públicas e destinados à 
produção de britas no local da exploração. 

- Segundo o EIA, na área do Parque é possível identificar várias categorias de solos, cuja 
capacidade de utilização agrícola apresenta muitas variações (de acordo com as Classes previstas 
nas Cartas de Capacidade de Uso do Solo elaboradas pelo ex-Serviços de Reconhecimento e 
Ordenamento Agrário), sendo a maior parte da área de reduzida ou nula aptidão agrícola. 

- A área do Parque é atravessada pela ribeira de S. Domingos (no local da pedreira em exploração) 
e por alguns afluentes desta sem expressão morfológica, excepto um que atravessa o sector 
Noroeste, a poente do marco geodésico de Cabreira (foto 4 do Anexo I). O corredor da Linha 
desenvolve-se paralelamente à albufeira de S. Domingos, que abastece o concelho de Peniche, e 
atravessa algumas linhas de água de reduzida expressividade, tendo ainda sido identificados 
alguns lagos naturais, com reduzida representatividade. 

- Insere-se na unidade hidrogeológica Orla Ocidental, sendo que a área do Parque localiza-se no 
sistema aquífero da Cesareda e o corredor da Linha (primeiros 3 km) no sistema aquífero do Paço. 
O planalto da Cesareda funciona como zona de recarga do aquífero com o mesmo nome, que se 
encontra, aparentemente, em equilíbrio através das descargas na povoação de Olho Marinho, 
onde existem alguns furos para abastecimento do concelho de Peniche. Segundo a ARH Tejo 
(parecer no Anexo II), na aldeia do Pó existem furos de abastecimento ao concelho do Bombarral. 
Relativamente ao aquífero do Paço, apresenta uma elevada taxa de recarga (a partir da 
precipitação) e drena para a ribeira de S. Domingos. 

- Foram identificadas várias captações de água subterrânea na envolvente do Projecto, sendo de 
salientar o furo existente dentro da área prevista do Parque (junto ao Bairro das Poesias) e outro 
no corredor da Linha (junto à povoação de Bolhos), que deveriam ter sido indicadas nas plantas de 
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condicionamentos, juntamente com a sua área de protecção. Para além das captações listadas no 
capítulo do EIA Caracterização da situação actual do ambiente relativo às Captações de água 
subterrânea, são depois indicadas outras nas plantas de condicionamentos que não foram objecto 
de análise no EIA. Da análise da carta de condicionantes do uso do solo, verificou-se ainda a 
existência de vários poços, no sector Sul do Parque e no corredor da Linha, e depósitos de água, 
na zona Noroeste do Parque. 

- Segundo o EIA, constata-se que na área do Parque Eólico, com aproximadamente 283,59 ha, 
predominam os povoamentos de eucaliptos (cerca de 49% correspondendo a 138,38 ha) (foto 12 
do Anexo I), os matos (cerca de 30% correspondendo a 84,49 ha) (foto 5 do Anexo I) e as áreas 
agrícolas (cerca de 13% correspondendo a 38,03 ha) (foto 17 do Anexo I). A restante área 
(aproximadamente 8%) está ocupada por eucaliptal com matos, pedreira, carvalhal, pinhal e 
edificações/construções. No corredor da Linha Eléctrica predominam as áreas agrícolas (cerca de 
71,4% correspondendo a 150,32 ha) e os povoamentos florestais de eucalipto (16% 
correspondendo a 33,61 ha). Refere-se ainda a presença de sobreiros dispersos no sector norte 
do Parque e no corredor da Linha. 

- A área de estudo alberga comunidades naturais conservadas, principalmente nas áreas de maior 
altitude, como os carrascais e as comunidades rupícolas, sendo que os bosques de quercíneas 
são apenas vestigiais. Foram identificadas algumas espécies de flora com interesse 
conservacionista (espécies RELAPE), designadamente Quercus ilex (azinheira), Quercus suber 
(sobreiro), Ulex densus (tojo-gatunho), Antirrhinum major linkianum (bocas-de-lobo), Cistus 
psilosepalus (sargaço), Calamintha baetica (erva-das-azeitonas), Asphodelus ramosus (abrótea-
da-Primavera), Narcissus bulbocodium bulbocodium (campainhas-amarelas) e Ruscus aculeatus 
(gilbardeira). A maioria destas espécies habita zonas de matos, prados e rupícolas, sendo que, tal 
como já mencionado, os sobreiros encontram-se distribuídos de forma dispersa.  

Em termos de habitats naturais, segundo o EIA, ocorrem os seguintes habitats e/ou mosaicos de 
habitats: 

 5330 – Carrascais e Tojais + 8210 – Vertentes rochosas com vegetação rupícola + 6210 – 
Vegetação herbácea vivaz – constitui o mosaico de habitats mais expressivo da área do 
Parque, principalmente em todo o sector Sul e Noroeste, não tendo sido considerado 
prioritário o habitat 6210, pela ausência de orquídeas, embora se considere que a época de 
amostragem não foi favorável à sua identificação; 

 5330 + 8210 – ocorrem em pequenas manchas no sector Norte e em zonas de eucaliptal e 
pinhal, principalmente no sector Noroeste, na área do Parque; 

 5330 + 8240* - Lajes calcárias – ocorrem em pequenas manchas na zona mais central da 
área do Parque também associado, principalmente, ao habitat 6210; 

 5330 – algumas manchas de pequena dimensão no sector Sul da área do Parque e 
respectivo acesso; 

 9240 – Carvalhais de carvalho-cerquinho – pequenas manchas no sector Norte da área do 
Parque. 

Salienta-se que o habitat 8210 alberga diversas espécies RELAPE. 

- A comunidade de aves que ocorre na área de estudo apresenta um elevado número de espécies. 
Focando o grupo das aves de rapina e outras planadoras, que têm vindo a ser apontadas como as 
mais afectadas pelos parques eólicos, realçam-se o tartaranhão-caçador (Circus pygargus) e a 
ógea (Falco subbuteo), com estatuto de Em Perigo e Vulnerável, respectivamente, cuja ocorrência 
na área de estudo, de acordo com o EIA, pensa-se ser somente de passagem (presença não 
confirmada); o peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus), com estatuto de Quase Ameaçado, 
confirmada a sua presença na área de estudo e que poderá utilizar a mesma para nidificar 
(principalmente o corredor da Linha); e bufo-real (Bubo bubo) e corvo (Corvus corax), com 
estatutos Quase Ameaçada, que, embora não confirmadas as suas presenças, poderão nidificar 
na área de estudo. O ICNB (parecer no Anexo II) refere, no entanto, que o esforço de 
monitorização das aves não abrange um ciclo anual completo, podendo daí advir lacunas de 
conhecimento sobre a presença de espécies relevantes, estivais ou invernantes, pelo que 
considera necessário o incremento do esforço de monitorização da avifauna compreendendo todas 
as épocas do ano. 

Relativamente aos quirópteros, existe um abrigo classificado (Abrigo de Importância Nacional) a 
cerca de 2,2 km da área prevista para o Parque Eólico, onde está confirmada a ocorrência de 
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criação de várias espécies de morcegos com estatuto de ameaça elevado, designadamente: 
Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Myotos myotis e M. nattereri, com estatuto 
de Vulnerável, e R. mehelyi e R. euryale, com estatuto de Criticamente em Perigo. Para além 
destas espécies, e segundo o EIA, prevê-se que na área de estudo (Parque e Linha) ocorra uma 
elevada riqueza de espécies de morcegos, embora a primeira amostragem (Outubro de 2008) não 
tenha comprovado esta previsão. De acordo com o parecer do ICNB (Anexo II), os dados 
apresentados são muito escassos e pouco representativos para uma devida apreciação, 
encontrando-se ainda por concluir os trabalhos de campo de monitorização/prospecção. 

O ICNB concluiu que os dados apresentados são muito escassos e pouco representativos para 
uma devida apreciação. Assim, considera que no RECAPE, deverá ser apresentada uma 
caracterização adequada destas comunidades, e a consequente análise de impactes e 
compatibilização com o Projecto. 

- Foram identificados, no EIA, os cinco receptores mais próximos dos aerogeradores considerados 
no presente layout, que se localizam nas povoações de Pena Seca (quatro receptores) (Foto 18 
do Anexo I) e Bolhos (um receptor). Os resultados obtidos nas medições efectuadas nos 
diferentes pontos permitem concluir que, na situação actual, os locais avaliados apresentam 
valores de Lden entre 42 e 52 dB(A) e de Ln entre 33 e 46 dB(A), valores característicos de 
ambientes sonoros pouco perturbados. De salientar, neste contexto que, na ausência de 
classificação acústica por parte das Câmaras Municipais de Lourinhã e Peniche, atendeu-se ao 
prescrito no ponto 3 do Art.11º do Regulamento Geral de Ruído (RGR), considerando-se como 
valores limite de exposição 63 dB(A) e 53 dB(A), para os indicadores Lden e Ln, respectivamente, 
limites impostos para zonas não classificadas. O EIA refere como fontes sonoras mais relevantes, 
a nível local, uma pedreira, localizada entre os aerogeradores 3 e 4 e os aerogeradores do Parque 
Eólico de Serra d’El Rei, localizado a Norte da área de estudo, que condicionam os níveis sonoros 
registados, respectivamente, no período diurno e nocturno. 

- Relativamente ao património, de acordo com a pesquisa documental, foram confirmadas as 
seguintes ocorrências patrimoniais: 

 A - Gruta Lapa Furada – gruta com depósitos osteológicos humanos; 

 B - Gruta de Bolhos – gruta composta por três galerias com ocupação de cronologia 
indeterminada, onde foram detectados vestígios de cerâmica e outros materiais; 

 9 C ou cavidade n.º 40 - Gruta da Feteira – ocorrência patrimonial que engloba duas 
cavidades (Feteira I e II); este espaço foi usado como necrópole durante os períodos Neolítico 
Médio e Final e ainda Calcolítico. 

No decurso do trabalho de campo, foram ainda identificadas, na área de intervenção, mais três 
ocorrências, contabilizando um total de seis locais de interesse arqueológico, são elas: 

 N.º 3 – Cabeça do Asno 2 - achado isolado do Neo-Calcolítico integrado numa construção 
que sugere ser um antigo abrigo de época moderna; 

 N.º 12 – Paço – mancha de ocupação com materiais pré-históricos; de notar que esta 
ocorrência deverá relacionar-se com o Povoado do Paço, localizado um pouco mais a norte; 

 Vértice Geodésico da Cabreira – local onde, durante a construção de um depósito de água, 
foram exumados materiais arqueológicos. 

Para além dos elementos de carácter arqueológico, foram inventariados um total de oito 
ocorrências que podem ser englobadas na categoria de Património Construído ou Etnográfico: 

 N.º 1 – Cabreira – pequena estrutura em pedra, possivelmente um antigo marco geodésico; 

 N.º 2 – Cabeça de Asno 1 - núcleo rural composto de estruturas executadas em pedra seca; 

 N.º 4 – Cabeça de Asno - abrigo em pedra seca; 

 N.º 5 – Cabeça de Asno 3 – forno escavado no substrato rochoso; 

 N.º 7 - Cabeça de Asno 4 – forno de planta circular construído em alvenaria e argamassa; 

 N.º 8 - Casal do Sousa – edifício de carácter agrícola; 

 N.º 10 – Pena Seca 1 – estruturas arruinadas que deveriam ter correspondido a um casal 
rústico; 

 N.º 11 – Pena Seca 2 – marco de propriedade em pedra. 
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Foi ainda inventariada a Pedreira do Carrascal (n.º 6), actualmente em actividade, como elemento 
de carácter patrimonial, proposta que se considera desadequada. 

