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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Identificação do Projecto e do Proponente 

O projecto de execução sobre o qual incide o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de 

Execução (RECAPE) é o Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo 

(60/220 kV). 

Salienta-se o facto de que o projecto do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha, foi considerado em 

fase de estudo prévio e no âmbito do respectivo Estudo de Impacte Ambiental e subsequente 

Avaliação de Impacte Ambiental pela entidade competente (Agência Portuguesa do Ambiente – APA), 

como um dos quatro subparques pertencentes ao projecto global da ENEOP2 designado por Parque 

Eólico de Vilas Altas (Vila Cova, Picarreira, Gevancas II e Falperra-Rechãzinha). Após a emissão das 

Declarações de Impacte Ambiental (DIA) de cada um dos subparques constituintes do Parque Eólico 

de Vilas Altas, nomeadamente da DIA desfavorável à implantação do Subparque Eólico de Picarreira, 

deixou de se justificar manter o traçado das linhas eléctricas que interligava todos os Subparques. 

Face ao exposto, actualmente em fase de projecto de execução, já não existe Parque Eólico de 

Vilas Altas, e todos os subparques eólicos que pertenciam ao Parque Eólico de Vilas Altas são 

considerados projectos independentes, com diferentes locais de ligação à rede eléctrica receptora, 

tendo deixado de ser considerados subparques, e cada um passou a ser designado por Parque 

Eólico. 

O projecto de execução do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha situa-se no concelho de Vila 

Pouca de Aguiar, freguesias de Soutelo de Aguiar, Vreia de Jales, Telões. 

O proponente do projecto de execução do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de 

Montenegrelo (60/220 kV) é a ENEOP2 – Exploração de Parques Eólicos, S.A. 
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1.2. Equipa Técnica Responsável pelo RECAPE 

Colaboraram na elaboração do presente RECAPE do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e 

Subestação de Montenegrelo (60/220 kV) os seguintes técnicos: 

Técnicos Especialidade Área 

Eng.ª Marta Costa 

Eng.º João Hartley 

Eng.ª  Albertina Gil 

Eng.ª Ana Paiva 

Eng.ª Margarida Gusmão 

Dr. Luís Vicente 

Dr. Tiago Brito 

Dr. João Carlos Caninas 

Dr. Alexandre Lima 

Prof. Francisco Queiroga 

Prof. Francisco Pettrucci 

Eng.º Miguel Lopes 

Eng.ª Márcia Melro 

Engenharia do Ambiente 

Engenharia Zootécnica 

Engenharia Zootécnica 

Engenharia Biofísica 

Engenharia do Ambiente 

Biólogo 

Geografia e Planeamento Regional 

Arqueólogo 

Arqueólogo 

Arqueólogo 

Biólogo 

Engenharia Mecânica 

Engenharia do Ambiente 

Coordenação Geral 

Coordenação Técnica 

Ambiente 

Monitorização da Flora e Vegetação 

Ambiente 

Monitorização da Avifauna e Lobo 

Monitorização de Quirópteros e Lobo 

Arqueologia 

Arqueologia 

Arqueologia 

Monitorização do Lobo 

Monitorização do Ruído 

Monitorização do Ruído 
 

1.3. Apresentação dos Objectivos, da Estrutura e do Conteúdo do RECAPE 

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

ambiente (Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 

Novembro), no sentido de lhe dar cabal cumprimento, é necessário elaborar, na fase de Projecto de 

Execução, um RECAPE, que terá como principal objectivo a verificação de que o Projecto obedece 

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

termos e condições nela fixados. 

É neste enquadramento, que se apresenta o presente relatório, cuja elaboração teve em 

consideração as características técnicas do projecto de execução e a legislação de impacte ambiental 

em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 197/2005, de 8 de Novembro e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

Assim, o RECAPE que a ProSistemas elaborou e que o promotor submete agora à apreciação da 

Comissão de AIA, tem a seguinte estrutura: 

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

RECAPE, apresentação dos objectivos, da estrutura e do conteúdo do mesmo; 
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2. Antecedentes – resumo dos antecedentes do procedimento de AIA, dos compromissos 

assumidos pelo proponente e empreiteiros, e das principais alterações 

contempladas no projecto de execução em relação ao projecto em fase de 

estudo prévio analisado no EIA; 

3. Conformidade com a DIA – análise do Projecto de Execução, entretanto desenvolvido pelo 

promotor, descrevendo as características que asseguram a sua 

conformidade com as condicionantes definidas na DIA, e apresentação dos 

estudos, consultas e cartografia complementares, necessários ao 

cumprimento da DIA, nomeadamente: 

- Avaliação da actual situação do Lobo no Parque Eólico de Falperra-

Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo e na sua envolvente. 

4. Monitorização – descrição das actividades/metodologia de observação e recolha sistemática 

de dados sobre a fauna (avifauna, quirópteros e lobo) e ambiente sonoro, 

com o objectivo de avaliar a eficácia das medidas de minimização propostas 

na DIA, bem como os efeitos do projecto no ambiente. 

5. Conclusões. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Antecedentes do Processo de AIA 

O SubParque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo (60/220 kV) – agora 

denominado de Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo (60/220 kV) -  

foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, conforme estipulado na legislação à 

data em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio alterado pelo Decreto-Lei n.º 

197/2005, de 8 de Novembro, por se encontrar a menos de 2 km de outro parque eólico existente 

(Parque Eólico da Padrela), e ainda por se localizar num dos Sítios que integram a Rede Natura 2000 

(Sitio Alvão-Marão – PTCON0003). 

A Subestação de Montenegrelo encontra-se também incluída no ponto 3 do Anexo II do Decreto-Lei 

n.º 69/2000, na alínea b) correspondente às “Instalações industriais destinadas ao transporte de gás, 

vapor e água quente e transporte de energia eléctrica por cabos aéreos (não incluídos no anexo I)” 

pela linha associada se enquadrar na tipologia ≥ a 110 kV. 

Assim, conforme previsto na legislação, a empresa promotora do projecto – ENEOP2 – Exploração 

de Parques Eólicos, S.A., submeteu o Estudo de Impacte Ambiental do projecto do Parque Eólico de 

Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo (60/220 kV), em fase de estudo prévio, ao 

processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) [Procedimento de AIA N.º 2140: Sub-Parque Eólico 

de Falperra Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo (60/220 kV)], tendo sido a Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA) a respectiva autoridade de AIA. 

Após análise ao EIA, foi solicitado através de Ofício n.º 1689/09/GAIA, pela Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) a apresentação de um conjunto de elementos adicionais para clarificar e 

complementar a informação contida no EIA. De forma a dar cumprimento a essa solicitação, a 

ENEOP2 – Exploração de Parques Eólicos, S.A., apresentou um aditamento ao EIA. 

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

apreciação técnica do EIA, por parte da Comissão de Avaliação (CA), incluindo o respectivo 

aditamento e o processo de participação pública, foi emitida, a 4 de Maio de 2010, uma Declaração de 

Impacte Ambiental com parecer final favorável, condicionado ao cumprimento das medidas 

específicas e gerais do Projecto de Execução do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação 

de Montenegrelo (60/220 kV), assim como o cumprimento integral dos estudos complementares, 

medidas de minimização, plano de recuperação paisagística, de acompanhamento ambiental da obra 

e de monitorização, descriminados em anexo à referida DIA (Anexo 1). 

 

 



 

T61414-REL-R2.DOC 5 
 

ENEOP2 – EXPLORAÇÃO DE PARQUES EÓLICOS, S.A 
PARQUE EÓLICO DE FALPERRA-RECHÃZINHA E SUBESTAÇÃO DE 
MONTENEGRELO (60/220KV) 
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AM BIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1  – RELATÓRIO 

2.2. Condicionantes e Compromissos definidos na DIA 

As condicionantes definidas na DIA constituem necessariamente os compromissos assumidos pelo 

promotor na implementação do projecto e posterior fase de exploração e, ainda, eventual 

desactivação, e indirectamente pelos Empreiteiros responsáveis pela execução das obras do Parque 

Eólico e Subestação de Montenegrelo. 

Todas as cláusulas técnicas ambientais incluídas no caderno de encargos do processo de consulta, 

cuja cópia se apresenta no Anexo 3, comprometem o Empreiteiro que será responsável pela execução 

da obra ao cumprimento dessas mesmas cláusulas. 

Com o objectivo de minimizar os impactes decorrentes da instalação do Parque Eólico de Falperra-

Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo (60/220 kV), o promotor irá implementar um Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra, que prevê uma fiscalização durante a execução das obras para 

verificação do cumprimento integral das medidas de minimização constantes na Declaração de 

Impacte Ambiental (Anexo 5). 

No Anexo 4 é apresentada uma compilação das medidas cuja conformidade com a DIA não são 

verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projecto, e as quais o promotor do projecto 

compromete-se a implementar quando for exequível. Refere-se, contudo, que o facto destas medidas 

não serem verificáveis nesta fase, não se deve ao facto de estarem em falta elementos a apresentar 

em RECAPE, mas única e exclusivamente, por se tratarem de medidas referentes à fase de 

planeamento da obra, como sejam comunicações prévias a entidades, ou medidas a implementar 

durante a fase de exploração e desactivação do projecto. 

O Desenho 9 (Planta de Condicionamentos), onde são indicadas as áreas sensíveis do ponto de 

vista ambiental que deverão ser preservadas, bem como os elementos patrimoniais identificados no 

EIA e RECAPE, também a preservar, serão fornecidos aos Empreiteiros responsáveis pela execução 

das obras. 

2.3. Alterações ao Projecto Considerado no EIA (Fase de Estudo Prévio) 

Uma vez que a implantação do projecto apresentada em fase de Estudo de Impacte Ambiental, já 

tinha tido em consideração os resultados de uma análise ambiental preliminar, nesta fase de Projecto 

de Execução foram apenas efectuados alguns ajustamentos ao projecto inicial. 

Conforme se pode observar no Desenho 9, com a implantação prevista são salvaguardadas as 

zonas assinaladas como condicionantes ao projecto. 

Apresenta-se em seguida uma breve descrição das principais alterações no projecto de execução 

relativamente à concepção do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha apresentada no EIA em fase de 

Estudo Prévio. 
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No EIA estava previsto a implantação de 17 aerogeradores mais 3 de reserva, ou seja, no total 20 

aerogeradores. O projecto agora apresentado em fase de projecto de execução contempla a 

implantação de 22 aerogeradores, utilizando portanto todas as posições de reserva e acrescentando 

mais duas posições. Este incremento no número de aerogeradores foi motivado pela necessidade do 

presente projecto albergar alguma potência que estava prevista para o Parque Eólico de Gevancas II 

e para o Parque Eólico de Picarreira, que foram alvo, no âmbito dos respectivos procedimentos de 

AIA, de elevados condicionamentos, no caso de Gevancas II, e de uma DIA desfavorável, no caso de 

Picarreira. Relembra-se que a DIA emitida para o SubParque Eólico de Falperra Rechãzinha 

apresentava já uma abertura para esta situação, exigindo apenas que se estudassem os impactes 

adicionais induzidos pelo acréscimo de aerogeradores (ver ponto 18 dos elementos a entregar em 

fase de RECAPE), o que é cumprido através da apresentação deste relatório. 

Como principais alterações ao projecto apresentado em fase de Estudo Prévio temos a introdução 

de mais duas posições de aerogeradores, conforme referido no parágrafo anterior, uma no núcleo de 

Tourencinho, que passa a ter 5 aerogeradores e outra no núcleo da Rechãzinha. 

Salienta-se também a relocalização dos aerogeradores pertencentes ao núcleo de Tourencinho, 

devido numa primeira fase à necessidade de compatibilizar as 5 posições (mais uma do que 

anteriormente), afastando ao mesmo tempo os aerogeradores dos afloramentos rochosos. Numa 

segunda fase, foi ainda realizado mais um ligeiro ajustamento, devido ao afastamento exigido pela 

Direcção Regional de Economia do Norte relativamente aos limites da área de reserva para 

exploração de granito. Os limites desta área de reserva e os limites dos polígonos de compatibilidade 

com a energia eólica, implicaram também alterações pontuais no posicionamento dos aerogeradores 

n.º 6 a 8. 

A localização da Subestação/Edifício de Comando e Estaleiro foi também alterada (cerca de 100 

metros para nordeste), de modo a garantir um maior afastamento relativamente à passagem 

subterrânea (MAI 167) para o lobo da A24. 

Em relação aos acessos, estava prevista a construção de cerca de 4,50 km de acessos novos em 

fase de estudo prévio, sendo que esse valor diminui para 3,88 km no Projecto de Execução. Em 

relação aos acessos a beneficiar a intervenção também foi reduzida, passando dos 5,10 km em fase 

de estudo prévio, para os 2,56 km no Projecto de Execução. Esta redução também se deve ao facto 

de que alguns acessos foram considerados como “a beneficiar” em fase de estudo prévio (EIA) e 

depois foram reclassificados para “acessos existentes – sem intervenção”. Estes acessos 

correspondem aos estradões utilizados pelos camiões das pedreiras que não serão beneficiados, mas 

apenas reparados em locais pontuais. 

No que diz respeito à vala de cabos, a mesma acompanha sempre os acessos do projecto ou 

outros caminhos já existentes. 
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O traçado da linha eléctrica de 60 kV foi alterado tendo sido garantido um afastamento de mais de 

50 m entre os apoios e as ocorrências patrimoniais identificadas, pelo que não é expectável qualquer 

perturbação sobre as ocorrências 1C e 2D. No entanto, e em termos de área do corredor estudado, as 

alterações foram mínimas, como se pode constatar pela análise da cartografia que consta do Anexo 2 

- Desenhos. 

A linha eléctrica a 60 kV que se apresenta em fase de projecto de execução, situa-se em zonas 

cujas formações vegetais apresentam as mesmas características fitossociológicas no corredor 

estudado anteriormente em fase de EIA, observando-se um predomínio de matos baixos, classificados 

igualmente como habitat 4030 – Charnecas secas europeias. Importa, no entanto, referir que ao longo 

deste traçado a pré-dominância cabe aos matos mais altos, com abundância de Cytisus striatus, 

associados a matos mais baixos de urzais e tojais, razão pela qual considera-se que os impactes já 

identificados em fase de EIA são idênticos aos decorrentes desta alteração em fase de projecto de 

execução. 

A alteração do traçado da linha eléctrica a 60 kV em fase de projecto de execução não tem 

igualmente significado em termos faunísticos, sendo idêntica à situação de referência identificada 

durante o EIA e a monitorização correspondente ao ano 0, pelo que não são expectáveis alterações 

em termos de impactes sobre a fauna decorrentes da alteração do traçado efectuado em fase de 

projecto de execução. 
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3. CONFORMIDADE COM A DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Neste capítulo é analisada cada decisão emitida na DIA de forma a verificar a conformidade da 

mesma perante o projecto de execução e subsequentes acções de implementação do mesmo, 

nomeadamente fase de construção e exploração. 

3.1. Condicionantes da DIA 

1. “A configuração final dos aerogeradores do Sub-Parque Eólico (SPE) deverá cumprir, 

à luz do disposto no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, na sua redacção actual, 
os limites legais estabelecidos para os níveis de ruído ambiente previstos nos 

receptores sensíveis existentes na envolvente do Projecto” 

Conforme se pode constatar no Anexo 10 – Ruído, a posição final dos aerogeradores está de 

acordo com o disposto no D.L. n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, bem como com os limites legais 

estabelecidos para os níveis de ruído ambiente previstos nos receptores sensíveis existentes na 

envolvente do projecto. 

2. “A Linha Eléctrica deverá ser alvo de um plano de integração paisagística que vise 

minimizar o impacte visual das infra-estruturas do projecto.” 

Para minimizar a intrusão visual da linha eléctrica são utilizados apoios com apenas dois níveis de 

cabos. No Anexo 7 deste Relatório, encontra-se o Plano de Recuperação e Integração Paisagística do 

Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo (60/220 kV), o qual integra a 

linha eléctrica. 

3. “O traçado e características da Linha Eléctrica deverão evitar a sobrepassagem dos 

perímetros urbanos e respectivas faixas de expansão, das zonas agrícolas e das 
áreas florestadas, bem como tomar em consideração o impacte visual causado sobre 

as populações envolventes, devendo ser ponderado o enterramento total ou parcial 
da mesma.” 

O traçado da linha eléctrica não atravessa perímetros urbanos nem respectivas áreas de expansão 

(entendidas como áreas urbanizáveis na planta de ordenamento do PDM de Vila Pouca de Aguiar), 

não interfere com zonas agrícolas nem com zonas florestadas.  Relativamente ao seu impacte visual, 

o traçado projectado está afastado de centros urbanos e de zonas de concentração de observadores, 

como estradas ou áreas de lazer, e, por outro lado, afasta-se também da linha de cumeada, reduzindo 

assim a sua visibilidade, uma vez que a linha se observa sobre um fundo de rochas e vegetação que à 

distância se confundem com as próprias estruturas da linha eléctrica. Acrescenta-se ainda que serão 

utilizados apoios com apenas dois níveis de cabos, de modo a minimizar a intrusão visual da linha. 
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A solução de enterramento da linha foi ponderada, mas devido aos impactes ambientais 

provocados pela sua construção e ao acréscimo significativo de custos para o projecto, optou-se por 

abandonar essa solução. 

A linha, com 3872 metros de extensão, atravessa alguns obstáculos que no caso de ser enterrada 

teriam de ser evitados, tais como afloramentos rochosos. Isto significava que a extensão da vala de 

cabos, caso se optasse pelo enterramento da linha, seria muito superior a 4000 metros. A execução 

da vala iria implicar grandes quantidades de movimentos de terra, destruição da vegetação existente, 

destruição de alguns afloramentos rochosos de dimensão significativa, bem como riscos de erosão 

devido a movimentos de terra em locais com pendentes elevadas. 

Sendo uma linha do 60 kV o tipo de vala de cabos tem características diferentes de uma vala de 

cabos de 20 kV (as utilizadas na rede eléctrica subterrânea do Parque Eólico), mais profunda, o que 

implicaria também uma maior movimentação de terras. Em zonas de substrato muito rochoso, a 

abertura da vala teria de ser realizada com recurso à utilização de explosivos, sendo este mais um 

factor de aumento da perturbação. 

Assim, e caso se optasse pelo enterramento da linha, existiria uma maior perturbação na fase de 

construção, com a agravante da linha se localizar em rede natura 2000. 

Acrescenta-se ainda que os custos envolvidos no enterramento da linha seriam consideravelmente 

superiores aos da solução de linha aérea, devido principalmente ao tipo de condutores utilizados em 

linhas subterrâneas (secções elevadas e blindagem) e aos meios alocados às empreitadas de 

abertura das valas e passagem dos cabos.  

4. “Reformular o traçado definitivo dos acessos de ligação do núcleo da Rechãzinha ao 

núcleo do Roxo e aos núcleos de Cabreiros e Tourencinho, uma vez que colide com 
as áreas, em torno das passagens inferiores 167 e 178 da A24, propostas pelo Grupo 

Lobo para recuperação de habitat de refúgio para o lobo, no âmbito das "Medidas 
Minimizadoras do Impacte do Parque Eólico de Negrelo-Guilhado sobre a População 

Lupina".” 

No Desenho 2 do Anexo 2 estão representadas as alterações efectuadas no projecto. No entanto 

ressalva-se o facto de que as passagens mencionadas e envolvente são hoje, e desde há muito, local 

de passagem quer de camiões afectos às pedreiras, quer de veículos ligeiros locais que por ali 

passam diariamente, quer ainda para uso dos veículos afectos à empresa que gere a A24. 
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5. “Relocalizar a subestação/edifício de comando do SPE, uma vez que esta está 

prevista para uma das áreas, em torno da passagem inferior 167 da A24, propostas 
pelo Grupo Lobo para recuperação de habitat de refúgio do lobo, no âmbito das 

"Medidas Minimizadoras do Impacte do Parque Eólico de Negrelo-Guilhado sobre a 
População Lupina".” 

A subestação/edifício de comando, bem como o estaleiro, foram relocalizados, como se pode ver 

no Desenho 2, para um local distanciado cerca de 100 metros para nordeste do que estava previsto 

em fase de Estudo Prévio. 

Estas infra-estruturas localizam-se agora nas proximidades do acesso utilizado pelos transportes 

associados às pedreiras da serra da Falperra, acesso esse que apresenta um grande volume de 

tráfego de pesados. 

6. “Obter o levantamento das proibições de construção em áreas percorridas por 
incêndios florestais, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de 

Outubro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 54/91, de 8 de Agosto, Decreto-
Lei n.º 34/99, de 5 de Fevereiro, e Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de Março.” 

Foi realizado o pedido para levantamento das proibições de construção em áreas percorridas por 

incêndios florestais nos termos da legislação acima mencionada, podendo-se consultar no Anexo 8 

deste Relatório. Até à data de conclusão do RECAPE não foi obtida resposta, comprometendo-se a 

ENEOP2 a remeter à APA a referida resposta, mal a mesma seja recepcionada. 

7. “Cumprir as medidas de minimização e compensação, e os planos de recuperação 
das áreas intervencionadas, acompanhamento ambiental da obra e monitorização, 

mencionados na presente DIA.” 

Conforme se pode verificar no Desenho 2 o projecto de execução sofreu os ajustamentos 

necessários para o cumprimento das medidas exigidas na DIA. 

Nos pontos seguintes descreve-se todo o trabalho desenvolvido e os compromissos assumidos 

pelo promotor, salientando-se os aspectos mais relevantes que demonstram o cabal cumprimento do 

exigido neste ponto da DIA relativamente aos projectos de execução do Parque Eólico de Falperra-

Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo (60/220 kV). 

8. “Entregar no Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 

(RECAPE) os elementos mencionados na presente DIA.” 

Os elementos mencionados na presente DIA foram incluídos no Relatório de Conformidade 

Ambiental do Projecto de Execução que agora se apresenta. 
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9. “Informar a Autoridade de AIA do início da fase de construção, de forma a possibilitar 

o desempenho das suas competências na Pós-Avaliação do Projecto.” 

O promotor irá cumprir esta medida conforme é obrigado pela DIA (Anexo 4). 

10. “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.” 

O promotor irá cumprir esta medida conforme é obrigado pela DIA (Anexo 4). 

11. “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.” 

O promotor irá cumprir esta medida conforme é obrigado pela DIA (Anexo 4). 

3.2. Elementos a Entregar em Fase de RECAPE 

1.  “Estudo sobre formas de limitação da circulação de veículos motorizados e de 
balizagem lateral nos acessos do SPE. Neste estudo, deve ser considerada, 

designadamente, a instalação de dispositivos (como cancelas), utilização de 
vigilância/fiscalização e implantação de valas corta-caminhos e lombas (frequente e 

longa sequência de valas e lombas).  

De referir que, junto às cancelas, devem ser colocadas outras barreiras, de forma a 

assegurar que as cancelas não sejam contornadas por veículos. Definição dos locais 
e do tipo de dispositivos, de vigilância ou outro tipo de barreira a implantar, 

devidamente justificada, de acordo com as características do local e impactes 
identificados. 

Nos casos de instalação de dispositivos ou da implantação de valas corta-caminhos, 
tal deverá ser concretizado em articulação com a protecção civil, por forma a permitir 

a utilização desses acessos, em caso de emergência.” 

O projecto do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha contempla a instalação de 3 cancelas para 

limitação da circulação de veículos (Desenho 2 do Anexo 2), nomeadamente no núcleo de 

Rechãzinha, no núcleo de Cabreiro Este e no núcleo de Tourencinho. Conforme se pode verificar no 

Desenho 2, no núcleo de Rechãzinha, a cancela será colocada no início do acesso a construir aos 

aerogeradores 18 e 19. No núcleo do Cabreiro Este, a cancela será colocada a seguir ao aerogerador 

6, no início do acesso aos aerogeradores 7 e 8. No núcleo de Tourencinho, a cancela será colocada a 

norte, no início do acesso aos aerogeradores 4 e 5, impossibilitando a passagem para a zona mais 
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rochosa, num local onde, actualmente, não existem quaisquer tipos de acessos. Salienta-se ainda, 

que nas zonas circundantes às cancelas serão colocadas pedras de grande dimensão, de modo a 

impedir que as cancelas sejam, de algum modo, contornadas. No núcleo do Roxo não será instalada 

nenhuma cancela uma vez que o acesso existente dá acesso às antenas de radiodifusão não 

podendo ser fechado. 

A barreira a colocar será semelhante à instalada noutros parques eólicos da ENEOP2 (Desenho 

0014-0058-11 do projecto de execução), construída com base numa estrutura metálica tubular com 5 

metros de largura, com uma fechadura, e dois pilaretes de betão implantados nas extremidades, nas 

bermas do acesso. Junto aos pilaretes, nos locais onde o terreno seja mais plano, serão colocadas 

pedras de grande dimensão de forma a evitar que a barreira seja contornada. Durante a fase de 

construção os acessos a construir serão balizados com rede plástica. 

Todos os restantes acessos, na medida em que são de carácter público, terão de ser mantidos sem 

intervenções deste género. 

2. “Todas as soluções adoptadas para o atravessamento de cursos de água e zonas 
húmidas existentes na área de implantação do SPE.” 

O projecto não prevê o atravessamento de linhas de água, nem de zonas húmidas, uma vez que se 

desenvolve nas zonas mais altas, em linha de cumeada. 

Em alguns locais pontuais os acessos atravessam algumas zonas de escorrência natural de águas 

pluviais que se podem verificar em épocas mais chuvosas. Para esses casos está prevista a 

instalação de passagens hidráulicas para efectuar a drenagem transversal dos acessos. 