- Ainda no âmbito do Património, no decurso dos trabalhos de prospecção geológica, foi identificado 
um conjunto de vinte e cinco cavidades, sendo de realçar a dificuldade sentida pela equipa do EIA 
no reconhecimento completo destes locais devido à dimensão da vegetação. Os trabalhos de 
prospecção do âmbito da espeleo-arqueologia realizados, em conjugação com os referidos 
anteriormente, possibilitaram o reconhecimento de diversas formações cársicas, com especial 
atenção às cavidades existentes, das quais se destacam: 

 Grupo A (com interesse para prospecção arqueológica pelo risco de afectação e com boa 
acessibilidade): n.º 34 – Algar da Barroda II (possível ligação ao Algar Barroda I que contém 
vestígios arqueológicos); n.º 35 - Algar da Barroda I – local com materiais arqueológicos 
identificados; n.º 36 – Algar de Pinheiro Manso ou Bolhos II – local com potencial 
arqueológico, mas sem identificação de vestígios; 

 Grupo B (com potencial interesse para prospecção arqueológica mas com características 
indeterminadas ou acesso condicionado): n.º 12, 21, 22, 23, 24, 25 e 31 – locais com 
potencial interesse arqueológico, mas não avaliados; 

 Grupo C (com interesse variável para prospecção arqueológica dadas as dimensões e a 
distância ao Projecto ou devido a acesso condicionado): n.º 1, 2, 3, 17 e 30 - ocorrências 
descritas como tendo alguma possibilidade de virem a apresentar vestígios arqueológicos. 

- A área de estudo do Parque Eólico estende-se a norte de São Bartolomeu de Galegos, a cerca de 
250 m do vértice geodésico de Cabeça Velha (129 m), dividida pela ribeira de São Domingos, e a 
zona de cumeada que engloba o vértice geodésico de Cabreira (140 m), a noroeste. Esta área 
situa-se na sub-região Oeste (NUTS III), no concelho da Lourinhã (freguesias de São Bartolomeu 
dos Galegos e Moledo). O corredor da Linha Eléctrica atravessa ainda, a poente, território do 
concelho de Peniche (freguesia da Atouguia da Baleia). Trata-se de freguesias com população 
entre 425 habitantes em Moledo e 1 041 habitantes em São Bartolomeu dos Galegos, no concelho 
da Lourinhã, e 7 988 habitantes na freguesia de Atouguia da Baleia, no concelho de Peniche. 

As principais povoações na zona do enquadramento do Parque Eólico são as povoações de 
Peniche, Lourinhã, Óbidos e Bombarral. Pela sua proximidade, destaca-se a povoação de Serra 
d’El Rei e Olho Marinho (a Norte), Pó (a Este), São Bartolomeu de Galegos, Moledo e Moita dos 
Ferreiros (a Sul). No corredor da Linha Eléctrica destacam-se as povoações de Bolhos e Riba Fria. 
Os lugares em situação de maior proximidade com o Parque apresentam dimensão variada: Pena 
Seca, de muito pequena dimensão, com 43 habitantes, na freguesia de São Bartolomeu dos 
Galegos, concelho da Lourinhã, a cerca de 50 m a Oeste da área do Parque; e Serra d’El Rei, de 
dimensão média, na freguesia de Serra d’El Rei, concelho de Peniche, com 1 562 habitantes, a 
cerca de 2 km a Norte da área do Parque. Os lugares de pequena dimensão atravessados pelo 
corredor da Linha, Bolhos e Riba Fria, registam 319 e 311 habitantes, respectivamente. Salienta-
se ainda existirem pequenos conjuntos edificados e edificações dispersas na proximidade da área 
de estudo e na sua envolvente que, não obstante não constarem dos Censos de 1991 e de 2001, 
foram identificados até à distância de 500 m, relativamente aos limites da área de estudo do 
Parque e do corredor da Linha, são eles: 

 Várias edificações em Bairro das Poesias, junto ao limite Oeste, e uma edificação, a leste do 
vértice geodésico de Cabreira, na área do Parque Eólico; 

 Casal da Lagoa, a cerca de 200 m a sudeste do sector nordeste da área do Parque Eólico; 

 Edificações no Alto da Lameira, no sector mais a sul da área do Parque Eólico, na faixa da 
destinada ao seu acesso; 

 Feteira, a cerca de 500 m a nascente do sector mais a sul da área do Parque Eólico; 

 Edificações em São Bartolomeu dos Galegos, a cerca de 400 m do limite da área de estudo; 

 Paço, a cerca de 360 m a oeste da área do Parque Eólico e a 100 m do corredor da Linha; 

 Edificações em Riba Fria e Bolhos, no corredor da Linha; 

 Quinta das Tripas, a cerca de 80 m do corredor da Linha; 

 Várias edificações dispersas nos lugares entre Riba Fria e Atouguia da Baleia, na freguesia 
da Atouguia da Baleia, concelho de Peniche, que são atravessados pelo corredor da linha 
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eléctrica, destacando-se as edificações localizadas a cerca de 100 m e 350 m a Sudeste da 
subestação de Atouguia da Baleia. 

- Estão presentes na envolvente, tal como já mencionado, dois parques eólicos em exploração, 
(Serra d’El Rei com 13 aerogeradores e Pó com 7 aerogeradores, respectivamente a Norte e a 
Nascente). Regista-se igualmente a presença de cinco pedreiras na área de estudo e envolvente. 

- A rede viária é constituída por vários caminhos rurais, dentro da área do Parque, e algumas 
estradas municipais na sua envolvente (designadamente a EM247-1, EM571-1 e EM1002). 
Salienta-se ainda que o corredor da Linha atravessa, na chegada à subestação de Atouguia da 
Baleia, o IP6. 

- Insere-se na Unidade Homógenea de Paisagem Estremadura-Oeste, podendo ser identificadas as 
seguintes sub-unidades: áreas planas, caracterizadas por mosaico agrícola; e vertentes rochosas 
de calcário, onde predominam os povoamentos florestais. A área prevista para o Parque Eólico 
apresenta uma qualidade visual média, em consequência da sua amplitude visual, diversidade, 
equilíbrio e vulgaridade. Os principais valores visuais decorrem do património natural associado às 
formações calcárias. Existe já uma intrusão visual induzida pela presença de dois parques eólicos. 
Atendendo ao relevo pouco acentuado e ao facto da área do Parque se localizar a baixa altitude, a 
capacidade de absorção visual da área de estudo é média. 

4.3 Ordenamento do Território e Condicionantes do Uso do Solo 

A área de intervenção afecta ao Parque Eólico em apreço recai maioritariamente em “Espaços Naturais” 
– Áreas de Protecção Integral do Plano Director Municipal (PDM) da Lourinhã (Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 131/99, de 26 de Outubro), nos quais está prevista a implantação de oito dos nove 
aerogeradores propostos e o quiobet. 

De acordo com o regulamento do PDM da Lourinhã (n.º 2, do seu art. 65.º), verifica-se que o regime de 
uso, ocupação e transformação do solo, nestas áreas de Protecção Integral, é o definido para a Reserva 
Ecológica Nacional (REN), através do disposto na legislação em vigor. Verifica-se, por sua vez, que o 
regime da REN actualmente em vigor, considera esta acção enquadrável nas suas excepções, por se 
tratar de acção de produção e distribuição de electricidade a partir de fontes de energia renováveis, 
ainda que no regulamento do PDM não conste como acção compatível com a REN (n.º 3, do mesmo 
articulado).  

Pelo facto da aplicação do regime da REN em vigor considerar o mencionado, entende-se estar 
garantida a satisfação do n.º 2, do art. 65.º do regulamento do PDM. Acresce que o n.º 3 desse mesmo 
articulado, descreve indevidamente quais as acções compatíveis com a REN, em vez de as descrever 
face à categoria de espaço em causa. 

No que se refere ao nono aerogerador proposto (n.º 7) e respectivo acesso, verifica-se que se prevê 
localizar o mesmo em “Espaços Agrícolas” – Áreas Agrícolas Especiais, sendo esta ocupação não 
expressamente prevista em PDM. Acresce ainda que o acesso ao referido aerogerador, a construir, 
interfere significativamente com áreas classificadas em REN (atravessamento de vale classificado como 
área com riscos de erosão da REN). Assim, deverá ser apresentada, no RECAPE, uma nova localização 
para estes elementos do Projecto e a respectiva justificação.  

Considera-se que, mesmo após rectificação destas localizações, e caso se mantenham contudo em 
solos da Reserva Agrícola Nacional (RAN), deverá a Comissão Regional da Reserva Agrícola de Lisboa 
e Vale do Tejo (CRRA-LVT) vir a emitir parecer relativamente à autorização de implantação do 
aerogerador e do seu acesso. Esta necessidade aplica-se ainda à beneficiação prevista para o acesso 
existente na estrema sul da área do Parque Eólico, que se insere também em solos da RAN. 

Constata-se entretanto, que os traçados dos acessos viários existentes a beneficiar e propostos, bem 
como os traçados de distribuição eléctrica (rede de cabos) entre aerogeradores atravessam diferentes 
classes e categorias de uso do solo, a saber: “Espaços Florestais” – Áreas de Desenvolvimento 
Florestal; “Espaços Agrícolas” – Áreas Agro-Florestais; “Espaços para Indústria Extractiva” – Áreas de 
Desenvolvimento para Indústria Extractiva e “Espaços para Indústria Transformadora” – Áreas de 
Desenvolvimento para Industrias. Entende-se que os acessos e rede de cabos são passíveis de 
efectivação carecendo, não só de atender aos condicionamentos decorrentes do parecer prestado em 
matéria de REN, como ainda de vir a revestir-se de características de elevada permeabilidade, que 
garantam um mínimo de destruição do coberto vegetal existente e que reduzam ao máximo, ou mesmo 
anulem, as interferências com os recursos naturais existentes. 

Pese embora a Linha Eléctrica não apresente, nesta fase de estudo prévio, o seu traçado e respectivos 
apoios, verificou-se que o seu terminal, junto ao quiobet, ocupará os já antes referidos “Espaços 
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Naturais” – Áreas de Protecção Integral do PDM da Lourinhã, com os quais se entende ser compatível, 
recaindo eventualmente ainda em “Espaços Agro-Florestais” (também do mesmo PDM) podendo ser 
assumida como acção de carácter excepcional, nos termos previstos no n.º 2.7, do art. 60.º do 
regulamento do citado plano de ordenamento do território. 

Com o seu desenvolvimento para Poente e já no concelho de Peniche, importa reter que o corredor 
desta linha eléctrica atravessará diferentes classes e categorias de uso do solo, com os quais não é 
possível aferir com precisão e detalhe a compatibilidade. De facto, desconhecendo-se a localização dos 
apoios e outras eventuais intervenções associadas (caso dos acessos), torna-se mais genérica a 
abordagem a efectuar neste domínio do ordenamento do território. No entanto, será de atender aos 
condicionamentos relativos ao regime da REN, bem como acautelar afastamentos a eventuais 
construções existentes, garantindo a segurança e as exigências legais em matéria de saúde humana.  