No Desenho 0014-0057-11 do Projecto de Execução que acompanha este RECAPE, estão 

representados os pormenores tipo das passagens hidráulicas que irão ser executadas. Nos desenhos 

0014-0010-11 a 0014-0013-11 (plantas gerais dos acessos) do Projecto de Execução estão 

assinalados os locais onde se prevê serem instaladas passagens hidráulicas, assim como os 

diâmetros das mesmas. Se durante a execução da obra se identificarem novos locais de acumulação 

de água junto aos acessos, serão implementadas mais passagens hidráulicas. 

Em termos de drenagem longitudinal está prevista a abertura de valetas ao longo dos acessos a 

construir ou a limpeza das valetas já existentes nos acessos a beneficiar. 

3. “De forma a dar cumprimento à condicionante 3 da presente DIA, identificação das 

áreas a evitar pelos traçados das Linhas Eléctricas, tais como perímetros urbanos e 
respectivas faixas de potencial expansão, zonas agrícolas e áreas florestadas, 

devendo para tal ser consultada a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar.” 

Os traçados das linhas eléctricas não atravessam perímetros urbanos, nem zonas de expansão, 

conforme se pode comprovar pela leitura da carta de ordenamento do PDM de Vila Pouca de Aguiar. 
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Quanto a zonas agrícolas e áreas florestadas, pode-se verificar no desenho de ocupação do solo 

(Desenho 4) que a linha se implanta sobre áreas ocupadas por vegetação arbustiva baixa (matos) ou 

rocha nua. 

No entanto, foi solicitado parecer final à Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar relativo a todo o 

projecto, incluindo a linha eléctrica, pedido esse que não obteve até à data de conclusão  do RECAPE 

qualquer resposta. O referido pedido pode ser consultado no Anexo 8 deste Relatório. 

4. “Plano de integração paisagística do SPE, Subestação de Montenegrelo e respectivas 

Linhas Eléctricas, visando um melhor enquadramento visual das estruturas do 
Projecto.” 

No Anexo 7 deste Relatório, encontra-se o Plano de Recuperação e Integração Paisagística do 

Parque Eólico, Subestação de Montenegrelo (60/220 kV) e respectivas linhas eléctricas. 

5.  “Análise de uma eventual solução de enterramento total ou parcial das Linhas 
Eléctricas.” 

A resposta a este item já foi dada no capítulo 3.1 (Condicionantes da DIA), ponto 3 deste RECAPE. 

6. “Localização dos apoios das Linhas Eléctricas e quadro síntese com o número de 

apoios a localizar nas diferentes classes de ocupação do solo previstas nos 
respectivos Planos Directores Municipais (PDM).” 

No Quadro seguinte apresenta-se a localização dos apoios (Datum 73) e a classe de ocupação do 

solo prevista no PDM de Vila Pouca de Aguiar (Carta de Ordenamento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

M P
Pórtico 240996,28 497189 Espaços Agrícolas e Florestais - Agro-Florestais
Ap01 240967,94 497198,85 Espaços Agrícolas e Florestais - Agro-Florestais
Ap02 240768,79 497373,51 Espaços Agrícolas e Florestais - Agro-Florestais
Ap03 240742 497628,38 Espaços Agrícolas e Florestais - Agro-Florestais
Ap04 240760,55 497895,14 Espaços Agrícolas e Florestais - Agro-Florestais
Ap05 240822,95 498084,6 Espaços Agrícolas e Florestais - Agro-Florestais
Ap06 240898,22 498313,18 Espaços Agrícolas e Florestais - Agro-Florestais
Ap07 241119,39 498604,31 Espaços Agrícolas e Florestais - Agro-Florestais
Ap08 241299,67 498841,63 Espaços Agrícolas e Florestais - Agro-Florestais
Ap09 241379,5 498946,72 Espaços Agrícolas e Florestais - Agro-Florestais
Ap10 241527,71 499141,81 Espaços Agrícolas e Florestais - Agro-Florestais
Ap11 241678,93 499340,88 Espaços Agrícolas e Florestais - Agro-Florestais
Ap12 241846,75 499561,78 Espaços Agrícolas e Florestais - Agro-Florestais
Ap13 242069,27 499802,19 Espaços Agrícolas e Florestais - Agro-Florestais
Ap14 242209,11 499953,27 Espaços Agrícolas e Florestais - Agro-Florestais
Ap15 242471,63 500236,89 Espaços Agrícolas e Florestais - Florestais
Ap16 242494,05 500329,13 Espaços Agrícolas e Florestais - Florestais

Pórtico 242495,42 500359,1 Espaços Agrícolas e Florestais - Florestais

Localização
Nº do Apoio Classe de Ocupação do Solo (PDM de VPA)
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7. “Relatórios Preliminares relativos à monitorização do Ano 0 do Lobo, Avifauna, 

Quirópteros e Flora e Vegetação. Os resultados obtidos deverão possibilitar a 
identificação de áreas sensíveis a salvaguardar, ou minimizar a sua afectação, e a 

eventual proposta de medidas de minimização/compensação.” 

Os Relatórios relativos à monitorização do Ano 0 do Lobo, Avifauna e Quirópteros apresentam-se 

no Anexo 13. 

Assim, face aos resultados obtidos não foram identificadas áreas sensíveis a salvaguardar, que 

indiciem a necessidade de definição de medidas de minimização/compensação adicionais às já 

exigidas pela DIA. 

Relativamente à monitorização do Lobo na área de estudo e envolvente próxima, no Relatório de 
monitorização é apresentada a seguinte conclusão: “Tendo em conta os dados preliminares obtidos 

até ao momento, não identificámos condicionantes adicionais ao desenvolvimento do projecto, para 

além daquelas já previstas na DIA.” 

Relativamente à flora e vegetação, foram já realizadas visitas à área de implantação do projecto, 

não tendo sido identificadas diferenças no elenco florístico na zona de estudo comparativamente à 

fase de EIA. No entanto, irá ser realizada nova visita no período entre Abril e Maio. O relatório com os 

resultados obtidos será enviado ainda durante o período de avaliação do RECAPE por parte da 

Comissão. 

8. “Estudo acústico, tendo em consideração a configuração final dos aerogeradores e 

os receptores sensíveis referidos no procedimento de AIA (incluindo habitações 
isoladas), bem como outros que venham a ser identificados, e proposta de eventuais 

medidas de minimização. Demonstração do cumprimento dos critérios legais 
estabelecidos, à luz do disposto no Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de Janeiro, na sua redacção actual).” 

Apresenta-se no Anexo 10 do presente documento, o estudo do ruído tendo em consideração a 

configuração final dos aerogeradores do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha. Pela análise do 

mesmo, conclui-se que: 

- “O SubParque Eólico não ultrapassará os limites impostos pelo Regulamento Geral do Ruído 

(Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro), quanto aos valores limites de exposição (critério da 

exposição máxima);” e, 

- “O SubParque Eólico cumprirá o critério de incomodidade, dado que, para os valores de ruído 

residual considerados, os valores de Lar do ruído ambiente no exterior serão na maioria dos 

casos iguais ou inferiores a 45 dB(A). Caso os valores de ruído residual sejam superiores aos 

considerados no estudo, por exemplo, devido a condições de vento muito fortes, o critério de 

incomodidade nesse caso será ainda cumprido, dado que o ruído particular, calculado para 
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condições extremas de potência máxima, não provocará diferenciais de incomodidade 

superiores aos limites regulamentares”. 

9. “Plano de acessos ao SPE a utilizar em fase de obra, com identificação das vias e 

respectivos troços a beneficiar, e indicação das acções a desenvolver, bem como do 
prazo para a realização das reparações necessárias nos caminhos que forem 

danificados.” 

Durante a fase de obra os acessos a utilizar, a norte, serão os já existentes a partir da EN 212 e 

que dão acesso à subestação da REN de Vila Pouca de Aguiar e aos Parques Eólicos de Negrelo-

Guilhado e da Padrela. Este acesso desenvolve-se para sul, atravessa a A24 e prolonga-se até ao 

núcleo do Tourencinho. 

Este acesso sofre um desgaste significativo provocado pelo tráfego elevado de camiões de 

transporte de pedra provenientes das várias pedreiras existentes na serra da Falperra. Por esse 

motivo também são aqui realizadas com frequência obras pontuais de conservação.  

No entanto, durante a construção do projecto e se for considerado necessário à passagem dos 

transportes especiais, serão realizadas intervenções pontuais de reparação do acesso, 

nomeadamente através do nivelamento do pavimento em locais onde este esteja mais degradado. 

No final da obra será realizada uma vistoria final e serão reparados no mais breve prazo possível, 

eventuais locais onde o pavimento se encontre mais degradado, de forma a repor a situação inicial do 

pavimento. 

10. “Programa de informação à população sobre o Projecto, riscos associados e 
respectivas medidas de prevenção e protecção.” 

O promotor assegura a implementação desta medida através do Processo de Comunicação de 

Reclamações/Informações e a distribuição de um folheto de informação às populações que pode ser 

consultado no Anexo 11 e que será distribuído pelas Juntas de Freguesia. 

11. “Estudo e valorização das ocorrências patrimoniais 1C e 2D identificadas no corredor 

da Linha Eléctrica.” 

Apresenta-se no Anexo 9 – Património, o pedido de autorização ao IGESPAR para realização dos 

trabalhos arqueológicos de estudo e valorização das ocorrências 1C e 2D. 

Em virtude do deferimento tácito, por falta de resposta nos prazos definidos por lei, embora 

precedidos de contacto prévio para assegurar a concordância com o IGESPAR, encontram-se já em 

curso os referidos trabalhos arqueológicos. 

12. “Plantas de Condicionamentos do SPE e Linha Eléctrica reformulados, tendo em 
consideração os aspectos identificados no presente procedimento de AIA e os 
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primeiros resultados da monitorização. Estas plantas deverão contemplar não 

somente as áreas de exclusão mas todas as áreas sensíveis identificadas.” 

A Planta de Condicionamentos (Desenho 9) que agora se apresenta foi actualizada, tendo em conta 

todos os elementos recolhidos até à data de elaboração do RECAPE. 

13.  “Pareceres sobre o Projecto da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 

e da Autoridade Nacional de Protecção Civil, relativamente à proximidade de pontos 
de captação de água para combate a incêndios.” 

No Anexo 8 deste relatório encontram-se os pareceres da Autoridade Nacional de Protecção Civil e 

da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte. 

14. “Parecer da Direcção Regional de Economia do Norte relativamente à construção do 
SPE de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo.” 

No Anexo 8 deste relatório encontra-se o parecer da Direcção Regional de Economia do Norte. 

15. “Autorizações das Assembleias de Compartes das freguesias afectadas pelo 

Projecto.” 

Apresenta-se no Anexo 8, os contratos de cessão de exploração dos terrenos baldios e contratos 

de arrendamento, assim como os contratos de cessão da posição contratual celebrados com o 

promotor do projecto. 

16. “Parecer de viabilidade para a construção do SPE de Falperra-Rechãzinha, 
Subestação de Montenegrelo e respectiva Linha Eléctrica da Câmara Municipal de 

Vila Pouca de Aguiar.” 

Foi solicitado parecer final à Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar relativo a todo o projecto, 

incluindo subestação de Montenegrelo e respectiva linha eléctrica, pedido esse que não obteve até à 

data de conclusão do RECAPE qualquer resposta. O referido pedido pode ser consultado no Anexo 8 

deste Relatório. 

17. “Pareceres da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e do Instituto 

Geográfico Português, relativamente ao projecto da Linha Eléctrica.” 

No Anexo 8 encontram-se os pareceres solicitados. No que diz respeito ao Instituto Geográfico 

Português, esta entidade afirma que nenhuma das infra-estruturas da linha eléctrica constitui qualquer 

tipo de impedimento para as actividades geodésicas desenvolvidas. 

18.  “Estudo sobre os impactes adicionais induzidos pelo eventual acréscimo do número 
de aerogeradores, caso venha a ser prevista a relocalização dos aerogeradores dos 
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restantes SPE do Parque Eólico das Vilas Altas, alvo de parecer desfavorável, dentro 

da área de estudo do presente SPE.” 

O EIA do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo (60/220 kV) 

contemplava a existência de 20 (vinte) aerogeradores, sendo que 3 (três) deles constituíam posições 

de reserva a ser utilizadas em caso da necessidade de transferir potência de outros projectos da 

ENEOP2 na mesma área de rede que por algum motivo tivessem de ser reduzidos na sua potência a 

instalar. 

De facto, além da utilização das 3 posições de reserva previstas em estudo prévio, foi também 

necessário acrescentar mais dois aerogeradores ao layout do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha, 

que passa agora a ter 22 aerogeradores. Esse incremento teve origem na transferência de um 

aerogerador do Parque Eólico do Alto da Coutada (por motivos de ruído) e de 4 aerogeradores dos 

parques de Picarreira e Gevancas II, projectos da ENEOP2 que obtiveram DIA desfavoráveis ou 

fortemente condicionadoras. 

Em função do exposto, foi feito um estudo ambiental da nova área de projecto, que resulta de um 

aumento da área do núcleo de Tourencinho, em apenas 13,9 ha. No que diz respeito ao descritor 

Arqueologia, apresenta-se o relatório específico no Anexo 9. 

Analisando o estudo relativo aos impactes adicionais provocados pelo aumento do nº de 

aerogeradores, que pode ser consultado no Anexo 15, conclui-se que não existem impactes adicionais 

significativos decorrentes da implantação de apenas mais dois aerogeradores, em zonas de 

características semelhantes às já estudadas em fase de EIA. 

3.3. Outras Condições para Licenciamento ou Autorização do Projecto 

3.3.1. 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.”  

3.3.1.1. Fase de Projecto 

1.  “Deverá ser respeitado o exposto nas plantas de condicionamentos.” 

No Desenho 9 apresenta-se a implantação do projecto sobre a Planta de Condicionamentos onde 

são indicadas as áreas que tinham sido identificadas como sensíveis do ponto de vista ambiental e 

patrimonial, bem como as servidões a respeitar. 
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Assim, e de acordo com a análise efectuada ao Desenho 9 (Planta de Condicionamentos), 

considera-se que a implantação do projecto não colide com nenhuma das zonas e ocorrências 

identificadas, registando-se um afastamento que cumpre com o recomendado relativamente às zonas 

consideradas sensíveis do ponto de vista arqueológico e ambiental. 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas ao 

contrato da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

2. “Afastar as infra-estruturas do Projecto, preferencialmente, 50 metros das 

ocorrências patrimoniais.” 

Os apoios da linha eléctrica encontram-se a uma distância superior a 50 m das ocorrências 

patrimoniais. 

O Aerogerador 2 encontra-se a cerca de 30 metros da ocorrência patrimonial 12, garantindo-se, no 

entanto, a não afectação da mesma durante o acompanhamento arqueológico da obra, através da sua 

sinalização/vedação. 

3. “Evitar ao máximo a destruição de afloramentos rochosos.” 

Neste âmbito, foram ainda relocalizados os AG2 e AG5, do núcleo de Tourencinho, de modo a 

evitar a afectação de grandes afloramentos rochosos. Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas 

Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos contratos da empreitada do Parque Eólico, da Linha 

Eléctrica e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3).  

4. “Efectuar ajustes na localização de algumas partes do Projecto, designadamente os 

acessos próximos das ocorrências patrimoniais 1C, 6, 7, 9, 12 e 13, de modo a 
garantir a sua conservação (passiva). Os alargamentos requeridos devem fazer-se 

para o lado oposto ao das ocorrências patrimoniais mencionadas, com um 
afastamento preferencial de 50 m que, no caso da ocorrência 1C, deverá ser 

obrigatório, uma vez que o sítio se encontra no caminho existente.” 

Esta medida foi tida em conta na elaboração do projecto de execução. Salienta-se que na 

ocorrência 12 não foi possível, por motivos técnicos, afastar o aerogerador 2 mais de 30 metros. No 

entanto, a não afectação da ocorrência 12 está garantida. 

Quanto à ocorrência 1C, conforme determinado pela DIA, a mesma será alvo de um estudo 

detalhado e projecto de valorização. Se, porventura for necessário efectuar um alargamento do 

acesso existente neste local, esse alargamento será sempre realizado para o lado oposto ao da 

ocorrência 1C. 
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5. “Utilizar como acessos, preferencialmente, os caminhos já existentes.” 

Esta medida foi contemplada no Projecto de Execução. 

6. “O traçado dos acessos deverá ser adaptado à topografia do terreno, acompanhando 

as curvas de nível e reduzindo a movimentação de terras.” 

Esta medida já foi cumprida no desenvolvimento do Projecto de Execução que agora se submete a 

aprovação, conforme se pode constatar nos Desenho 2 e Desenho 9 e nos desenhos do Projecto de 

Execução apresentados em simultâneo com este RECAPE. 

7. “Nos acessos a construir, ou a melhorar, e nas plataformas de montagem não 
deverão ser utilizados materiais impermeabilizantes, nem saibros com origem na 

Área Classificada, devendo contudo ser utilizados materiais semelhantes aos do 
local (designadamente no que se refere à sua cor).” 

Esta medida foi contemplada no Projecto de Execução. Eventuais materiais inertes para 

enchimento ou pavimentação dos acessos e plataformas (saibros e tout-venant) serão obtidos em 

locais autorizados da região. 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas ao 

contrato da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

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

(passagens hidráulicas e valetas), tendo em consideração os caudais de cheia 
centenária.” 

Esta medida foi contemplada no Projecto de Execução. As passagens hidráulicas encontram-se 

identificadas nas plantas e perfis longitudinais do Projecto de Execução. 

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

Esta medida foi contemplada no Projecto de Execução. As valetas serão sempre não revestidas. Se 

durante a construção se identificar algum local onde ocorra erosão significativa da valeta, a mesma 

poderá ser revestida mas apenas através de pedra argamassada, apresentando assim um aspecto 

mais rústico do que o betão. 

10. “Os taludes dos aterros a executar, bem como das zonas que se desenvolvam em 
escavação e que não sejam em rocha, deverão ter um declive máximo de 1(V):2(H).” 

Esta medida foi contemplada no Projecto de Execução. 
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11.  “Prever, em função dos resultados do estudo preconizado no elemento n.º 1 a 

entregar em sede de RECAPE, a instalação de dispositivos, utilização de 
vigilância/fiscalização, implantação de valas corta-caminhos e lombas ou outro tipo 

de barreiras, que impeçam a circulação de veículos motorizados nos acessos que 
venham a ser criados/beneficiados para a implantação do SPE. Os locais de 

instalação e o tipo de dispositivos, barreira ou vigilância deverão ser definidos de 
acordo com o local, grau de melhoramento do acesso e impactes identificados, 

devendo solicitar o apoio do ICNB.” 

Tal como já foi anteriormente referido, serão instaladas três cancelas no Parque Eólico de Falperra-

Rechãzinha, nomeadamente no núcleo de Rechãzinha, no núcleo de Cabreiro Este e no núcleo de 

Tourencinho. Conforme se pode verificar no Desenho 2, no núcleo de Rechãzinha, a cancela será 

colocada no início do acesso a construir aos aerogeradores 18 e 19. No núcleo do Cabreiro Este, a 

cancela será colocada a seguir ao aerogerador 6, no início do acesso aos aerogeradores 7 e 8. No 

núcleo de Tourencinho, a cancela será colocada a norte, no início do acesso aos aerogeradores 4 e 5, 

impossibilitando a passagem para a zona mais rochosa, num local onde, actualmente, não existem 

quaisquer tipos de acessos. Salienta-se ainda, que nas zonas circundantes às cancelas serão 

colocadas pedras de grande dimensão, de modo a impedir que as cancelas sejam, de algum modo, 

contornadas. 

A barreira a colocar será semelhante à instalada noutros parques eólicos da ENEOP2 (Desenho 

0014-0058-11 do projecto de execução), construída com base numa estrutura metálica tubular com 5 

metros de largura, com uma fechadura, e dois pilaretes de betão implantados nas extremidades, nas 

bermas do acesso. Junto aos pilaretes, nos locais onde o terreno seja mais plano, serão colocadas 

pedras de grande dimensão de forma a evitar que a barreira seja contornada. 

12. “Prever a balizagem dos acessos do SPE, de ambos os lados, por forma a impedir a 
circulação de veículos fora do acesso, de acordo, nomeadamente, com a morfologia 

do solo na envolvente do acesso, declive e altura dos taludes.” 

A balizagem será realizada durante a fase de construção nos acessos novos a construir. 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos (Anexo 3) 

anexas ao contrato da empreitada do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de 

Montenegrelo (60/220 kV) e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

13. “A rede de cabos subterrânea deverá ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo 
dos caminhos de acesso do SPE, devendo, sempre que tal não aconteça, ser 

devidamente justificado.” 
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A rede de cabos subterrânea desenvolve-se sempre junto a acessos do parque eólico (a beneficiar 

ou a construir) ou então ao longo de outros caminhos existentes que não serão intervencionados pelo 

projecto. 

14.  “A escolha do local de implantação dos edifícios de comando/subestações do SPE 
deverá ter em consideração a necessidade do seu bom enquadramento paisagístico. 

Os materiais a utilizar no revestimento exterior deverão ser adequados às 
características locais.” 

Esta medida foi contemplada no Projecto de Execução. A subestação ficará parcialmente encaixada 

no terreno que é quase plano. Os revestimentos exteriores utilizados apresentam cores compatíveis 

com a envolvente, e os pavimentos exteriores serão executados em pedra da região. 

15. “A construção da Linha Eléctrica não poderá implicar o corte de arvoredo numa zona 

junto aos ex-viveiros de Parada de Aguiar (bosquete/povoamento de Bétulas e 
resinosas diversas), identificada pela AFN.” 

O corredor da linha eléctrica encontra-se bastante afastado da zona identificada pela AFN, junto 

aos ex-viveiros de Parada de Aguiar, não implicando, em caso algum, o corte de arvoredo na zona 

mencionada. 

16. “Considerar a existência do Feixe Hertziano Marão <> Padrela no corredor da Linha 

Eléctrica e adaptar o traçado e características da mesma às condicionantes 
existentes relativamente à presença do Feixe.” 

O traçado da linha eléctrica intercepta a directriz do Feixe Hertziano Marão<>Padrela (processo de 

constituição de servidão radioeléctrica em curso). As cotas mínimas do feixe e as máximas dos apoios 

da linha na zona de intercepção (entre o apoio 5 e o 16) evidenciam a ausência de interferências da 

linha sobre os feixes hertzianos, como se pode ver pelo quadro seguinte: 

 

Designação do Feixe Cota mínima do feixe 
[m] 

Apoios na zona de 
intercepção 

Cota máxima dos 
apoios [m] 

Diferença mínima de 
cotas [m] 

Marão <> Padrela 1 200 5 a 16 1 110 90 
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17. “Afastar os apoios das Linhas dos cursos de água, devendo manter-se uma distância 

de 10 m para as águas não navegáveis e de 50 m para as águas navegáveis. Caso não 
seja possível evitar, deverá ser instalado um poste alternativo, num raio de 2 m, como 

forma de facultar um pouso alternativo às aves, acompanhado da montagem de 
medidas anti-pouso nos apoios eléctricos próximos do plano de água.” 

Todos os apoios encontram-se a mais de 70 metros das linhas de água existentes, as quais são, na 

sua totalidade, de regime torrencial. 

18. “Colocar os apoios da Linha Eléctrica fora da faixa de protecção de 500 m dos pontos 
de água de combate a incêndios florestais.” 

Esta medida foi contemplada no Projecto de Execução. O parecer emitido pela ANPC refere ainda 

que a área de implantação do projecto em causa (parque, linha e subestação incluídas) não interfere 

com a existência de pontos de abastecimento de água para combate a incêndios. 

19. “Garantir o afastamento máximo possível das Linhas Eléctricas a zonas 

habitacionais.” 

Esta medida foi contemplada no Projecto de Execução, não existindo zonas habitacionais nos 

corredores das linhas eléctricas. 

20.  “Evitar a afectação, pela linha eléctrica, de zonas de carvalhos, afloramentos 

rochosos e áreas agrícolas.” 

Pela análise da carta de solos e pelo trabalho complementar efectuado em campo (Desenho 04), 

conclui-se que a implantação da linha eléctrica não vai afectar nenhuma zona de carvalhos ou de 
áreas agrícolas. Num pequeno troço, atravessa uma zona classificada como “Afloramentos rochosos” 

(JY2), não estando, no entanto, qualquer apoio aí projectado. 

Esta medida foi contemplada no Projecto de Execução. 

21. “Deverá ser dado especial cuidado na definição dos apoios em áreas agrícolas e 
proceder às necessárias intervenções, que ocorram eventualmente em parcelas 

cultivadas.” 

Como atrás referido, não estão projectados apoios de linha em áreas agrícolas ou terrenos 

cultivados. 

22. “Evitar a localização dos apoios da Linha Eléctrica em solos da Reserva Ecológica 

Nacional (REN), bem como em zonas com declives superiores a 25%.” 

Apenas um pequeno troço (123,5 m) do corredor estudado para a Linha Eléctrica não se encontra 

em Reserva Ecológica Nacional (REN), pelo que apenas foi possível garantir que o apoio n.º 2  não se 
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encontre em área classificada como REN. No entanto procurou-se colocar os apoios em zonas menos 

declivosas, com objectivo também de facilitar as actividades de instalação dos mesmos. 