Importa ainda frisar a importância de vir a ser colhido o parecer do INIR – Instituto de Infra-estruturas 
Rodoviárias, por força da provável interferência que ocorrerá com o Espaço Canal afecto ao IP6. 

Em termos da REN, e atendendo a que se verifica a conformidade com os Instrumentos de Gestão 
Territorial (IGT) aplicáveis, à excepção do aerogerador 7, a pretensão será passível de ser viabilizada, 
uma vez que estão em causa acções enquadráveis na excepção ao regime da REN relativa às acções 
compatíveis, nomeadamente, “Produção e distribuição de electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis” e “Redes Eléctricas”. O parecer favorável em termos de REN deve contudo ficar 
condicionado aos seguintes aspectos: 

- Estudar outra alternativa de localização para o aerogerador n.º 7, de forma a evitar que o acesso 
atravesse o vale classificado como área de riscos de erosão da REN, devendo ser considerada uma 
localização a poente do mesmo. 

- Estudar soluções alternativas para o traçado da rede eléctrica e avaliar os 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. 

- Os apoios da Linha Eléctrica não poderão interferir com leitos de cursos de água classificados como 
REN, nem localizarem-se a menos de 50 m das margens da albufeira. 

- Estudar alternativas de traçado para os acessos a construir, de forma a evitar o atravessamento de 
zonas de encosta e minimizar o volume de movimentação de terras. 

- Na construção dos acessos, utilizar materiais semipermeáveis. 

- Apresentar o projecto de pormenor das obras de beneficiação do acesso a realizar na linha de água 
classificada como REN, entre os aerogeradores 3 e 4, devendo na sua concepção considerar-se o 
imperativo de 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. 

- Apresentar 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. 

- Localizar o estaleiro preferencialmente em área não abrangida por REN. 

Concorda-se com as medidas de minimização apresentadas no EIA, devendo ainda vir a ser 
devidamente atendidas as medidas que vierem a ser avançadas em matéria de REN. 

Para além destas medidas de minimização, segundo a AFN (parecer no Anexo II), a escolha dos locais 
de implantação do estaleiro, do parque de materiais, eventuais locais de empréstimo e depósitos de terra 
e todas as outras infra-estruturas de apoio à obra deverão ser planeados de forma a evitar a sua 
implantação na área definida no Plano de Ordenamento Florestal (PROF) do Oeste como corredor 
ecológico. 

De acordo com o parecer da DRE LVT (Anexo II), os locais previstos para a implantação dos 
aerogeradores 3, 4 e 5 parecem colidir com os espaços demarcados na Carta de Ordenamento do PDM 
da Lourinhã como destinados a actividades extractivas e a serviços próprios, nomeadamente em São 
Bartolomeu de Galegos/Moledo e São Bartolomeu (poente), pelo que deverão ser respeitadas as 
disposições sobre espaços para a indústria extractiva constantes da Secção V do Capítulo III do 
Regulamento do PDM da Lourinhã. Assim, no RECAPE deverá ser provado, inequivocamente, que são 
respeitadas as áreas destinadas à actividade extractiva previstas no PDM, bem como as respectivas 
áreas de protecção. 
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O corredor da Linha Eléctrica interfere com a albufeira da Barragem de S. Domingos, cujo plano de 
ordenamento se encontra em fase final de elaboração. Segundo a ARH Tejo (parecer no Anexo II), esta 
albufeira encontra-se classificada como protegida pelo Decreto Regulamentar n.º 3/2002, de 4 de 
Fevereiro, sendo por isso aplicadas as normas constantes do Decreto Regulamentar n.º 2/88, de 20 de 
Janeiro, com as alterações introduzidas pelos Decretos Regulamentares n.º 37/91, de 23 de Julho, e 
33/92, de 2 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 216/2007, de 19 de Setembro, rectificado pela 
Declaração de Rectificação n.º 104/2007, de 6 de Novembro. 

Relativamente ao marco geodésico da Cabreira, existente no interior da área prevista para o Parque, a 
sua operacionalidade deverá ser garantida através do cumprimento do estipulado pelo Instituto 
Geográfico Português. 

A ANPC identificou um ponto de água de utilização mista (meios aéreos e terrestres) que poderá ser 
afectado pelo Projecto, afirmando que um dos aerogeradores propostos poderá por em causa a sua 
operacionalidade (ver parecer no Anexo II). Assim, deverá esta situação ser alvo de análise aquando da 
elaboração do projecto de execução. 

4.4 Impactes Ambientais 

Para além dos aspectos já identificados no capítulo Ordenamento do Território e Condicionantes do Uso 
do Solo, referem-se de seguida os impactes decorrentes da construção e exploração do presente 
projecto sobre os restantes descritores. 

Relativamente aos impactes positivos, induzidos pelo aluguer dos terrenos, desenvolvimento do 
Projecto e produção de energia, destacam-se os seguintes: 

- Benefícios económicos e sociais para a região – impacte significativo. O EIA salienta que estes 
podem decorrer das contrapartidas financeiras a atribuir às partes envolvidas (Câmara Municipal e 
proprietários dos terrenos ocupados); 

- Criação de emprego – impacte pouco significativo, directo e indirecto. Este acontece durante as 
três fases do projecto (construção, exploração e desactivação) e de sinergias que se estabelecem 
através da articulação com outras iniciativas de desenvolvimento local e regional (de cariz sócio-
cultural e recreativo). 

- Contribuição para a redução da utilização de combustíveis fósseis, através da produção de energia 
eléctrica de fonte de energia renovável, para a descentralização da produção de energia e para a 
criação de postos de trabalho qualificados – impacte pouco significativo e de nível nacional. 

- Contribuição para o cumprimento do Protocolo de Quioto – impacte pouco significativo. 

No que concerne aos impactes negativos, realçam-se os decorrentes das acções de desmatação e 
movimentação de terras, associadas à implantação dos estaleiros, construção de acessos, valas de 
cabos e quiobet, instalação dos aerogeradores e apoios da linha, movimentação de máquinas e veículos 
afectos à obra, bem como as associadas ao funcionamento da obra em geral, tais como: 

- Alteração/destruição da flora e habitats – impacte pouco significativo a muito significativo e, 
parcialmente, reversível. Sendo as áreas de matos as mais afectadas pela construção do Projecto, 
realça-se como mais significativo o impacte relativo à destruição de manchas de habitat natural, 
designadamente do 8240* - lajes calcárias, 6210 – Vegetação herbácea vivaz e do mosaico 5330 
– Carrascais e Tojais + 8210 – Vertentes rochosas com vegetação rupícola, uma vez que são os 
que apresentam maior valor e sensibilidade ecológica. Salienta-se o impacte causado pela 
construção dos aerogeradores 1 a 5, e respectivos acessos, bem como a construção dos 
aerogeradores 6, 7 e 9, uma vez que as áreas ocupadas por estes inserem-se em manchas dos 
referidos habitats naturais. Considera-se que estes impactes serão significativos, no caso da 
afectação de matos e áreas rupícolas, e muito significativos, no caso de afectação de habitat 
8240*. De forma a minimizar estes impactes, deverá ser elaborada uma cartografia de maior 
pormenor (pelo menos 1:5000) com a distribuição dos habitats naturais na área de estudo, 
transpondo a sua delimitação para a planta de condicionamentos e quantificando a sua afectação. 
Relativamente ao projecto de execução, este deverá ser compatibilizado com os valores 
ecológicos identificados, reduzindo ao mínimo indispensável a sua afectação directa. 

No que concerne às espécies de flora, considera-se que os impactes poderão estar sub-estimados 
uma vez que a época de amostragem da situação de referência não foi a adequada à identificação 
das espécies existentes. Assim, deverão ser desenvolvidos novos trabalhos de campo para 
caracterização da flora, em época adequada, identificando e cartografando (pelo menos 1:5000) as 
manchas de flora de maior valor ecológico, nomeadamente das espécies RELAPE, que deverão 
ser salvaguardadas na planta de condicionamentos. Deverá ainda ser confirmada, no trabalho de 
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campo, a presença de orquídeas, normalmente associadas às formações calcárias existentes. Tal 
como mencionado para os habitats naturais, esta caracterização da flora deverá contribuir para a 
compatibilidade do Projecto com os valores naturais existentes, reduzindo ao mínimo 
indispensável a afectação directa das espécies de maior valor ecológico. 

Esta alteração/destruição dos habitats existentes irá também induzir impactes sobre as espécies 
faunística que neles ocorrem. As acções de desmatação, em algumas áreas menos humanizadas, 
poderão causar maior afectação das espécies, principalmente das aves que possam nidificar no 
local, devendo ser evitados os períodos de nidificação para a realização deste tipo de acções. 

- Alteração da morfologia original e afectação de fenómenos cársicos – impacte pouco significativo a 
significativo, permanente e irreversível. Na fase de construção será afectada uma área de cerca de 
50 000 m

2
, prevendo-se no entanto um equilíbrio na movimentação de terras, com a produção de  

1 700 m
3
 de terras sobrantes. Devido ao facto do terreno na área do Parque se apresentar 

relativamente plano, as terraplanagens necessárias não irão induzir impactes significativos. 
Contudo, uma vez que estamos presente de formações calcárias que englobam fenómenos 
cársicos de elevado valor geológico e paisagístico, considera-se que a afectação desse património 
poderá conduzir à produção de impactes mais significativos. Assim, existem algumas situações 
que devem ser salientadas: 

 Cumeada prevista para a implantação dos aerogeradores 1 a 3: Atendendo à ausência de 
acesso, poderá ser induzido um impacte mais significativo, uma vez que a construção do 
Projecto implicará a destruição de campos de lapiás e de uma zona de megalapiás. Para 
além destes fenómenos cársicos, foram identificadas nesta cumeada várias cavidades 
cársicas, realçando-se as situações P1 (algarocho), P2 (algar), P3 (algar de abatimento), P11 
(boca de algar), P12 (boca de algar), P13 (depressão), P14 (algar) e P42 (algar de 
abatimento) dada a sua proximidade ao acesso previsto. Devido às condições atmosféricas 
adversas e à dificuldade de acesso, não foi possível visitar esta cumeada, no entanto estes 
aspectos deverão ser acautelados no projecto de execução.  

 Cumeada prevista para a implantação dos aerogeradores 4 e 5: Mais uma vez, devido à 
ausência de acessos, coloca-se o mesmo cenário descrito no ponto anterior, sendo no 
entanto mais predominante o megalapiás (fotos 17 e 19 do Anexo I). Relativamente às 
cavidades cársicas, salientam-se as situações P21 (algar), P22 (algar/lapa), P23 (algar), P24 
(corredor em megalapiás com possível evolução para algar), P25 (algarocho) e P27 (pia 
artesanal com potencial algar) dada a proximidade ao acesso previsto. De igual modo, devido 
às condições atmosféricas e dificuldade de acesso, não foi visitada esta cumeada, devendo 
estes aspectos deverão ser acautelados no projecto de execução. 