23. “A Linha Eléctrica com troços aéreos deverá: 

a) Reduzir os planos de colisão para 1-1,5; 

A linha eléctrica tem, efectivamente, 2 planos de colisões e a DIA menciona a sua redução para 1-

1,5. Esta redução não é tecnicamente exequível, uma vez que a redução para 1-1,5 planos de colisão 

refere-se à disposição do cabos condutores recorrendo a armações do tipo "Nappe voute", cuja 

utilização não é razoável neste escalão de tensão. Salienta-se que neste nível de tensão, as linhas 

eléctricas têm quase sempre 3 ou mais planos de colisão e que foi feito um esforço no sentido de os 

reduzir para apenas dois. 

Acresce ainda o facto de que esta redução implicaria a utilização de postes de maiores dimensões 

e com maior capacidade mecânica, o que levaria a que as fundações dos apoios fossem 

significativamente maiores, e, por conseguinte, a área afectada também fosse maior. 

b) Montar o seccionador em posição vertical, por baixo do topo do poste, a uma 
distância de 35 cm; 

Conforme se pode verificar no projecto da linha eléctrica, não está prevista a montagem de 

seccionadores nos apoios da mesma. 

c) Montar o PT por baixo do topo do poste, a uma distância mínima de 35 cm; 

Conforme se pode verificar no projecto da linha eléctrica, não está prevista a montagem de PT nos 

apoios da mesma. 

d) Proibir os elementos em tensão por cima do topo do poste ou das travessas; 

Conforme se pode verificar no projecto da linha eléctrica, não existem elementos em tensão por 

cima do topo dos apoios ou das consolas. 

e) Efectuar o isolamento de todos os elementos em tensão junto à armação, a uma 
distância mínima de 140 cm, recorrendo a cabo coberto, mangas de silicone ou 

outras soluções de isolamento que se julgarem adequadas à situação. No caso do 
Nappe-Voute, deverá ser isolado o condutor junto ao isolador central, recorrendo a 

cabo coberto, mangas de silicone ou outras soluções de isolamento que se 
julgarem adequadas à situação, a uma distância de 70 cm para cada lado do 

isolador; 

Isolar as partes em tensão junto à armação através de mangas isolantes neste nível de tensão (60 

kV), não é viável. Esta solução só é válida para instalações de média tensão. 
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No projecto da linha eléctrica não é usada a configuração “Nappe-Voute”. 

f) Efectuar a sinalização com BFD de 30 cm de diâmetro de fixação dupla em cores de 
laranja e branco, dispondo os mesmos alternadamente para que em perfil resulte 

numa sinalização de 1 BFD em cada 5 metros (de 15 em 15 m alternadamente em 
cada condutor se tiver mais de um plano de colisão, i.e. em apoios tipo Nappe-

Voute, ou de 10 em 10 m nos condutores externos se tiver apenas um plano de 
colisão, i.e. em apoios tipo esteira horizontal ou pórtico); 

De acordo com o "Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação e linhas 
aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica" publicado pelo ICNB (Junho 2010), para 

linhas de alta tensão estabelecidas em áreas críticas indica que "para linhas eléctricas equipadas com 

cabos condutores com diâmetro exterior igual ou superior a 20 mm e cabo de guarda com diâmetro 

exterior inferior a 20 mm, os sinalizadores deverão ser instalados apenas no cabo de guarda, de 10 

em 10 metros". Esta será a melhor solução vistas as dimensões exteriores dos cabos condutores. A 

linha é de 60 kV e não é recomendável a aplicação de materiais isolantes sobre o condutor. 

g) Adoptar as medidas normalizadas pela EDP Distribuição de antipouso e 

antinidificação.” 

Conforme se pode observar nos desenhos do projecto da linha eléctrica serão instalados 

dispositivos anti-pouso, de acordo com as medidas normalizadas pela EDP Distribuição. 

24. “Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e nocturna de acordo com a 

Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio. Ter em consideração a eventual 
necessidade de situações de balizagem motivadas por razões de proximidade de 

pontos de captação de água relevantes para o combate a incêndios, de acordo com 
as orientações da Autoridade Nacional de Protecção Civil.” 

A balizagem aeronáutica será colocada de acordo com o exigido nos pareceres emitidos pelas 

entidades oficiais. 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas ao 

contrato da empreitada (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da implementação do 

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

Os pontos de água existentes na zona afecta ao Parque Eólico e Subestação são de reduzida 

dimensão, não funcionando como pontos de abastecimento de meios aéreos utilizados no combate a 

incêndios. Como já atrás referido, o parecer da ANPC refere que a implantação do projecto não irá 

interferir com as captações de água para combate a incêndios (Anexo 8). 
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3.3.1.2. Fase de Construção 

“As medidas de minimização a seguir mencionadas deverão ser cumpridas, tanto no 

projecto do SPE como da Linha Eléctrica (quando aplicáveis).” 

PLANEAMENTO DOS TRABALHOS, ESTALEIRO E ÁREAS A INTERVENCIONAR 

25. “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.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

26. “Garantir que, previamente ao início das obras, estão concluídos os processos de 

arrendamento dos solos, os quais deverão ser justos, atendendo ao uso do solo, 
produtividade e benfeitorias efectuadas. Nas actividades económicas directamente 

afectadas deverá ser prevista a sua relocalização ou atribuídas as justas 
indemnizações tendo em conta os postos de trabalho perdidos ou desvalorização 

fundiária ou do património construído.” 

Relativamente à medida 26 e 27 da DIA, relembra-se que no âmbito do procedimento de AIA, a 

ENEOP2 já tinha manifestado a sua discordância através de carta 53/10/DG de 26/04/2010 em que se 

pronunciou sobre as propostas de DIA para os projectos que constituíam o então denominado "Parque 

Eólico de Vilas Altas"; carta essa que recebeu resposta da APA através do Ofício nº 1545 emitido pela 

Secretaria de Estado do Ambiente, com data de 4 de Maio de 2010.  

Na carta atrás referida, a ENEOP2 explica que a medida de minimização mencionada não 

necessita de qualquer implementação ou concretização efectiva, uma vez que tal medida se encontra 

já assegurada pela ENEOP 2 muito antes até do início das obras, celebrando com os proprietários dos 

terrenos com interesse em contratar os justos e equilibrados contratos (de arrendamento ou cessão de 

exploração) dos quais derivam inquestionáveis vantagens patrimoniais significativas para ambas as 

partes contratantes. Acrescenta-se ainda que os contratos em causa neste Parque Eólico foram 

firmados com entidades gestoras de baldios, e que por força da outorga dos mesmos vêm reverter ao 

seu património importâncias monetárias (atribuições patrimoniais) substanciais que de outra forma não 

seriam atingíveis caso estas entidades nos seus terrenos levassem a cabo as tradicionais ou habituais 

actividades primárias (ex: Agricultura, pastoreio e floresta) próprias e inerentes à natureza jurídica 

desses terrenos.  
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Apresentam-se no Anexo 8 contratos de cessão de exploração de terrenos baldios e contratos de 

arrendamento, celebrados entre o promotor do projecto e os responsáveis dos órgãos que gerem os 

baldios, mandatados pelas correspondentes assembleias de compartes. 

27. Previamente ao início das obras, deverá ser apresentado à CCDRN relatório contendo 
informação sobre ponto de situação dos processos de expropriação/compensação 

de todas as afectações, quer do SPE, quer da Linha Eléctrica.” 

Relativamente à medida 26 e 27 da DIA, relembra-se que no âmbito do procedimento de AIA, a 

ENEOP2 já tinha manifestado a sua discordância através de carta 53/10/DG de 26/04/2010 em que se 

pronunciou sobre as propostas de DIA para os projectos que constituíam o então denominado "Parque 

Eólico de Vilas Altas"; carta essa que recebeu resposta da APA através do Ofício nº 1545 emitido pela 

Secretaria de Estado do Ambiente, com data de 4 de Maio de 2010.  

Na carta atrás referida, a ENEOP2 explica que não existiu qualquer processo de natureza 

expropriativa referente a terrenos que esta empresa necessite, uma vez que, conforme acima exposto, 

a via utilizada por esta empresa é consensual, lançando mão a meios ou tipos negociais que 

satisfazem todos os interesses em presença das partes envolvidas e que são relevantes para a 

conclusão dos negócios, razão pela qual consideramos que inexiste qualquer necessidade por parte 

da ENEOP2 em implementar a medida preconizada.  

Apresentam-se no Anexo 8 contratos de cessão de exploração de terrenos baldios e contratos de 

arrendamento, celebrados entre o promotor do projecto e os responsáveis dos órgãos que gerem os 

baldios, mandatados pelas correspondentes assembleias de compartes. 

28. “O planeamento e a execução das obras deverão ter a participação e o 

acompanhamento da Direcção Regional das Florestas do Norte.” 

O promotor do projecto compromete-se a informar a Direcção Regional de Florestas do Norte do 

início da fase de construção do Parque Eólico e Subestação de Montenegrelo, para que esta entidade 

possa acompanhar a obra (Anexo 4). 

29.  “Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior 
perturbação, nomeadamente o eventual uso de explosivos no desmonte de rocha e a 

betonagem das fundações (grande circulação de autobetoneiras).” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas ao 

contrato da empreitada do Parque Eólico (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da 

implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 5) durante a fase de 

construção. 

O planeamento da construção deste projecto (Anexo 5) foi realizado tendo a  consideração a 

necessidade de concentrar no mais curto espaço de tempo possível as tarefas de escavação de 
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fundações, abertura de caboucos e betonagens, o que vai de encontro às pretensões do promotor e 

também das entidades executantes. 

30. “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 adoptar-se as 

necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista 
à diminuição da sua capacidade erosiva.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas ao 

contrato da empreitada do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo 

(60/220 kV) (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

31. “Interditar os trabalhos de construção durante a noite e período crepuscular, 
nomeadamente entre uma hora antes do pôr-do-sol e uma hora depois do nascer-do-

sol (período circadiano de maior actividade do lobo). Deverá ser garantida que a 
utilização de explosivos e de outras acções ou maquinaria com elevado impacte 

sonoro, se restrinja apenas ao período diurno, entre as 10h e as 17h. Com a referida 
interdição, as operações mais ruidosas ficam restringidas ao período diurno, 

assegurando também que não sejam causados incómodos significativos às 
populações residentes nos aglomerados mais próximos.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo 

(60/220 kV) (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

32. “Utilizar, quando possível, mão-de-obra local para a generalidade das obras de 
construção civil.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3). 

33. “Comunicar ao ICNB, com 15 dias de antecedência em relação à data prevista, o 
início dos trabalhos de construção.” 

O promotor do projecto compromete-se a informar, com 15 dias de antecedência, o ICNB do início 

da fase de construção do Parque Eólico e Subestação de Montenegrelo (Anexo 4). 

34. “Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma 
atitude negligente em relação às medidas minimizadoras identificadas, através da 
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instrução sobre os procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra 

(sensibilização ambiental).” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

35. “Informar sobre a construção e instalação do projecto as entidades utilizadoras do 

espaço aéreo na zona envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço 
Nacional de Bombeiros e 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.” 

O promotor do projecto irá cumprir esta medida na fase de arranque da construção do Parque 

Eólico conforme é obrigado pela DIA (Anexo 4). 

36. “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 todas as 
exigências que constem nos pareceres emitidos por estas entidades.” 

O promotor irá cumprir esta medida conforme é obrigado pela DIA (Anexo 4). 

37. “As populações afectadas deverão ser informadas, com uma antecedência mínima de 

30 dias, sobre o início dos trabalhos, o programa de execução das obras, o objectivo, 
a natureza, a localização da obra, as principais acções a realizar, a calendarização e 

os impactes previstos. Esta informação deve ser disponibilizada em locais públicos, 
designadamente juntas de freguesia e câmaras municipais.” 

O promotor assegura a implementação desta medida (Anexo 4) através do Processo de 

Comunicação de Reclamações/Informações e a distribuição de um folheto de informação às 

populações que pode ser consultado no Anexo 11 e que será distribuído pelas Juntas de Freguesia. 

38.  “Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de 

dúvidas e atendimento de eventuais reclamações, designadamente a disponibilização 
de um livro de reclamações nas juntas de freguesia a que pertencem as povoações 

afectadas.” 

O promotor irá cumprir esta medida conforme é obrigado pela DIA (Anexo 4). 
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No Anexo 12 do presente relatório encontra-se descrito o “Processo de Comunicação de 

Reclamações/Informações” (PCRI), do qual constam os modelos das fichas de reclamação e 

informação, bem como qual o conteúdo que os relatórios do PCRI deverão conter. 

39. “Os estaleiros deverão localizar-se em local a definir conjuntamente com a Equipa de 
Acompanhamento Ambiental (EAA) e deverá ser organizado nas seguintes áreas: 

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

b) 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; 

c) Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta 
zona deverá ser impermeabilizada e coberta e dimensionada de forma a que, em 

caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes; 

d) Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

e) Deposição de materiais de construção.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será verificada 

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

5) durante a fase de construção. 

Ao ponto b da medida foi dada a seguinte redacção “deposição de resíduos: deverão ser colocados 

no estaleiro as tipologias de contentores definidos no Plano de Gestão de Resíduos, devendo no 

mínimo existir contentores destinados a resíduos sólidos urbanos e equiparados, a resíduos de obra 

não perigosos e a resíduos perigosos”. 

40. “A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com excepção dos locais de 

manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

41. “Caso não seja possível evitar a localização do estaleiro do SPE em áreas de REN, 

deverá ficar assegurado que não haverá lugar a impermeabilizações, e que finda a 
obra serão repostas as condições iniciais dos terrenos.” 
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Devido ao facto de que a quase totalidade do projecto se incluir em REN e à necessidade do 

estaleiro estar próximo do edifício de comando e subestação, não foi possível seleccionar uma 

localização de estaleiro fora de REN. O estaleiro não será impermeabilizado e no final da obra será 

alvo de recuperação paisagística. 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) e do Plano de Recuperação e Integração Paisagística (Anexo 7) durante a fase de 

construção e no final da mesma. 

42. “A localização dos estaleiros e demais zonas de apoio à construção da Linha 
Eléctrica deverão localizar-se fora das manchas da REN e do Domínio Hídrico e ser 

definidos, antes do início da obra, em conjunto com o ICNB.” 

A quase totalidade da área de estudo encontra-se classificada como REN. No entanto, garante-se 

que o estaleiro se situa fora do Domínio Hídrico. 

A localização proposta pela ENEOP2 para estaleiro de apoio à construção da linha eléctrica está 

patente na Planta de Condicionamentos (Desenho 9 - Anexo 2). Uma vez que o ICNB faz parte da 

Comissão de Avaliação do presente projecto, terá oportunidade de se pronunciar acerca da 

localização proposta. 

43. O estaleiro deverá possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os 

contentores que servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as 
águas residuais deverão drenar para uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser 

removida no final da obra.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

44. “Não deverão ser efectuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e 

viaturas no local do Parque. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições 
que assegurem a não contaminação dos solos.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas ao 

contrato da empreitada do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo 

(60/220 kV) (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 
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45. “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.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

46. “Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, 

deverão ser utilizados sistemas de aspersão nas áreas de circulação.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

47. “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: 

a) Estaleiro: o estaleiro deverá ser vedado em toda a sua extensão. 

b) 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. 

c) 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. 

d) Locais de depósitos de terras. 

e) Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua 

dimensão não podem ser armazenados no estaleiro. 

f) Áreas a intervencionar para instalação dos apoios da linha e respectivos 

acessos.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 
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verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

48. “Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas nas plantas de 

condicionamentos, ou outras que vierem a ser identificadas pela Equipa de 
Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueológico, caso se localizem a menos de 50 

metros das áreas a intervencionar.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será verificada 

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

5) durante a fase de construção. 

49. “Os serviços interrompidos, resultantes de afectações planeadas ou acidentais, 

deverão ser restabelecidos o mais brevemente possível. O proponente deverá 
acordar por escrito, com as entidades gestoras ou proprietárias de serviços e infra-

estruturas existentes, quaisquer interrupções cuja necessidade decorra da obra, 
sendo responsabilizado por danos causados pela suspensão desses serviços fora do 

acordo estabelecido.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será verificada 

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

5) durante a fase de construção. 

O promotor compromete-se a acordar com as partes interessadas as eventuais interrupções de 

serviços que sejam necessárias (Anexo 4). 

50. “Possuir material afecto ao combate a eventuais incêndios.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

A implementação desta medida também será verificada pela Coordenação de Segurança em Obra. 

51. “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 caminhos e 
desmatação. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo, pelo que se 
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houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de ser garantido o 

acompanhamento de todas as frentes por um arqueólogo.” 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da obra nas Responsabilidades do 

Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da obra e será verificada através da 

implementação deste Plano (Anexo 5) durante a fase de construção. 

52. “De modo a permitir um adequado acompanhamento arqueológico da obra para 
salvaguardar eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa 

vegetação arbustiva, a Equipa de Acompanhamento Arqueológico deverá ser 
informada, com pelo menos 8 dias de antecedência, sobre a previsão das acções 

relacionadas com a remoção e revolvimento do solo, e escavações no solo e 
subsolo, a fim de preparar o seu acompanhamento.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

53.  “As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento 
arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu 

valor patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), de tal forma 
que não se degrade o seu estado de conservação actual. Os achados móveis deverão 

ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património 
cultural.” 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da obra nas Responsabilidades do 

Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da obra e será verificada através da 

implementação deste Plano (Anexo 5) durante a fase de construção, com a seguinte redacção: 
“Verificar a conservação (mesmo que de forma passiva) de tal forma que não se degrade o seu estado 

de conservação actual ou efectuar o registo, mediante representação gráfica, fotográfica e textual, das 

ocorrências arqueológicas que, eventualmente, forem reconhecidas durante o acompanhamento 

arqueológico da obra.” 

54. “As ocorrências passíveis de afectação (indirecta e provável) em consequência da 

execução do projecto, e por proximidade da frente de obra, têm de ser registadas, 
para memória futura, mediante representação gráfica, fotográfica e textual.” 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da obra nas Responsabilidades do 

Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da obra e será verificada através da 

implementação deste Plano (Anexo 5) durante a fase de construção. 
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55. “Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a 

adopção de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, 
escavações arqueológicas, entre outras). Em caso de não ser possível determinar a 

importância científica e patrimonial das ocorrências então identificadas, deverão ser 
efectuadas sondagens de diagnóstico.” 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da obra nas Responsabilidades do 

Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da obra e será verificada através da 

implementação deste Plano (Anexo 5) durante a fase de construção, com a seguinte redacção:  

- Os resultados obtidos no decurso da prospecção e do acompanhamento arqueológico poderão 

determinar a adopção de medidas de minimização complementares (registo documental, 

sondagens, escavações arqueológicas, entre outras), as quais serão apresentadas ao 

IGESPAR.I.P., e só após a sua aprovação é que serão implementadas; 

Caso venham a ser encontrados vestígios arqueológicos na frente de obra, os trabalhos serão 

de imediato suspensos, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato a situação ao 

IGESPAR.I.P e à DRC Norte, propondo as soluções que considerar mais convenientes com o 

objectivo de minimizar os impactes. As soluções a implementar terão em consideração a 

obrigatoriedade da escavação integral das áreas com vestígios arqueológicos “. 

DESMATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 

56. “Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas 

estritamente necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo 
projecto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser 

desmatadas ou decapadas.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será verificada 

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

5) durante a fase de construção. 

57. “Não efectuar o corte ou abate de espécies arbóreas e arbustivas, excepto nas 

situações devidamente justificadas. Nesse caso, deverá que ser plantado, em áreas 
idênticas a indicar pelo ICNB, um número de exemplares de cada espécie igual ou 

superior ao que for cortado/abatido. Os exemplares que se encontrem próximos de 
áreas intervencionadas deverão ser devidamente sinalizados.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será verificada 

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

5) durante a fase de construção. 
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Adianta-se no entanto que o projecto a construir não prevê a afectação de qualquer espécie 

arbórea ou arbustiva. 

58. “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. O corte ou abate de espécies autóctones deverá ser 

compensado pela plantação de um número superior de exemplares das espécies 
cortadas. Adicionalmente deverão ser implementadas medidas de protecção e/ou 

sinalização das árvores e arbustos, fora das áreas a intervencionar, e que, pela 
proximidade a estas, possam ser acidentalmente afectadas.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será verificada 

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

5) durante a fase de construção. 

Adianta-se no entanto que o projecto a construir não prevê a afectação de qualquer espécie 

arbórea ou arbustiva. 

59. “Durante as acções de escavação, a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá 
ser cuidadosamente removida e depositada em pargas.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será verificada 

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

5) durante a fase de construção. 

60. “As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não 
deverão ultrapassar os 2 metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos 

locais de onde foi removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para 
posterior utilização nas acções de recuperação.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será verificada 

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

5) durante a fase de construção. 
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61. “Efectuar a prospecção arqueológica sistemática das áreas de incidência, de 

reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, bem como 
das áreas de apoio à obra, depósitos temporários e empréstimos de inertes, caso se 

situem fora das áreas já prospectadas.” 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da obra nas Responsabilidades do 

Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da obra e será verificada através da 

implementação deste Plano (Anexo 5) durante a fase de construção. 

62. “Condicionar a utilização de explosivos ao uso de micro retardadores e/ou outros 
dispositivos que permitam realizar explosões controladas e localizadas, por forma 

afectar o menos possível os afloramentos rochosos alvo de intervenção.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será verificada 

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

5) durante a fase de construção. 

Este tipo de prática já é vulgarmente utilizada pelas empresas de construção civil, uma vez que 

permite também um maior controlo do poder de fogo e um redução dos custos associados. 

GESTÃO DE MATERIAIS, RESÍDUOS E EFLUENTES 

63. “Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do SPE.” 

Todo o betão a aplicar em obra será betão pronto proveniente de uma central da região a 

seleccionar futuramente. 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico, linhas e Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

64. “Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção 

especial à sua origem, por forma a que as mesmas não alterarem a ecologia local e 
introduzam plantas invasoras.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico, linhas e Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra (Anexo 5) durante a fase de construção, com a seguinte redacção: “Em caso de ser necessário 

utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua origem, para que as mesmas 

não afectem a ecologia local e introduzam plantas invasoras”.  
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65. “Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projecto. 

Exceptua-se o material sobrante das escavações necessárias à execução da obra.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

66. “Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado 

armazenamento e encaminhamento dos resíduos resultantes da obra.” 

Antes do início da obra o promotor solicitará a cada uma das entidades executantes a apresentação 

do seu Plano de Gestão de Resíduos (PGR) que deverá ser elaborado de acordo com as 

especificações presentes no Anexo 6 a este relatório. A aprovação de cada um dos PGR será da 

responsabilidade da Equipa de Acompanhamento Ambiental. 

A verificação da implementação do Plano de Resíduos ficará a cargo da Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 5). 

67. “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.” 

Esta medida foi incluída nas especificações para o Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 6) com a 

seguinte redacção: “O Gestor de Resíduos nomeado pela empresa executante é responsável pela 

atribuição de meios e recursos necessários ao funcionamento deste Plano (recipientes, mão de obra, 

etc.). É também responsável pela selecção e contratação das empresas ou entidades autorizadas na 

recolha, tratamento e destino final dos resíduos, devendo preencher todos os registos obrigatórios e 

dar conhecimento dos mesmos à ENEOP2 – Exploração de Parques Eólicos, S.A.. É ainda 

responsável pela formação e sensibilização dos seus colaboradores afectos à obra em assuntos 

relacionados com este Plano de Gestão de Resíduos e pela verificação do cumprimento do Plano de 

Gestão de Resíduos”. 

Será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 

Ambiental da Obra (Anexo 5) durante a fase de construção  
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68. “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.” 

Esta medida foi incluída nas especificações no Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 6), no 

Ponto 4.2 – Registos, e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 5). 

69. “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.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e nas 

especificações para o Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 6). 

70. “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.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3), bem como 

nas especificações para o Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 6). 

71. “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.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3), bem como 

nas especificações para o Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 6). 

72. “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 

RU do município ou por uma empresa designada para o efeito.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3), bem como 

nas especificações para o Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 6). 
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73. “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).” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3). 

74. “O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deverá ser, 
preferencialmente, utilizado na recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, 

transportado para vazadouro autorizado.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3). 

75. “Não deverão ser ocupados os solos da REN, RAN e Espaços Agrícolas para 

deposição das terras sobrantes.” 

Não se prevê que venham a existir terras sobrantes, porque todo o material de escavação será 

utilizado como material de aterro das plataformas de montagem ou nos acessos. Ainda assim, esta 

medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos contratos 

da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será verificada a sua 

execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 5) 

durante a fase de construção. 

76. “Proteger os depósitos de materiais finos da acção dos ventos e das chuvas.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

77. “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.” 

Esta medida foi incluída nas especificações para o Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 6), no 

Ponto 6.1.1 – Deposição, e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 5). 
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78. 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.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

79. “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.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

80. “A descarga de águas resultantes da limpeza das calhas/caleiras das autobetoneiras 
deverá ser efectuada para bacias de retenção estanques colocadas para o efeito em 

locais, fora das áreas de REN (preferencialmente) e do Domínio Hídrico, devendo ser 
removidas após a conclusão da obra. Deverão ser utilizadas áreas a afectar pelos 

elementos do Projecto, nomeadamente pelas plataformas dos aerogeradores. Não 
efectuar a descarga dessas águas sobre brita a utilizar noutros trabalhos da obra.” 

As bacias de descarga das águas de lavagem das calhas/caleiras das autobetoneiras serão criadas 

dentro das plataformas de montagem dos aerogeradores. Depois de seco o material resultante dessas 

bacias será triturado e utilizado como material de enchimento no aterro do maciço do aerogerador. 

Desta forma assegura-se que não existe proliferação de betão para fora das áreas de intervenção. 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 
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81. “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.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

ACESSOS, PLATAFORMAS E FUNDAÇÕES 

82. “Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às 

zonas de obra.” 