 Zona Norte do Parque: Atendendo à existência de acessos, os impactes produzidos serão 
menos significativos, embora existam algumas situações a realçar, designadamente, P30 
(possível algar) e P31 (possível algar), próximo do acesso e no local previsto para a 
implantação do aerogerador 9 (foto 15 do Anexo I), respectivamente. Embora menos 
significativos, os impactes sobre os campos de lapiás e zonas de megalapiás (foto 14 do 
Anexo I) decorrem da construção das plataformas e fundações dos aerogeradores, bem como 
do necessário alargamento dos acessos. Outro aspecto a salientar prende-se com a 
proximidade do aerogerador 6 a uma zona de escarpa (foto 3 do Anexo I), que deverá ser 
salvaguardada na íntegra. 

De acordo com o Aditamento ao EIA, somente após o corte da vegetação que, principalmente nas 
cumeadas mais a Sul é bastante densa, poderão ser confirmadas algumas situações de dúvida, 
bem como identificados novos valores. Assim, para além do desenvolvimento de um novo estudo 
geológico, recorrendo a técnicas de prospecção não intrusivas, nos locais que se pretende instalar 
os aerogeradores, plataformas, acessos e quiobet, que permita aferir a caracterização dos 
fenómenos cársicos apresentada nesta fase, a obra deverá ser acompanhada por um especialista 
em formações cársicas. 

- Desordem visual – impacte significativo, temporário e, parcialmente, reversível. Esta desordem 
visual prende-se com a construção dos estaleiros, áreas de trabalho e infra-estruturas do Projecto, 
bem como com a movimentação de máquinas e pessoal afecto à obra. As zonas onde este 
impacte será mais significativo correspondem aos locais que não têm acessos e/ou que 
apresentam valores geológicos e paisagísticos, tais como megalapiás ou zonas escarpadas, 
salientando-se as cumeadas de implantação dos aerogeradores 1-3, 4-5, 6 e 7. No caso da Linha 
Eléctrica, também as zonas onde será necessário abrir caminhos de acesso aos apoios serão as 
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mais afectadas. Os locais mais críticos, com maior visibilidade sobre a área a intervencionar, são 
as povoações situadas a poente e a norte do Projecto. 

- Perturbação da qualidade de vida das populações envolventes – impacte significativo. Realçam-se 
algumas situações de proximidade à localização prevista para os aerogeradores e acessos: várias 
edificações em Bairro das Poesias, junto ao limite Oeste, e edificação a Leste do vértice geodésico 
de Cabreira, na área de estudo do Parque Eólico; Casal da Lagoa, a cerca de 200 m a Sudeste do 
sector Nordeste do Parque; edificações no Alto da Lameira, no sector mais a Sul da área do 
Parque, na faixa da área de estudo destinada ao acesso ao Parque Eólico; Feteira, a cerca de  
500 m a nascente do sector mais a Sul da área do Parque; edificações em São Bartolomeu dos 
Galegos, a cerca de 400 m do limite da área de estudo; e Paço, a cerca de 360 m a Oeste da área 
de estudo. 

Este impacte decorre da perturbação associada ao tráfego, durante as operações de construção 
civil (33 auto-betoneiras, auto-bomba por betonagem, 3 viaturas para transporte dos operários, 2 
viaturas afectas aos operários responsáveis pelos trabalhos de armação de ferro e cofragem das 
sapatas e 2 viaturas do empreiteiro civil) e durante a montagem dos equipamentos (2 gruas para 
montagem dos aerogeradores, 8 transportes especiais por cada aerogerador e 2 viaturas com o 
pessoal responsável pelas montagens). O EIA avalia este impacte como mais significativo 
aquando das betonagens de sapatas e da chegada das componentes dos aerogeradores, devido 
às dimensões dos transportes, embora seja efectuado no início das manhãs, evitando assim os 
períodos de maior movimentação dos residentes locais. O trajecto a utilizar será previsivelmente a 
EM247-1 até ao entroncamento de Alto das Lameiras onde se efectuará a ligação à área do 
Parque. As localidades atravessadas por este transporte de grandes dimensões referem-se a 
Reguengo Grande, Reguengo Pequeno e São Bartolomeu de Galegos. A perturbação na EM247-1 
é considerada esporádica, temporária e sem conflitos. 

- Afectação de elementos patrimoniais – impacte significativo mas minimizável. De acordo com a 
cartografia apresentada considera-se, pela observação efectuada, que são previsíveis impactes 
nos seguintes Elementos Patrimoniais: 

 N.º 9C ou cavidade 40 – Grutas da Feteira – possível impacte relacionado com a localização 
do acesso ao Parque Eólico; 

 N.º 12 – Paço e restante área anexa – proximidade ao aerogerador 7; 

 Vértice da Cabreira – zona do depósito - proximidade do aerogerador 6 e respectivo acesso; 

 N.º 5 – Cabeça de Asno 3 – forno escavado no substrato rochoso – proximidade ao acesso 
que estabelece a ligação entre o aerogerador 5 e 8. 

No âmbito das cavidades, com possível interesse arqueológico, há a destacar os seguintes 
impactes: 

 Ocorrências n.º 1, 2 e 3 - proximidade do acesso ao aerogerador 3; 

 Ocorrência n.º 12 – localizada no acesso entre os aerogerador 2 e 3; 

 Ocorrências n.º 21, 22, 23, 24 e 25 - proximidade do acesso ao aerogerador 4; 

 Ocorrência n.º 31 – local de implantação do aerogerador 9. 

Salienta-se ainda que as dificuldades colocadas ao reconhecimento da área de estudo, devido à 
falta de visibilidade do terreno, grande parte dele ocupado por denso coberto vegetal, conduz à 
possibilidade de ocorrerem impactes negativos no património que não foram devidamente 
avaliados. 

- Perturbação da fauna - impacte pouco significativo e temporário. A existência de pedreiras em 
funcionamento na área do Projecto condiciona desde já os níveis de tranquilidade existentes no 
local, considerando-se que a perturbação cumulativa da construção do Parque não será 
significativa. Contudo, em alguns locais mais afastados da pedreira, este impacte será mais 
significativo, realçando-se o caso das zonas de escarpa próximo dos locais previstos para os 
aerogeradores 6 e 7, que são utilizadas por algumas espécies como local de nidificação, devendo 
ter-se em consideração o já mencionado sobre a salvaguarda dos períodos de nidificação. 

- Afectação dos recursos hídricos superficiais – impacte pouco significativo. Poderá existir uma 
alteração muito pontual da drenagem natural decorrente da movimentação de terras que, no 
entanto, não se prevê vir a afectar, qualitativa ou quantitativamente, as linhas de água existentes. 
Contudo, deve ter-se em conta que a maioria dos cursos de água corresponde a afluentes da 
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ribeira de S. Domingos, de importância regional (abastece Peniche), devendo ser adoptadas 
medidas preventivas com vista a proteger os mesmos. O curso de água existente entre os 
aerogeradores 6 e 7, por onde está prevista a passagem do acesso entre estes, poderá sofrer 
impactes mais significativos. Esta linha de água será afectada pela construção do acesso, bem 
como pelas escorrências de águas de drenagem, com excesso de sólidos, provenientes da 
movimentação de terras. Outras situações a realçar dizem respeito à proximidade dos 
aerogeradores 5, 6 e 9, e respectivos acessos, a cabeceiras de linhas de água. Assim, caso seja 
interrompido o escoamento de alguma linha de água, deverão ser implementados sistemas de 
drenagem (passagens hidráulicas) para redireccionamento dos caudais das mesmas. Quanto a 
eventuais derrames acidentais de óleos e de outros resíduos, que poderão contaminar as linhas de 
água, deverão ser adoptadas as medidas de minimização propostas. 

- Afectação dos recursos hídricos subterrâneos – impacte pouco significativo, pouco provável e de 
âmbito local. Não se prevê que os trabalhos de construção intersectem o nível freático ou zonas de 
circulação preferencial da água. De qualquer forma, a eventual ocorrência de derrames acidentais 
poderá determinar a deterioração da qualidade das águas subterrâneas, uma vez que a área de 
estudo se localiza num sistema aquífero, devendo por isso ser implementadas medidas e os 
devidos cuidados durante a obra. Por outro lado, a construção do Projecto induz a compactação 
dos solos, modificando as condições naturais de infiltração. A diminuição das áreas de infiltração e 
da porosidade dos terrenos irá provocar uma redução da recarga dos aquíferos identificados, não 
sendo no entanto previsível que os sistemas sejam afectados. 

- Afectação da qualidade dos solos - impacte pouco significativo e, parcialmente, reversível. 
Atendendo a que os solos no local de instalação do Projecto são pouco representativos, 
predominando os afloramentos rochosos, pode-se concluir que os impactes produzidos serão 
pouco significativos, à excepção do traçado previsto para o acesso ao aerogerador 7 que irá 
afectar solos com boa aptidão agrícola, inseridos na RAN. Os impactes resultantes de uma 
eventual contaminação de solos poderão vir a ser minimizados se aplicadas as medidas propostas 
no EIA. A compactação dos solos tem como consequência impactes negativos e irreversíveis nas 
áreas que irão ser ocupadas pelas infra-estruturas, contudo, atendendo a que predominam os 
afloramentos rochosos e a área de afectação dos solos é reduzida, pode-se concluir que os 
impactes serão pouco significativos. 

- Exposição dos solos a fenómenos erosivos – impacte pouco significativo, temporário e reversível. 
Atendendo a que serão afectadas, maioritariamente, zonas de declives pouco acentuados, este 
impacte será minimizado com a implementação de acções de recuperação das áreas desmatadas 
e com a redução, ao mínimo indispensável, das áreas afectadas. 

- Alteração do uso do solo – impacte pouco significativo. De acordo com o layout apresentado para 
o Parque Eólico, as áreas de matos serão as mais afectadas pela construção dos aerogeradores, 
seguindo-se o eucaliptal, que será mais afectado com a construção/beneficiação dos acessos. 
Sendo, no entanto, de salientar ainda o impacte, decorrente da beneficiação de acessos, sobre as 
áreas agrícolas e uma reduzida zona de pinhal. O conjunto das afectações relativas ao estaleiro, 
aerogeradores e plataformas, quiobet e acessos (beneficiar e construir) totalizam cerca de 4,65 ha, 
correspondendo a 1,6% da área de estudo do Parque Eólico. O EIA salienta que a área ocupada 
pela plataforma de montagem dos aerogeradores é provisória havendo, após a construção, a 
recuperação de grande parte da área afectada, admitindo-se uma recuperação de cerca de 10 
128m

2
, considerando-se uma ocupação física real no terreno de 2 471 m

2
. 

No caso da Linha Eléctrica, realça-se a inevitável afectação de áreas agrícolas, devendo ser 
salvaguardada a sobrepassagem de habitações, designadamente nas povoações de Bolhos e 
Riba Fria, prevendo-se um afastamento de 85 m. Regista-se ainda a povoação de Paço, a 100 m 
do corredor, e Quinta das Tripas, a cerca de 80 m, bem como o atravessamento de várias 
edificações dispersas nos lugares entre Riba Fria e Atouguia da Baleia, na freguesia da Atouguia 
da Baleia, concelho de Peniche, destacando-se as edificações localizadas a cerca de 100 m e  
350 m da subestação de Atouguia da Baleia. 