Esta limitação só poderá ser aplicada nos acessos a construir, uma vez que não poderá ser 

impedida a circulação em acessos públicos existentes. Acresce o facto de que existe actualmente um 

tráfego significativo de camiões pelos acessos existentes que provém das várias pedreiras em 

exploração na região. Assim, neste âmbito serão implantados avisos de obra a interditar a circulação a 

pessoas estranhas à obra. 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

83. “Implementar medidas de informação ao público em geral sobre a sensibilidade das 
áreas envolventes no acesso ao SPE.” 

O promotor assegura a implementação desta medida através da distribuição de um folheto de 

informação às populações que pode ser consultado no Anexo 11 e que será distribuído pelas Juntas 

de Freguesia. 

84. “O tráfego de viaturas pesadas deverá ser 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.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 
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85. “Os veículos afectos ao Projecto deverão circular, permanentemente, com faróis 

médios ligados, como forma de minimizar riscos de atropelamento e de acidente.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

A implementação da medida será também verificada através da Coordenação de Segurança em 

Obra. 

86. “Acautelar eventuais danos causados nas vias rodoviárias utilizadas.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

Eventuais danos causados serão reparados sempre que necessário, e no final da obra será 

realizado uma reparação geral em vias eventualmente afectadas pela obra. 

87. “Deverão ser feitas revisões periódicas aos veículos e à maquinaria a utilizar durante 
a execução dos trabalhos, de forma a verificar as suas condições de funcionamento 

e, consequentemente, evitar que os seus níveis de potência sonora admissíveis 
sejam violados, e prevenir eventuais fugas de lubrificantes, combustíveis e emissões 

gasosas.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

88. 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 que permitam a passagem do equipamento e da maquinaria envolvida 

na fase de construção, os quais terão que ser devidamente naturalizados no final da 
obra.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 



 

T61414-REL-R2.DOC 43 
 

ENEOP2 – EXPLORAÇÃO DE PARQUES EÓLICOS, S.A 
PARQUE EÓLICO DE FALPERRA-RECHÃZINHA E SUBESTAÇÃO DE 
MONTENEGRELO (60/220KV) 
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AM BIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1  – RELATÓRIO 

3.3.1.3. Fase de Exploração 

89. “As acções relativas à exploração e manutenção deverão restringir-se às áreas já 

ocupadas, devendo ser compatibilizada a presença dos SPE e Linha Eléctrica com as 
outras actividades presentes.” 

O Promotor ficará responsável pelo cumprimento desta medida conforme é obrigado pela DIA 

(Anexo 4). 

90. “Sempre que se desenvolvam acções de manutenção, reparação ou de obra, deverão 
ser fornecidas para consulta as plantas de condicionamentos actualizadas aos 

responsáveis.” 

Aquando da entrada em exploração do projecto, o promotor compromete-se a divulgar a versão 

mais actual da planta de condicionamentos pelas equipas de Operação e Manutenção do Parque 

Eólico, Linhas e Subestação de Montenegrelo (Anexo 4). 

91. “Garantir o adequado funcionamento dos dispositivos de limitação da acessibilidade 
ao SPE e da balizagem dos acessos.” 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos anexas aos 

contratos da empreitada do Parque Eólico e da Subestação de Montenegrelo (Anexo 3) e será 

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

Obra (Anexo 5) durante a fase de construção. 

Na fase de exploração, as equipas de Operação e Manutenção do Parque Eólico serão informadas 

e sensibilizadas pelo Promotor para a importância de garantir o adequado funcionamento desses 

dispositivos (Anexo 4). 

92. “A iluminação dos SPE 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.” 

Na fase de exploração, as equipas de Operação e Manutenção do Parque Eólico serão informadas 

e sensibilizadas pelo Promotor para a importância de reduzir ao mínimo recomendado a iluminação 

das estruturas do Parque Eólico e Subestação de Montenegrelo (Anexo 4). 

93. “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.” 

O fornecedor possui um plano de manutenção da balizagem aeronáutica cuja implementação será 

verificada pelo Promotor durante a exploração do projecto (Anexo 4). 
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94. “Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de 

manutenção e reparação de equipamentos para os operadores de gestão de 
resíduos.” 

Na fase de exploração, as equipas de Operação e Manutenção do Parque Eólico serão informadas 

e sensibilizadas pelo Promotor para a importância de efectuar uma correcta gestão de resíduos de 

acordo com a legislação aplicável (Anexo 4). 

95. “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.” 

Na fase de exploração, as equipas de Operação e Manutenção do Parque Eólico serão informadas 

e sensibilizadas pelo Promotor para a importância de acondicionar correctamente os óleos usados, 

assegurando também a sua gestão adequado, de acordo com os requisitos legais que se aplicam 

(Anexo 4). 

96. “Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de 

funcionamento dos aerogeradores.” 

O fornecedor dos aerogeradores possui um plano de manutenção de todos os equipamentos que 

compõem o aerogerador, cuja implementação será verificada pelo Promotor durante a exploração do 

projecto. A correcta implementação desse plano de manutenção assegura que os níveis sonoros de 

funcionamento se mantêm iguais aos níveis sonoros de fábrica (Anexo 4). 

97. “Caso o funcionamento do parque eólico venha a provocar 

interferência/perturbações na recepção radioeléctrica em geral e, de modo particular, 
na recepção de emissões de radiodifusão televisiva, deverão ser tomadas todas as 

medidas para a resolução do problema.” 

O promotor compromete-se a tomar as medidas adequadas, no caso da exploração do projecto vir 

a provocar interferências interferência/perturbações na recepção radioeléctrica em geral e, de modo 

particular, na recepção de emissões de radiodifusão televisiva (Anexo 4). 

98. “Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes 
hertzianos da força aérea, deverão ser efectuadas as correcções necessárias.” 

O promotor compromete-se a tomar as medidas adequadas, no caso da exploração do projecto vir 

a provocar alguma conflitualidade com os feixes hertzianos (Anexo 4). 

99. “As ocorrências patrimoniais identificadas na área de incidência do Projecto deverão 
ser conservadas mediante a sua inclusão em planta de condicionantes do Projecto, 
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com efeito preventivo face a obras de manutenção, reparação ou a alterações do 

Projecto agora avaliado.” 

Aquando da entrada em exploração do projecto, o promotor compromete-se a divulgar a versão 

mais actual da planta de condicionamentos pelas equipas de Operação e Manutenção do Parque 

Eólico, Linhas e Subestação de Montenegrelo (Anexo 4). 

100. “Deverá ser enviado um relatório anual, contendo eventuais reclamações e pedidos 
de informação, bem como o seguimento que lhes foi dado pelo promotor.” 

O promotor irá assegurar a implementação desta medida através do Processo de Comunicação de 

Reclamações/Informações (Anexo 12). 

3.3.1.4. 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: 

a) 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; 

b) acções de desmantelamento e obra a ter lugar; 

c) destino a dar a todos os elementos retirados; 

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

e) 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.” 
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O promotor do projecto compromete-se a cumprir esta medida conforme é obrigado pela DIA 

(Anexo 4). 

3.4. Medidas Compensatórias 

“No RECAPE, deverão ser apresentadas as soluções encontradas para a implementação das 
seguintes medidas de compensação.”  

1. “Deverá ser dedicada, em exclusivo para a conservação da natureza e da 
biodiversidade, uma área com características idênticas àquela em que o presente 

projecto é implementado, sendo que essas características deverão corresponder a 
uma área de afectação de 2,5 ha x número de aerogeradores, à ocorrência de habitats 

semelhantes e onde ocorram, ou potencialmente possam a vir a ocorrer, as espécies 
da fauna mais directamente afectadas pela implementação deste projecto. Assim, 

deverá ser prevista a aquisição pelo promotor, e posterior transferência de 
propriedade para o ICNB, de uma área do Parque Natural do Alvão (Área Protegida 

mais próxima do território abrangido pelo projecto) onde possam ser implementadas 
as medidas efectivas de conservação e salvaguarda dos habitats e espécies 

semelhantes às afectadas. Não sendo possível a aquisição por compra dos terrenos, 
poderá ser assegurado o pagamento de uma renda ao proprietário (por exemplo, o 

baldio), a suportar pelo proponente, no âmbito de um contrato de cessação dos 
terrenos ao ICNB, para a prossecução exclusiva dos objectivos de conservação 

daqueles habitats e espécies. 

A escolha da área deverá estar fundamentada num estudo que permita comparar o 

grau de semelhança com a área afectada, em particular, no que respeita aos habitats e 
espécies mais afectados e com maior grau de ameaça e/ou raridade. A escolha da área 

terá obrigatoriamente que ser validada pelo ICNB. Caso se verifique necessária a 
aplicação de medidas de gestão destes habitats, os custos da sua execução, a cargo 

do promotor, deve ser consignado ao Fundo de Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade (FCNB) para esse fim exclusivo.” 

No Anexo 14 apresenta-se uma declaração de compromisso da ENEOP2, tendo em vista a 

implementação desta medida compensatória prevista na DIA, de acordo com o expresso na acta da 

reunião efectuada com o ICNB em 09/10/2008 (Anexo 14), sobre a implementação de uma medida de 

minimização da mesma natureza no âmbito de outros parques eólicos. 

Na reunião efectuada foram definidos os critérios e o modo de concretização da medida solicitada, 
tendo ficado o ICNB de fornecer “informação digital ao promotor com indicação dos terrenos 

considerados como mais adequados à implementação da medida compensatória preconizada, 
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cabendo ao promotor definir em RECAPE a área a considerar face à dimensão do projecto e ao tipo 

de habitats afectados.”. 

No seguimento do referido no parágrafo anterior, foram calculadas as áreas a considerar e 

identificados os tipos de habitat afectados pelo presente projecto, que correspondem no caso dos 22 

aerogeradores do projecto do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha, a 55 ha (22 x 2,5 ha)em zonas 

de matos baixos classificadas como Habitat 4030 – Charnecas Secas Europeias. 

Por outro lado, a ENEOP2 irá proceder às diligências necessárias para o arrendamento das áreas, 

conforme o previsto, logo que a localização das mesmas seja indicada pelo ICNB. 

Tendo em atenção a  morosidade da implementação de uma medida desta natureza,  ficou também 

acordado na reunião com o ICNB acima referida e expresso na correspondente acta, que a mesma 

poderia ainda não estar concretizada durante a elaboração e aprovação do RECAPE, não 

condicionando o início das obras à sua implementação. No entanto, ficou  igualmente estabelecido 

que seria apresentada em RECAPE, por parte da ENEOP2, uma declaração de compromisso tendo 

em vista a implementação da medida compensatória prevista na DIA, chama-se a atenção para a sua 

inclusão no Anexo 14. 

2. “Deverão ser previstas medidas de compensação para eventuais captações que 
venham a ser afectadas com a implantação do Projecto.” 

Não se prevê a afectação de captações de água provocada pela implantação do projecto. No caso 

remoto dessa eventualidade, o Promotor compromete-se a averiguar o prejuízo causado e a 

compensar os utilizadores de forma justa (Anexo 4). 

3. “De acordo com os projectos de execução e com base nos impactes que não possam 

ser minimizados, deverá ser ponderada a implementação de medidas de 
compensação dos impactes induzidos sobre as populações envolventes ao Projecto, 

nomeadamente no caso das Linhas Eléctricas.” 

No Anexo 12 encontra-se o “Processo de Comunicação de Reclamações/Informações. Este 

documento funciona como um compromisso do Dono de Obra no sentido de assegurar que todas as 

reclamações relativas a eventuais impactes que se venham a gerar durante as fases de construção e 

exploração do projecto do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo 

(60/220 kV) ou pedidos de informação das populações residentes na envolvente serão devidamente 

analisadas, e que caso sejam fundamentadas, serão accionados os procedimentos e acções 

necessários à sua correcção. Salienta-se que neste Anexo consta o modelo de ficha de reclamação. 
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3.5. 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. “Reconstruir os muros de pedra seca que vierem a ser demolidos para a execução 
das obras.” 

4. “Efectuar a recuperação paisagística do entorno dos elementos patrimoniais 
localizados nas proximidades das frentes de obra, promovendo a reposição das 

condições prévias de enquadramento cénico dos mesmos.” 

5. “Efectuar a modelação adequada dos taludes e cobrir os mesmos com terra vegetal.” 

6. “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, e acessos e plataformas abertos 
para colocação dos apoios da linha eléctrica.” 

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

8. “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 propágulos provenientes destas áreas. Nestes 
casos deverá ser apresentada uma solução à Autoridade de AIA para análise e 

aprovação pela CA.” 

9. “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.” 
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10. “Deverão ser apresentados relatórios do acompanhamento da recuperação da 

vegetação, após o final da obra e anualmente durante a exploração, ou integrado este 
acompanhamento nos relatórios de monitorização da flora e vegetação.” 