Por último, embora não previsto qualquer impacte directo, realça-se que as zonas de carvalhal e 
os exemplares de sobreiro identificados deverão ser salvaguardados de qualquer afectação. De 
acordo com o parecer da AFN (Anexo II), alerta-se para a necessidade de cumprir o disposto no 
Decreto-lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 
155/2004, de 30 de Junho, relativos às medidas de protecção aos povoamentos de sobreiro e 
azinheira, e dos Decretos-Lei n.º 173/88 e n.º 174/88, de 17 de Maio, que estabelecem a 
obrigatoriedade de manifestar o corte prematuro de eucaliptos e pinheiro-bravo, numa área 
superior a 1 ha e a 2 ha, respectivamente. Informa ainda que tendo-se considerado, pela Portaria 
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n.º 553-B/2008, de 27 de Junho, que o território português está afectado pelo nemátodo da 
madeira do pinheiro, o corte de resinosas está sujeito às restrições impostas pela Portaria n.º 
103/2006, de 6 de Fevereiro. 

São também esperados impactes negativos na fase de exploração, decorrentes essencialmente da 
presença e funcionamento dos aerogeradores e linha eléctrica, manutenção das infra-estruturas e 
utilização dos acessos do Parque, destacando-se os seguintes: 

- Aumento dos níveis de ruído ambiente – impacte significativo e permanente. De acordo com os 
valores de Lden e Ln calculados, as simulações e os valores de LAeq para os três períodos de 
referência, apresentados no EIA, é possível concluir que o Parque Eólico será responsável por 
acréscimos significativos em todos os receptores avaliados, com incumprimento do Critério de 
Incomodidade nos receptores P2, P3 e P4 situados no aglomerado de Pena Seca. Deste modo, 
deverá o layout do Parque Eólico ser reformulado, de forma a garantir a salvaguarda dos limites 
estabelecidos no RGR. 

Realça-se ainda o aspecto ressalvado pela ANPC (parecer no Anexo II), para a eventual 
ocorrência de impactes negativos nos receptores de Bolhos, uma vez que para além da influência 
do Parque, esta povoação é atravessada pelo corredor da Linha. Deste modo, deverá ser 
analisada esta situação e os eventuais impactes produzidos pelo conjunto Parque e Linha nos 
referidos receptores. 

- Intrusão visual – impacte significativo e permanente. De acordo com a simulação de visibilidades, 
apresentada no EIA e realizada para um raio de 5 km, verifica-se que 36 aglomerados 
populacionais têm visibilidade para o Parque Eólico, realçando-se que a partir de 10 destes será 
possível avistar a totalidade dos aerogeradores. Realça-se o impacte mais significativo sobre as 
povoações de Bairro das Poesias, Bolhos, Carnide, Paço, Pena Seca, Bufarda e Riba Fria (a 
Oeste), Cesaredas (a Este), Serras D’El Rei (a Norte), S. Bartolomeu de Galegos (a Sul), e Feteira 
e Moledo (a Sudeste), de onde será possível visualizar 7-9 aerogeradores. Assim, conclui-se que a 
zona a Oeste do Parque será mais afectada. De igual modo, as vias de comunicação mais 
próximas, EN471-1, IC11 e IP6, serão afectadas paisagisticamente. O facto de o impacte ser 
considerado significativo deve-se à alteração da paisagem da serra, que será bastante visível a 
partir das povoações mais próximas, nomeadamente Bairro das Poesias, Paço, Pena Seca e S. 
Bartolomeu de Galegos, não tanto devido à alteração das variáveis físicas e ecológicas, mas sim à 
intrusão de elementos estranhos à paisagem. 

Atendendo a que o Projecto ainda se encontra em fase de estudo prévio e tendo sido identificadas 
várias condicionantes à implantação do mesmo, o layout final poderá induzir diferentes impactes 
na paisagem. Assim, no RECAPE deverá ser reanalisado este impacte. 

Relativamente à linha eléctrica, embora menos intrusiva, induzirá também um impacte negativo na 
paisagem, de menor significado, destacando-se as povoações de Bolhos e Riba Fria como as mais 
afectadas, não só pela proximidade à Linha, mas pelo impacte cumulativo desta com o Parque 
Eólico. 

- Perturbação da flora e fauna - impacte pouco significativo. Este impacte decorre do aumento da 
acessibilidade na área do Parque, principalmente aos locais que, actualmente, não têm qualquer 
acesso. No entanto, considera-se que, caso este impacte venha a demonstrar-se mais 
significativo, deverá ser minimizado. 

- Afectação dos recursos hídricos subterrâneos – impacte pouco significativo, pouco provável e de 
âmbito local. A impermeabilização do terreno abrange pequenas áreas associadas aos 
aerogeradores, quiobet e acessos (redução da permeabilidade), não determinando uma redução 
significativa da área de recarga dos aquíferos. Durante as operações de manutenção há que 
considerar a eventual ocorrências de derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis, devendo 
assim ser cumpridas as medidas propostas. 

- Ocupação definitiva do solo – impacte pouco significativo e permanente. Na fase de exploração do 
Parque Eólico as áreas afectadas ficarão restringidas às zonas dos aerogeradores, acessos e 
quiobet, podendo ser retomadas algumas actividades ou usos, anteriores à construção, como por 
exemplo o pastoreio, uma vez que desaparecerá as áreas de estaleiro e de apoio à obra. No caso 
da Linha Eléctrica, se o traçado da mesma se inserir em áreas florestadas, realça-se a eventual 
necessidade de manutenção da faixa de protecção da Linha e, consequentemente, do corte de 
exemplares arbóreos, induzindo impactes mais significativos. 

- Mortalidade de aves e morcegos - impacte de significado desconhecido. Embora já existam alguns 
resultados de monitorização de parques eólicos, ainda não é possível afirmar com certeza qual o 
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real impacte provocado pela presença dos aerogeradores sobre estes grupos, podendo no 
entanto, de acordo com os dados existentes, prever que este impacte poderá ser mais significativo 
ao nível dos quirópteros. O facto de não estar a ser desenvolvida qualquer monitorização no 
parque eólico já existente, contribui ainda mais para esta incerteza. Contudo, o facto de existir um 
abrigo de morcegos de importância nacional e de poderem ocorrer no local várias espécies de 
quirópteros protegidas suscita uma preocupação acrescida sobre este aspecto. Assim, os 
resultados dos trabalhos de campo, que se encontram em desenvolvimento, poderão ser bastante 
importantes na análise dos eventuais impactes do presente projecto sobre os morcegos, podendo 
induzir à criação de condicionantes e medidas de minimização. Acresce que, segundo o ICNB 
(Anexo II), os resultados dos trabalhos em curso poderão conduzir à necessidade de ajustes do 
Projecto, sendo por isso importantes para a definição da configuração final do Projecto. 

Relativamente à Linha Eléctrica, a avifauna será mais susceptível de ser afectada, 
desconhecendo-se no entanto o verdadeiro impacte. Atendendo a que o corredor da Linha 
apresenta habitats propícios à presença de algumas espécies de aves protegidas, considera-se 
que deverá ser desenvolvida uma monitorização adequada deste grupo. 

Para além dos impactes identificados, considera-se de alertar para a compatibilidade do presente 
projecto com o funcionamento das pedreiras identificadas. Segundo a DRE LVT (parecer no Anexo II), 
uma vez que o método de desmonte desta pedreira prevê o recurso a explosivos considera de avaliar a 
proximidade do Projecto a este tipo de actividade. 

O INETI (parecer no Anexo II) considera ainda que deveria ter sido apresentada uma caracterização dos 
recursos minerais e das suas potencialidades, bem como uma avaliação dos potenciais impactes e 
medidas de minimização a implementar. Assim, esta análise deverá ser efectuada no RECAPE. 

No que concerne aos impactes cumulativos do presente projecto com os parques eólicos envolventes, 
destacam-se os seguintes aspectos: 

- Ecologia – impacte pouco significativo a significativo. O facto de na envolvente da área agora em 
estudo existirem mais dois parques eólicos, os impactes relativos à perturbação da fauna e à 
mortalidade de aves e morcegos serão potenciados, principalmente no que se refere aos 
quirópteros, uma vez que se espera que a sua comunidade local apresente espécies de maior 
relevância conservacionista, associadas (ou não) à presença do Abrigo de Importância Nacional. 

- Paisagem – impacte negativo significativo e permanente. Prevê-se uma acentuação da dominância 
física de aerogeradores na paisagem, com indução de impactes paisagísticos na sua bacia visual. 
Das povoações já identificadas, como as que terão maior impacte visual, destacam-se o Bairro das 
Poesias, Bolhos, Paço, Bufarda, Riba Fria, Cesaredas, Serras D’El Rei, Feteira e Moledo, como as 
que irão sofrer de igual modo um impacte cumulativo significativo, mantendo-se a vertente Oeste 
como a mais afectada, juntamente com a vertente Este, que ficará rodeada de aerogeradores. 

4.5 Análise das alternativas de acesso do Parque Eólico 

O EIA considera as seguintes duas alternativas de acesso à área do Parque Eólico: 

- Por Sul, a partir do nó da Lourinhã na A8, seguindo pelo IC11, até à Lourinhã, e pela EM571, que 
liga a Lourinhã a São Bartolomeu dos Galegos. Nesta povoação acede-se à EM247–1 em direcção 
a Reguengo Grande, em cerca de 1500 m, e inflectindo para Norte em Alto da Lameira, por um 
caminho rural de acesso à cumeada do Parque. 

- Por Nascente, a partir do nó do Bombarral na A8, seguindo pela EM247-1 para São Bartolomeu dos 
Galegos e inflectindo para Norte no Alto da Lameira (cerca de 600 m da povoação da Feteira), por 
um caminho rural de acesso à cumeada do Parque Eólico. 

A análise dos efeitos associados às duas alternativas de acesso permite concluir no sentido de uma 
aproximação de ambas as situações. Por outro lado, levando em conta as medidas de minimização 
propostas, considera-se que as condições de avaliação podem vir a verificar algumas alterações. Nesse 
sentido, conclui-se que deverão ser aferidas considerando as várias condições de minimização 
enunciadas, vindo a ser apresentado em fase de RECAPE o resultado desta aferição e, dessa forma, 
confirmada a alternativa a prosseguir. 

4.6 Elementos Complementares, Condicionantes, Medidas de Minimização, e Planos de 
Recuperação das Áreas Intervencionadas, de Acompanhamento Ambiental da Obra e de 
Monitorização 

De acordo com o já mencionado, realça-se a necessidade de serem apresentados elementos 
complementares no RECAPE, designadamente a nova prospecção geológica, a identificação das áreas 
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de protecção das captações de água, os estudos adicionais da flora e habitas, os resultados obtidos na 
monitorização do Ano 0 relativa à avifauna e quirópteros, os estudos adicionais do ambiente sonoro, as 
análises complementares do património, o plano de acessos, a análise do ordenamento do território e 
condicionantes relativa à Linha Eléctrica, a reformulação das plantas de condicionamento à luz dos 
novos elementos e os pareceres de várias entidades decorrente da ocupação das suas áreas de 
jurisdição, ou da eventual interferência com infra-estruturas da sua responsabilidade. 

Relativamente a condicionantes e medidas para o projecto de execução, esta dizem respeito à 
compatibilização do Projecto com os fenómenos cársicos, os pontos de captação de águas 
subterrâneas, os cursos de água, os habitats naturais e espécies de flora, os critérios de ruído ambiente 
dispostos na legislação, os elementos patrimoniais e os instrumentos de gestão territorial. 

No que concerne às medidas de minimização, concorda-se, na generalidade, com as previstas no EIA, 
devendo ter-se em consideração o mencionado ao longo do presente parecer e os ajustes efectuados. 
Realçam-se as medidas de minimização a implementar na programação da obra, localização e 
organização do estaleiro, redução da área afectada e sinalização dos valores a salvaguardar, protecção 
dos valores geológicos, ecológicos e patrimoniais e gestão de materiais e resíduos. 

Por último, relativamente à fase de desactivação, aquando do final do tempo de vida útil do Projecto, 
deverá o proponente informar a Autoridade de AIA, da sua desactivação ou possível reformulação, 
indicando as acções a desenvolver e medidas a implementar. 

O Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) visa o desenvolvimento de uma rápida e 
eficaz recuperação da zona afectada pela obra, após a conclusão da mesma. Salienta-se que não 
deverão ser realizadas operações de hidrossementeira, a não ser que se verifiquem situações críticas de 
não regeneração natural da vegetação, e que deverá ser acompanhada a evolução do coberto vegetal 
durante os primeiros anos da exploração do Projecto. Caso as operações de hidrossementeira venham a 
ocorrer, dever-se-ão usar espécies da área de implantação do Projecto, assim como propágulos 
provenientes da mesma. 

O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) é outra das peças que deverá ser entregue 
com o RECAPE. O acompanhamento ambiental deverá ser implementado durante a construção do 
Parque Eólico e Linha Eléctrica e incluir a fiscalização do cumprimento de todas as medidas de 
minimização previstas, bem como das plantas de condicionamentos. Deverão ser produzidos relatórios 
com periodicidade adequada ao desenvolvimento da obra e do próprio acompanhamento, e informada, 
previamente, a Autoridade de AIA aquando do desenvolvimento de alguma alteração no Projecto ou 
acção de obra, não prevista. 

No que concerne aos planos de monitorização, deverão ser implementados os propostos e apresentados 
os primeiros resultados, relativos às amostragens do Ano 0, no RECAPE. 

No capítulo 5 é apresentada a listagem dos aspectos a serem considerados no planeamento e execução 
do Projecto, que incluem o proposto no EIA, e aceite pela CA, e no presente parecer. 

5. CONCLUSÕES 

O Parque Eólico de Lourinhã II irá localizar-se no concelho da Lourinhã, enquanto a Linha Eléctrica 
atravessará ainda o concelho de Peniche. 

O projecto apresentado prevê a construção de 9 aerogeradores de 2 MW, prevendo-se uma produção de 
cerca de 46 GWh/ano. 

O presente projecto gera impactes positivos ao nível socioeconómico, devido ao arrendamento dos 
terrenos e às contrapartidas directas a atribuir às câmaras municipais (2,5% da facturação anual do 
Parque), bem como à dinamização da economia local e, eventual, criação de emprego. 

Para além dos impactes positivos ao nível local, este parque eólico, cumulativamente com outros 
projectos da mesma natureza, irá contribuir para a redução da dependência externa nas necessidades 
de consumo eléctrico e para o cumprimento das metas nacionais de produção de energias renováveis. 

Relativamente aos impactes negativos, estes decorrem principalmente das acções de movimentação 
de terras e desmatação, bem como da presença e funcionamento do Projecto, destacando-se os 
impactes sobre: 

- o património geológico, designadamente sobre os fenómenos cársicos, decorrente da necessidade 
de construção dos aerogeradores e respectivos acessos e plataformas; 

- a flora e os habitats naturais, devido à desmatação necessária para implantação das infra-
estruturas do Projecto; 
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- a avifauna e quirópteros, principalmente deste último grupo, devido à perturbação do seu habitat e 
ao risco de colisão com os aerogeradores e linha eléctrica, salientando-se a presença na 
envolvente de um abrigo de morcegos de importância nacional e o efeito cumulativo provocado 
pela existência de mais dois parques eólicos na envolvente; 

- o ambiente sonoro, uma vez que existem vários receptores sensíveis a menos de 500 m dos locais 
previstos para os aerogeradores; 

- o património, atendendo ao elevado número de elementos existentes e à potencial afectação da 
integridade de alguns destes; 

- a paisagem, devido à desordem visual provocada pela obra e à intrusão visual na serra provocada 
pela presença de aerogeradores. 

Face ao exposto, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projecto “Parque Eólico de Lourinhã II” 
condicionado à apresentação dos elementos complementares, ao cumprimento das condicionantes ao 
projecto de execução e medidas de minimização, e à implementação dos planos de recuperação das 
áreas intervencionadas, acompanhamento ambiental da obra e monitorização, a seguir mencionados. 

Considera-se de alertar para a compatibilidade do presente projecto com o funcionamento das pedreiras 
identificadas, devido ao método de desmonte utilizado, com recurso a explosivos, e à proximidade do 
Projecto a esta actividade. 

Acrescenta-se, desde já, que a Autoridade de AIA deverá ser informada do início da fase de construção, 
de forma a possibilitar o desempenho das suas competências na Pós-Avaliação do Projecto. 

Os relatórios de acompanhamento ambiental da obra e da recuperação das áreas afectadas, e de 
monitorização deverão ser entregues à Autoridade de AIA com a periodicidade proposta em cada plano. 

Após a conclusão da fase de construção do Projecto e antes da entrada em funcionamento do mesmo, o 
Promotor deverá solicitar à Autoridade de AIA uma reunião de obra com a CA a fim de verificar a 
execução de todas as medidas contempladas na Declaração de Impacte Ambiental relativas à fase de 
construção. 

 

Condicionantes ao projecto de execução 

1. O layout final do projecto de execução deverá ser reformulado, de forma a garantir a salvaguarda 
dos limites estabelecidos no RGR. 

2. Não poderão ser implementados elementos do Projecto em áreas classificadas de “Espaços 
Agrícolas” e REN, devendo para tal ser relocalizado o aerogerador 7 e respectivo acesso.  

Elementos Complementares a Apresentar no RECAPE 

Os elementos que se seguem deverão ser apresentados no 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 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. 

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

3. Caracterização dos recursos minerais e das suas potencialidades, bem como uma avaliação dos 
potenciais impactes sobre estes e medidas de minimização a implementar. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

10. Análise do eventual impacte cumulativo no ambiente sonoro nos receptores de Bolhos, uma vez que 
para além da influência do Parque, esta povoação é atravessada pelo corredor da Linha. 

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. 

12. Reavaliação e delimitação rigorosa das ocorrências arqueológicas n.º 12 e 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. 

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). 

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

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. 

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. 

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

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. 

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 nova configuração do Projecto. 
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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 

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. 

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

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. 

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. 

7. Garantir a operacionalidade do ponto de água de utilização mista (meios aéreos e terrestres), 
identificado pelo ANPC. 

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

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. 

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). 

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

12. A rede de cabos subterrânea deverá ser desenvolvida ao longo dos caminhos de acesso do Parque 
Eólico. 

13. A escolha do local de implantação do edifício de comando/subestação do Parque Eólico deverá ter 
em consideração a necessidade do seu bom enquadramento paisagístico. Os materiais a utilizar no 
revestimento exterior deverão ser adequados às características locais. 

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

Linha Eléctrica 

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

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

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; 

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. 

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

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. 

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

23. Acautelar o afastamento necessário das edificações das povoações de Riba Fria e Bolhos, 
garantindo a segurança e as exigências legais em matéria de saúde humana, bem como dos 
equipamentos identificados no corredor da linha eléctrica. 

24. Não instalar isoladores rígidos. 

25. Isolar os postes com cadeias de armação (eixo horizontal) ou preferencialmente com cadeias de 
suspensão, com as linhas devidamente isoladas a uma distância mínima de 70 cm da travessa, com 
isoladores em toda a sua extensão. A cadeia de isoladores deverá ser suficientemente grande para 
que as aves, quando pousadas na travessa, não tenham possibilidade de tocar nos condutores com 
a pele ou penas molhadas. Os respectivos arcos não poderão passar por cima da travessa. 

26. As fases deverão estar distanciadas, pelo menos, 1,5 metros. 

27. Nos postes em galhardete e em triângulo, a linha deverá estar distanciada 75 cm na vertical, da 
travessa situada imediatamente abaixo. 

28. Os seccionadores que se localizam por cima do topo do poste, cujo desenho é particularmente 
perigoso para aves, deverão ser colocados 35 cm abaixo do topo do poste, em posição vertical. 

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. 

30. Prever a colocação balizagem aeronáutica. 

Fase de Construção 

As medidas de minimização a seguir mencionadas deverão ser cumpridas, tanto nos projectos dos 
Parques Eólicos como da Linha Eléctrica (quando aplicáveis). 

Planeamento dos trabalhos, estaleiro e áreas a intervencionar 

1. Deverá ser respeitado o exposto nas plantas de condicionamentos. Sempre que se venham a 
identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, as plantas de condicionamentos deverão 
ser actualizadas. 

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. 

3. Limitar, na medida do possível, as operações mais ruidosas, que se efectuem na proximidade de 
habitações, ao período diurno e dias úteis. 

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 
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. 
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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. 

6. Implementar sistemas de drenagem na área do Projecto e assegurar o escoamento natural em todas 
as fases de desenvolvimento da obra. 

7. Promover, sempre que possível, a utilização de mão-de-obra local. 

8. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente 
em relação às medidas minimizadoras identificadas, através de instruções sobre os procedimentos 
ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental). 

9. Informar sobre a construção e instalação do projecto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na 
zona envolvente do mesmo, nomeadamente o ANPC – Autoridade Nacional de Protecção Civil, e 
entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem como as 
entidades com jurisdição na área de implantação do projecto, com pelo menos trinta dias úteis de 
antecedência. 

10. Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deverá ser comunicado à Força 
Aérea e à ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. o início da instalação dos aerogeradores, devendo 
incluir-se nessa comunicação as exigências que constem nos pareceres emitidos por estas 
entidades. 

11. Informar as populações mais próximas acerca das acções de construção e respectiva 
calendarização, do planeamento da utilização de explosivos e dos eventuais condicionamentos de 
circulação, divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente nas juntas de freguesia e 
câmaras municipais. A informação relativa ao uso de explosivos deverá ser prestada em placas 
afixadas junto às obras e divulgada através de folhetos afixados nos locais onde é habitual a 
população concentrar-se. 

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. 

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 PROF 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. 

14. Os estaleiros deverão possuir instalações sanitárias amovíveis.  

15. Não deverão ser efectuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local 
do Parque. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições no estaleiro que assegurem a 
não contaminação dos solos. 

16. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia 
eléctrica do estaleiro, nas acções de testes dos aerogeradores ou para outros fins, estes deverão 
estar devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações do solo. 

17. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, deverão ser utilizados 
sistemas de aspersão nas áreas de circulação. 
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18. A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à 
balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser delimitadas as seguintes 
áreas: 

- Estaleiros: os estaleiros deverão ser vedados em toda a sua extensão. 

- Acessos: deverá ser delimitada uma faixa de, no máximo, 2 m para cada lado do limite dos 
acessos a construir. Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado dos acessos, 
a faixa a balizar será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a intervencionar pela 
vala. 

- Aerogeradores e plataformas: deverá ser limitada uma área máxima de 2 m para cada lado da 
área a ocupar pelas fundações e plataformas. As acções construtivas, a deposição de materiais 
e a circulação de pessoas e maquinaria deverão restringir-se às áreas balizadas para o efeito. 

- Locais de depósitos de terras. 

- Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que, pela sua dimensão, não 
podem ser armazenados no estaleiro. 

- Áreas a intervencionar para instalação dos apoios da linha. 

19. Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas nas Plantas de Condicionamentos, ou outras 
que vierem a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental, caso se localizem a 
menos de 50 m das áreas a intervencionar.  

20. Sinalizar e vedar permanente as ocorrências patrimoniais constantes do EIA, bem como de todas 
aquelas que possam surgir durante os trabalhos e que se situem a menos de 100 m da frente de 
obra e seus acessos, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afecto aos trabalhos. 

21. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática dos locais de implantação de áreas funcionais da 
obra (estaleiros, depósitos de terras, áreas de empréstimo), no caso de se situarem fora da área de 
incidência já prospectada. 

22. Efectuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de 
inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a 
instalação de estaleiros, abertura de acesso, etc. O acompanhamento deverá ser continuado e 
efectivo pelo que, se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se 
garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

Os resultados obtidos no decurso da prospecção e do acompanhamento arqueológico poderão 
determinar também a adopção de medidas de minimização complementares (registo documental, 
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). Se, na fase de construção ou na fase 
preparatória, forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão suspensas nesse local, 
ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato ao IGESPAR, I.P as ocorrências com uma 
proposta de medidas de minimização a implementar. 

23. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 
obra deverão, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas 
in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação. 

24. Efectuar o acompanhamento geológico e geomorfológico da obra e do planeamento do Projecto, por 
especialistas em formações cársicas. 

25. Os serviços interrompidos, resultantes de afectações planeadas ou acidentais, deverão ser 
restabelecidos o mais brevemente possível. 

26. Possuir material afecto à prevenção de eventuais incêndios. 

Desmatação e Movimentação de Terras 

27. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente 
necessárias. 

28. Evitar o corte de espécies arbóreas e arbustivas, ao mínimo indispensável. 

29. No corredor da Linha Eléctrica deverá ser mantida, sempre que possível, a vegetação arbustiva e 
utilizadas técnicas de desbaste das árvores, em detrimento do seu corte, no caso das espécies que 
não tenham crescimento rápido. 
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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. 

31. Nas operações de escavação, privilegiar a utilização de meios mecânicos, em detrimento do uso de 
explosivos. Nos locais onde se revele indispensável a utilização de explosivos para desmonte de 
rocha, a sua detonação deverá ser feita com recurso a microretardadores e a técnicas de pré-corte. 

32. Durante as acções de movimentação de terras a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá 
ser cuidadosamente removida e depositada em pargas.  

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. 

34. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de incidência do 
projecto (Parque e respectiva linha eléctrica) que apresentavam reduzida visibilidade, de forma a 
colmatar as lacunas de conhecimento. 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

35. Não deverão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do Parque Eólico. 

36. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, assegurar a não utilização de solo com 
probabilidade de conter sementes das espécies invasoras e que estas são provenientes de locais 
legalmente autorizados. 

37. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do Projecto. Exceptua-se o material 
sobrante das escavações necessárias à execução da obra. 

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

39. Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela 
gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário 
no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores 
licenciados. 

40. O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter actualizada toda a documentação referente às 
operações de gestão de resíduos. Deverá assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação 
à EAA para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada. 

41. É proibido efectuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância 
poluente, directa ou indirectamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não 
tenha sido previamente autorizado. 

42. Deverá proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu 
armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente 
preparados para o efeito. 

43. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e 
metálicas, armações, cofragens, entre outros) deverão ser armazenados temporariamente num 
contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado. 

44. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser triados de acordo com as seguintes 
categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos poderão ser 
encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma 
empresa designada para o efeito. 

45. O material inerte proveniente das acções de escavação deverá ser depositado na envolvente dos 
locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas acções de aterro (aterro das 
fundações ou execução das plataformas de montagem e beneficiação dos acessos), não devendo 
ser depositado dentro ou próximo de linhas de água, zonas de regeneração de floresta autóctone ou 
depressões húmidas. Os taludes dos depósitos de terras sobrantes não deverão exceder 2H:1V. 
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46. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deverá ser, preferencialmente, utilizado 
na recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para pedreira. 

47. Todos os depósitos de terras e materiais deverão ser criteriosamente escolhidos de modo a não 
afectarem áreas de REN, RAN e Domínio Público Hídrico, bem como os habitats naturais de 
vegetação rupícola, lajes calcárias e áreas florestais. 

48. Proteger os depósitos de materiais finos da acção dos ventos e das chuvas. 

49. Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de acções de decapagem, 
desmatação e desflorestação necessárias à implantação do Projecto, podendo ser aproveitados na 
fertilização dos solos.  

50. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em 
recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para 
esse fim. Os recipientes deverão estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu 
conteúdo.  

51. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de 
substâncias poluentes, deverá ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o 
empreiteiro providenciar a remoção dos solos afectados para locais adequados a indicar pela 
entidade responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais.  

52. Durante as betonagens, deverá proceder-se à abertura de bacias de retenção para proceder à 
lavagem das caleiras das betoneiras. Estas bacias deverão ser localizadas em zonas a 
intervencionar, preferencialmente, junto aos locais a betonar. A capacidade das bacias de lavagem 
de betoneiras deverá ser a mínima indispensável a execução da operação. Finalizadas as 
betonagens, a bacia de retenção será aterrada e alvo de recuperação. 

53. Os restos de betão deverão ser reutilizados na construção das sapatas. 

54. O transporte de materiais susceptíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser efectuado em 
viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada. 

55. O tráfego de viaturas pesadas deverá ser optimizado, relativamente ao número de veículos e às 
horas de circulação, e efectuado em trajectos que evitem ao máximo o incómodo para as 
populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajecto deverá ser o mais curto 
possível e ser efectuado a velocidade reduzida. 

56. Os veículos afectos às obras deverão circular com os faróis ligados “em médios” durante o dia, de 
forma a se tornarem mais visíveis para os utentes das vias de comunicação. 

Acessos, plataformas e fundações 

57. Interferir o mínimo possível com caminhos e serventias actualmente utilizados. 

58. Reparar as estradas da região que poderão ser eventualmente danificadas pela passagem de 
veículos pesados afectos à obra. 

59. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra, 
devendo ser criadas áreas de segurança com acessos interditos, principalmente na fase de abertura 
de valas, escavações e montagem dos aerogeradores. 

60. Assinalar correctamente os acessos à área do Parque, com indicação de redução de velocidade, 
sobretudo no acesso a partir da EM247-1, no Alto dos Lameiros, entre S. Bartolomeu de Galegos e 
Feteira. 

61. No caso da construção da Linha Eléctrica, evitar a abertura de novos acessos. No caso de não 
existirem acessos que sirvam os propósitos da obra, deverão ser apenas abertos trilhos com a 
largura mínima para permitir a passagem do equipamento e da maquinaria envolvida na fase de 
construção, os quais terão que ser devidamente naturalizados no final da obra. 

Fase de Exploração 

1. Deverá existir vigilância adequada de forma a reduzir o risco de incêndio. 

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

3. As acções relativas à exploração e manutenção deverão restringir-se às áreas já ocupadas. 
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4. Manter o revestimento vegetal existente nas zonas intervencionadas, evitando o pisoteio de espaços 
ocupados por vegetação em recuperação. 

5. A iluminação do Parque Eólico e das suas estruturas de apoio deverá ser reduzida ao mínimo 
recomendado para segurança aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atracção para aves 
ou morcegos. 

6. Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer alteração 
verificada e assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração do Parque Eólico para que 
o sistema de sinalização funcione nas devidas condições. 

7. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de 
equipamentos para os operadores de gestão de resíduos. 

8. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos deverão ser recolhidos 
e armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente 
transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a resíduos 
perigosos. 

9. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos 
aerogeradores. 

Fase de Desactivação 

1. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do parque eólico, de 20 anos, e a dificuldade de 
prever as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, 
deverá o promotor, no último ano de exploração do Projecto, apresentar a solução futura de 
ocupação das áreas de implantação dos parques eólicos e projectos complementares. Assim, no 
caso de reformulação ou alteração do parque eólico, sem prejuízo do quadro legal então em vigor, 
deverá ser apresentado estudo das respectivas alterações referindo especificamente as acções a ter 
lugar, impactes previsíveis e medidas de minimização, bem como o destino a dar a todos os 
elementos a retirar do local. Se a alternativa passar pela desactivação, deverá ser apresentado um 
plano de desactivação pormenorizado contemplando nomeadamente: 

- solução final de requalificação da área de implantação do parque eólico, a qual deverá ser 
compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro 
legal então em vigor; 

- acções de desmantelamento e obra a ter lugar; 

- destino a dar a todos os elementos retirados; 

- definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno; 

- plano de recuperação final de todas as áreas afectadas. 

De forma geral, todas as acções deverão obedecer às directrizes e condições identificadas no 
momento da aprovação do Projecto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos 
legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração. 

Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas  

No Plano a apresentar no RECAPE, deverão ser considerados os aspectos a seguir mencionados. 

1. Após conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais de estaleiro, plataformas de montagem 
e zonas de trabalho deverão ser meticulosamente limpos e removidos todos os materiais não 
necessários ao funcionamento do Projecto. 

2. Proceder à desactivação de todas as áreas de plataformas de trabalho e montagem dos 
aerogeradores, permanecendo o estritamente necessário a operações de manutenção simples. 

3. Efectuar a modelação adequada dos taludes e cobrir os mesmos com terra vegetal.  

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. 

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

6. Apenas deverá recorrer-se a sementeira nos casos em que a recuperação com a terra vegetal local 
se torne ineficaz, utilizando apenas espécies da área de implantação do Projecto, assim como 
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propágulos provenientes destas áreas. Nestes casos deverá ser apresentada uma solução à 
Autoridade de AIA que será analisada e aprovada pela CA. 

7. Utilizar os elementos florísticos típicos da região e dos habitats em questão. 

8. Após a concretização da obra e num prazo mínimo de 2 anos, realizar o acompanhamento da 
evolução do revestimento natural das superfícies intervencionadas. Durante esta fase, caso seja 
necessário, deverão ser tomadas medidas correctivas de possíveis zonas com erosão, 
principalmente em taludes ou em zonas em que o sistema de drenagem superficial se encontra 
danificado ou mal implantado. Estas medidas deverão ser sempre aprovadas pela Autoridade de 
AIA. 

9. Deverão ser apresentados relatórios do acompanhamento da recuperação da vegetação, após o 
final da obra e anualmente durante a exploração. 

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) 

Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, tendo em consideração os aspectos a 
seguir mencionados. 

1. Efectuar o acompanhamento ambiental da construção do Parque Eólico e Linha Eléctrica. 

2. Garantir uma fiscalização eficiente no sentido de serem cumpridas com rigor as especificações do 
Projecto. 

3. Integrar no PAAO todas as medidas de minimização relativas à fase de construção acima previstas. 

4. A fiscalização ambiental deverá detectar e corrigir, em tempo útil, eventuais situações não previstas 
nas obras, e comunicar à Autoridade de AIA. 

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

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. 

7. As plantas de condicionamentos deverão ser facultadas a cada empreiteiro e, se necessário, revistas 
à luz de eventuais elementos novos (estudos complementares, monitorização e acompanhamento 
ambiental da obra). 

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. 

9. Caso sejam previstas alterações ao Projecto ou às actividades de construção, deverá ser 
comunicado antecipadamente à Autoridade de AIA, para análise e emissão de parecer. 

Planos de Monitorização 

Os Planos de Monitorização deverão ser desenvolvidos e apresentados no RECAPE, considerando os 
aspectos a seguir mencionados. Os primeiros resultados dos trabalhos a realizar no âmbito destes 
planos, relativos à fase de pré-construção, deverão ser entregues com o RECAPE e propostas eventuais 
medidas de minimização face aos resultados obtidos. 

Plano de Monitorização da Flora e Vegetação (Parque Eólico) 

1. Parâmetros: Inventariação e cartografia dos habitats naturais; Levantamento florístico e avaliação 
da riqueza específica, diversidade, estrutura e composição da vegetação. 

2. Locais de amostragem: Áreas afectadas e envolventes. 

3. Frequência e época de amostragem: Antes da construção, durante a construção e após o término 
da construção; Anual (Primavera) durante um período de dois anos. 

4. Métodos de amostragem e tratamento de dados: Inventariações específicas e registo cartográfico 
de parcelas dos habitats presentes na área de estudo; Cartografia dos habitats e das áreas a 
afectar pelo Projecto. 

5. Relatórios: anuais. 
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Plano de Monitorização da Avifauna (Parque Eólico e Linha Eléctrica) 

1. Parâmetros: Censos da comunidade de aves para cálculo de parâmetros populacionais (abundância 
relativa, riqueza específica, densidade e diversidade); Censos para determinação da utilização da 
área de amostragem por parte das aves planadoras e/ou aves cujo comportamento de voo propicie 
a sua colisão com os aerogeradores e linha eléctrica; Mortalidade de aves através de campanhas 
de prospecção de cadáveres; Testes para o cálculo de taxas de detectabilidade, e de decomposição 
e de remoção. 

2. Locais de amostragem: Censos na área do Parque Eólico, corredor da Linha Eléctrica e zona de 
controlo, em pontos de amostragem definidos de acordo com a estrutura da paisagem e pontos de 
observação de rapinas; Prospecção de cadáveres num raio de cerca de 5 m superior ao raio da pá, 
com centro na torre do aerogerador, e ao longo da Linha Eléctrica; Testes de detectabilidade em 
locais estratificados em função dos habitats existentes em redor dos aerogeradores. 

3. Frequência e épocas de amostragem: Antes da construção, durante a construção e dois anos na 
fase de exploração; Duas campanhas de censos por cada estação do ano; Campanhas de 
prospecção de cadáveres na Primavera (6-8 visitas consecutivas), Verão (6-8 visitas consecutivas) 
e Outono (4-6 visitas consecutivas), com sete dias de intervalo (ajustável com os resultados dos 
testes de remoção e detectabilidade); Testes de detectabilidade e decomposição/remoção de 
cadáveres no primeiro ano de exploração, devendo o segundo ser realizado diariamente ao longo 
de um período contínuo de 20-30 dias, pelo menos, durante um dos meses mais quentes e um dos 
mais frios. 

4. Métodos de amostragem e tratamento de dados: Censos – pontos de amostragem com duração de 
5-10 minutos e três classes de distância de observação (até 50, 50-100 e 100-250 m); Censos 
planadoras e rapinas – pontos de amostragem com duração de uma hora, dados integrados no SIG 
para posterior análise espacial, prospecção de locais de nidificação ou poiso e registo da altura, 
direcção e tipo de voo dos indivíduos; Prospecção de cadáveres – duração de cerca 20 minutos por 
aerogerador (ajustável) e cálculo da mortalidade para cada estação, por ano; Teste de 
detectabilidade – utilizar modelos semelhantes a aves; Teste de decomposição/remoção – 
observação diária dos cadáveres durante um período mínimo de 20-30 dias. 

5. Relatórios: Um relatório com os resultados do Ano 0 e depois entrega anual. 

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. 

Plano de Monitorização dos Quirópteros 

1. Parâmetros: Inventariação dos abrigos existentes; Monitorização sazonal dos abrigos encontrados 
que tenham muitos morcegos ou vestígios; Determinação da utilização da área do Parque Eólico por 
morcegos; Prospecção de cadáveres na área envolvente aos aerogeradores; Testes que permitam o 
cálculo de taxas de detectabilidade (por parte dos observadores) e taxas de decomposição e de 
remoção (por parte de predadores necrófagos). 

2. Locais de amostragem: Inventariação de abrigos num raio de 10 km da área do Parque Eólico; 
Pontos de amostragem distribuídos aleatoriamente pela área do Parque Eólico e numa área de 
controlo, e pontos adicionais na área envolvente; Prospecções de cadáveres e testes de 
detectabilidade e de remoção/decomposição deverão ser realizados em conjunto com a avifauna. 

3. Frequência de amostragem: Um ano antes da construção, durante a construção e dois anos da 
exploração; Visitas sazonais aos abrigos importantes; Pontos de amostragem realizados 
mensalmente entre Abril e Outubro; Prospecções de cadáveres e testes de detectabilidade e de 
remoção/decomposição deverão ser realizados em conjunto com a avifauna. 

4. Métodos de amostragem e tratamento dos dados: Busca de indícios de presença de morcegos nas 
visitas aos abrigos, sendo que, no caso de se encontrarem novos abrigos que alberguem muitos 
morcegos e que se suspeite que possam ter importância a nível nacional, dever-se-á informar o 
ICNB para que os técnicos da DSCN/DHE possam avaliar a sua importância; Avaliação da utilização 
da área por morcegos através de detectores de ultra-sons, tendo cada ponto uma duração de 10 
minutos; Registo da distância aos futuros aerogeradores, inclinação, exposição ao vento, orientação 
predominante, coberto vegetal, proximidade à água e proximidade a abrigos (se conhecidos), para 
cada ponto de amostragem; Remeter cópia das gravações ao ICNB; Cadáveres encontrados 
deverão ser mantidos em álcool e enviados ao ICNB para identificação, registando para cada animal 
morto da espécie, sexo, local onde foi encontrado (GPS), presença ou ausência de traumatismos, 
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presença ou ausência de indícios de predação, data aproximada da morte, fotografia digital do 
cadáver. 

5. Relatórios: anuais. 

Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro 

1. Parâmetros: indicadores de ruído, definidos no Regulamento Geral do Ruído (Lden, Ld, Le e Ln). 

2. Locais de amostragem: Receptores sensíveis a definir de acordo com o layout final do Parque 
Eólico.  

3. Frequência de amostragem: Uma campanha antes da exploração e duas campanhas durante o 
primeiro ano de exploração, devendo ser todas representativas do local ao longo do ano. Medição 
do parâmetro LAeq nos três períodos de referência (diurno, entardecer e nocturno). Após estas 
campanhas a periodicidade de monitorização deverá ser quinquenal. Em situações de reclamação, 
deverão ser efectuadas medições acústicas no local em causa, imediatamente após a mesma. Este 
local deverá, além disso, ser incluído no conjunto de pontos a monitorizar. 

4. Métodos de amostragem e tratamento dos dados: As medições deverão ser realizadas de acordo 
com a norma NP 1730 (1996), complementada pelos critérios definidos na Circular n.º 2/2007 - 
“Critérios de acreditação transitórios relativos à representatividade das amostragens de acordo com 
o Decreto-Lei n.º 9/2007”, publicada pelo Instituto Português de Acreditação. O incumprimento dos 
valores limite admissíveis de ruído ambiente deverá desencadear a implementação de medidas de 
minimização de ruído, ou mesmo de condicionantes à execução e exploração do Projecto. As 
medidas ou condicionantes a implementar passam sempre por definir, numa primeira fase, soluções 
de minimização, ou anulação, do impacte na fonte responsável pelo incumprimento dos valores de 
ruído. Somente depois de esgotadas as hipóteses de encontrar soluções eficazes à minimização do 
impacte na fonte, deverá ser prevista a implementação de medidas nos receptores em causa. 

5. Relatórios: após cada campanha realizada. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
Visita da Comissão de Avaliação ao local de implant ação do “Parque Eólico de Lourinhã I” 

3 de Fevereiro de 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 7. Ao fundo o Parque Eólico de Serra 
D’El Rei. 

Foto 3 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 6. 

Foto 4 – Acesso ao local do aerogerador 7 previsto no 
EIA. Verificou-se que a abertura deste acesso envolve 
a afectação de uma linha de água e a desmatação de 
uma vasta área de matos. 

Foto 5 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 6. 

Foto 6 – Acesso existente ao aerogerador 6.  

Foto 1 – Alternativa de acesso ao local do 
aerogerador 7, a partir do Parque Eólico de Serras 
D’El Rei. Existe já um trilho mas encontra-se 
parcialmente fora da área de estudo. 
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Fotos 7 e 8 – Cumeada (ao fundo) onde está prevista a implantação dos aerogeradores 1 a 3, à direita da 
pedreira. 

Foto 9 – Pedreira existente na cumeada de 
implantação dos aerogeradores 1-3. O aerogerador 3 
está previsto para uma zona muito próxima da 
pedreira (à direita). 

Foto 10 – Corredor de saída da Linha Eléctrica. 
Salienta-se a necessidade de atravessamento do vale 
com valores geológicos relevantes. Segundo o 
proponente será criado um vão que não irá afectar as 
encostas rochosas. 

Foto 11 – Valores geológicos presentes no vale entre 
as cumeadas dos aerogeradores 6 e 7, que será 
atravessado pela Linha Eléctrica. 

Foto 12 – Local previsto para a implantação da kiobet. 
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Foto 13 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 8 (junto ao acesso). Será necessário 
proceder ao corte de eucaliptos. 

Foto 14 – Megalapiás existente numa zona junto ao 
acesso entre os aerogeradores 8 e 9. Esta zona 
deverá ser preservada. 

Foto 16 – Zona fora da área de estudo disponibilizada 
pela Câmara Municipal da Lourinhã como área de 
reserva para a implantação de aerogeradores que 
necessitem de ser relocalizados. 

Foto 17 – Cumeada prevista para a implantação do 
aerogerador 5 e respectivo acesso, vista da povoação 
de Pena Seca. Verifica-se uma proximidade dos 
aerogeradores às habitações desta povoação. 

Foto 18 – Cumeada prevista para a implantação do 
aerogerador 4 (por detrás da casa), vista da povoação 
de Pena Seca, muito próximo das habitações. 

Foto 15 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 9 (junto ao acesso) e cavidade cársica. 
Haverá necessidade de ajustar/relocalizar este 
aerogerador. 
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Foto 19 – Continuação, para Norte, da cumeada 
prevista para a implantação do aerogerador 5, vista 
da povoação de Pena Seca, e por onde se irá 
desenvolver o caminho a construir para acesso aos 
aerogeradores 4 e 5. 

Foto 20 – Cumeada prevista para a implantação do 
aerogerador 4 e respectivo acesso, vista da EM1002. 
Local próximo da pedreira em exploração. 

Foto 21 – Cumeada prevista para a implantação do 
aerogerador 1 (local a torre meteorológica) e 
respectivo acesso. 

Foto 22 – Cumeada prevista para a implantação do 
aerogerador 2 e respectivo acesso. 
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