As exigências técnicas acima indicadas foram tidas em consideração no desenvolvimento do Plano 

de Recuperação e Integração Paisagística (PRIP) que se apresenta no Anexo 7. A verificação da sua 

execução será assegurada através da implementação do Programa de Acompanhamento Ambiental 

da Obra (Anexo 6) para as actividades relativas à fase de construção e depois pelo próprio PRIP que 

prevê o acompanhamento da recuperação paisagística durante a fase de exploração. 

3.6. 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 SPE 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. “Registar todos os resíduos produzidos e qual o seu encaminhamento e englobar 

esses dados no relatório final a apresentar.” 

6. “A equipa de acompanhamento ambiental deverá incluir um arqueólogo e um 

biólogo.” 

7. “Incluir o cronograma dos trabalhos de construção e as Plantas de 

Condicionamentos do SPE 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.” 

8. “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).” 

9.  “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, bem como as 
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eventuais reclamações e pedidos de esclarecimento recebidos. 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.” 

10. “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.” 

Está previsto ser efectuado o acompanhamento ambiental das obras nos moldes constantes no 

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra que se apresenta no Anexo 5. O referido plano dá 

resposta a todos estes aspectos mencionados na DIA. 

3.7. Programas 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.” 

“Deverá o proponente estar disponível para participar em programas de monitorização 

comuns aos diferentes empreendimentos já existentes ou previstos para o sítio Alvão/Marão, 
nomeadamente o Parque Eólico do Alto do Marco.” 

Os planos de monitorização de avifauna, lobo, quirópteros, flora e vegetação e ambiente sonoro 

que estão previstos implementar apresentam-se no Anexo 12. 

AVIFAUNA 

Este plano deverá considerar as seguintes directrizes: 

1. Inventariar e distribuir as espécies de aves na área de implementação dos SPE. 

2. Determinar a utilização e abundâncias (através de Índices Quilométricos de 

Abundância ou outros métodos) de aves na área de implantação do SPE, antes e 
após a construção do Projecto como forma de verificar o impacte da fase de 

construção. 

3. Monitorizar a mortalidade provocada pelos aerogeradores, em aves, durante a fase de 

exploração. A metodologia utilizada deverá ser uma adaptação de OSBORN et al. 
(1996)1. Para tal deverá ser pesquisado o chão num raio de 46 m em torno de cada 

aerogerador (ou 15 m além do diâmetro das pás dos aerogeradores) e ao longo do 
corredor da linha, para localização de carcaças de aves. 
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4. Monitorizar a tolerância de aves no SPE, durante a fase de exploração, através da 

análise das variações de efectivos e de padrões de distribuição. 

5. O Plano deverá ter uma duração mínima de 3 anos, fase anterior à obra e 2 anos na 

fase de exploração. 

Estas medidas foram devidamente integradas no respectivo plano de monitorização da avifauna 

que se apresenta no Anexo 12. 

O plano de monitorização das aves já se encontra a decorrer desde Maio de 2010, apresentando-se 

no Anexo 13 o relatório com dados referentes aos trabalhos de campo já realizados até à data. 

QUIRÓPTEROS 

Este plano deverá considerar as seguintes directrizes: 

1. Inventariar os abrigos existentes através de pesquisa feita num raio de 10 km do 

Projecto, em cada ano de amostragem. Caso sejam encontrados abrigos com muitos 
morcegos ou vestígios (montes de guano no chão ou cadáveres) deverão visitá-los 

em todas as épocas do ano, para se determinar a sua ocupação sazonal. No caso de 
abrigos com muitos morcegos que sejam susceptíveis de ter importância a nível 

nacional, deverão informar os técnicos do ICNB, para avaliarem a sua importância. 

2. Determinar a utilização da área do SPE pelos morcegos através: 

• da definição de quadrículas ou pontos aleatórios na área do SPE – se forem 

utilizadas quadrículas estas deverão cobrir toda a área proposta para o SPE e a 
dimensão da quadrícula deverá ser ajustada à dimensão da área a amostrar, 

devendo permitir um número de replicados adequado para cada variável a analisar; 
no caso dos pontos aleatórios, estes deverão estar homogeneamente distribuídos 

pela área a amostrar, devendo o seu número ser ajustado à dimensão da área a 
amostrar e permitir um número de replicados adequado para cada variável a 

analisar; 

• da caracterização das quadrículas/pontos, em termos de distância às futuras 

torres, inclinação, exposição ao vento, orientação predominante, coberto vegetal, 

proximidade a água e proximidade a abrigos (se conhecidos); 

• da amostragem mensal de cada local através de percursos ou pontos fixos, com 

detectores de ultra-sons – estes percursos/pontos deverão ter uma duração fixa (10 
a 15 minutos cada) e não deverão ser realizados em condições meteorológicas 

adversas (chuva, vento, nevoeiro, trovoadas); 
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• da avaliação da utilização de cada quadrícula/ponto aleatório em termos de 

actividade de morcegos e riqueza específica – estes resultados deverão ser 

analisados em relação à caracterização de cada quadrícula. 

3. Busca de cadáveres ou morcegos feridos; 

4. O Plano deverá ter uma duração de 4 anos - fase anterior à construção e 3 anos na 
fase de exploração. 

Estas medidas foram devidamente integradas no respectivo plano de monitorização dos quirópteros 

que se apresenta no Anexo 12. 

O plano de monitorização dos quirópteros já se encontra a decorrer desde Maio de 2010. O 

Relatório referente à fase antes da construção encontra-se no Anexo 13 e inclui os dados de 

monitorização recolhidos no período anterior à construção. 

LOBOS 

1. Esta monitorização deverá visar sobretudo a determinação da ocorrência, ou não, e 
da magnitude dos seguintes efeitos: efeito de exclusão, ou seja a diminuição da 

frequência de utilização da área de implementação do empreendimento em causa por 
parte desta espécie; e efeito de barreira, ou seja a criação de um impedimento à 

dispersão de indivíduos da mesma. 

2. A metodologia a seguir deverá ser a definida pelo ICNB. 

3. Os estudos de monitorização a realizar nas áreas de implantação dos SPE poderão 
ser integrados nos trabalhos e estudos já desenvolvidos e/ou em curso nessas áreas. 

Apresenta-se no Anexo 12 o plano de monitorização do lobo que teve em consideração os aspectos 

acima definidos. 

Apresenta-se no Anexo 13 o relatório com os resultados da monitorização de lobo na área de 

implantação do projecto de Falperra-Rechãzinha obtidos até ao momento. 

FLORA E VEGETAÇÃO 

1. Controlar as actividades de recuperação paisagística, desenvolvendo-se em 

simultâneo com o Plano de Acompanhamento da Obra, prolongando-se para o início 
da fase de exploração do SPE. 

2. Avaliar os estados de conservação dos diversos habitats, na área de influência do 
projecto, especialmente dos habitats prioritários. 
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3. Verificar a regeneração do coberto vegetal nas áreas intervencionadas pela 

implementação do projecto. 

4. Este plano deverá ser implementado no caso das Linhas Eléctricas dos SPE, caso 

sejam abertos acessos para a colocação dos apoios 

Estas medidas foram devidamente integradas no respectivo plano de monitorização de flora e 

vegetação que se apresenta no Anexo 12. 

Relativamente à flora e vegetação, foram já realizadas visitas à área de implantação do projecto, 

não tendo sido identificadas diferenças no elenco florístico na zona de estudo comparativamente à 

fase de EIA. No entanto, irá ser realizada nova visita no período entre Abril e Maio. O relatório com os 

resultados obtidos será enviado ainda durante o período de avaliação do RECAPE por parte da 

Comissão. 

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 

SPE e com o estudo acústico a apresentar no RECAPE. 

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 
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impacte na fonte, deverá ser prevista a implementação de medidas nos receptores 

em causa. 

5. Relatórios: após cada campanha realizada. 

Estas medidas foram devidamente integradas no respectivo Plano de Monitorização do Ambiente 

Sonoro que se apresenta no Anexo 12. 

Salientamos o facto de o referido Plano de Monitorização não contemplar a realização de 

campanhas de amostragem antes da exploração, uma vez que os valores de referência já foram 

obtidos na fase de Estudo de Impacte Ambiental e também com o estudo acústico elaborado no 

âmbito do RECAPE (Anexo 10), durante a qual foi efectuada a caracterização do ruído residual 

através da monitorização do ambiente sonoro na ausência do funcionamento do projecto. 

Será assim avaliado o cumprimento dos Critérios de Exposição Máxima e de Incomodidade  fixados 

no artigo 11.º para o primeiro caso e no artigo 13.º para o segundo, do Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 
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4. MONITORIZAÇÃO 

Os planos de monitorização de avifauna, lobo, quirópteros, flora e vegetação e ambiente sonoro 

que estão previstos implementar apresentam-se no Anexo 12. 
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5. CONCLUSÕES 

O presente RECAPE permite verificar que o proponente do projecto, a empresa ENEOP2 – 

Exploração de Parques Eólicos, S.A. desenvolveu um Projecto de Execução tendo em consideração 

as condicionantes impostas na DIA relativa ao Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação 

de Montenegrelo (60/220 kV) e dá cumprimento às medidas de minimização nela constantes, e 

quando tal não foi possível foi devidamente justificado. 

O projecto de execução apresentado pela ENEOP2 – Exploração de Parques Eólicos, S.A., permite 

salvaguardar os aspectos referidos na DIA, não existindo situações críticas que ponham em causa a 

concretização do projecto. 

A implementação das medidas de minimização da fase de construção, por parte do empreiteiro, 

encontra-se salvaguardada através das Condicionantes Técnicas Ambientais do caderno de encargos 

que o empreiteiro tem de cumprir, e que por sua vez são parte integrante do contrato que é 

estabelecido entre a empresa promotora do projecto e os empreiteiros responsáveis pela construção 

do Parque Eólico e da Subestação. 

A reforçar a obrigatoriedade do cumprimento das medidas referidas, o promotor do projecto 

compromete-se a implementar o Programa de Acompanhamento Ambiental das Obras que contempla 

o controle da implementação de todas as medidas de minimização previstas para a fase de obra 

(Anexo 5). 

O promotor do projecto compromete-se conforme é exigido pela DIA, ainda, a cumprir as restantes 

medidas de minimização relativas à fase de exploração e desactivação, e implementação dos planos 

de monitorização, e medidas de compensação para a conservação da natureza e da biodiversidade, e 

para eventuais afectações de captações de água e reclamações relativas ao projecto. 

Salienta-se, ainda o facto de que os resultados das monitorizações já realizadas na área afecta ao 

projecto não indicaram a necessidade de salvaguardar novas áreas afectas à implantação do projecto, 

mantendo-se a situação identificada no âmbito do EIA. 
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ANEXO 1 – DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 



 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

Rua de O Século, 51   1200-433 Lisboa           Telefones: 21 323 25 00   Fax: 21 323 16 58 1 

 

 

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

Identificação 

Designação do Projecto: 
Parque Eólico das Vilas Altas – Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e 

Subestação de Montenegrelo (60/220 kV) 

Tipologia de Projecto: Energia 
Fase em que se encontra 

o Projecto: 
Estudo Prévio 

Localização: 
Serras da Falperra e da Padrela 

Concelho de Vila Real 
Sítio de Importância Comunitária (SIC) PTCON0025 – Alvão/Marão 

Proponente: ENEOP2 – Exploração de Parques Eólicos, SA 

Entidade licenciadora: Direcção-Geral de Energia e Geologia 

Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente Data: 4 de Maio de 2010 

 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes: 

1. A configuração final dos aerogeradores do Sub-Parque Eólico (SPE) deverá 
cumprir, à luz do disposto no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, na sua 
redacção actual, os limites legais estabelecidos para os níveis de ruído ambiente 
previstos nos receptores sensíveis existentes na envolvente do Projecto. 

2. A Linha Eléctrica deverá ser alvo de um plano de integração paisagística que vise 
minimizar o impacte visual das infra-estruturas do projecto. 

3. O traçado e características da Linha Eléctrica deverão evitar a sobrepassagem 
dos perímetros urbanos e respectivas faixas de expansão, das zonas agrícolas e 
das áreas florestadas, bem como tomar em consideração o impacte visual 
causado sobre as populações envolventes, devendo ser ponderado o 
enterramento total ou parcial da mesma. 

4. Reformular o traçado definitivo dos acessos de ligação do núcleo da Rechãzinha 
ao núcleo do Roxo e aos núcleos de Cabreiros e Tourencinho, uma vez que colide 
com as áreas, em torno das passagens inferiores 167 e 178 da A24, propostas 
pelo Grupo Lobo para recuperação de habitat de refúgio para o lobo, no âmbito 
das "Medidas Minimizadoras do Impacte do Parque Eólico de Negrelo-Guilhado 
sobre a População Lupina". 

5. Relocalizar a subestação/edifício de comando do SPE, uma vez que esta está 
prevista para uma das áreas, em torno da passagem inferior 167 da A24, 
propostas pelo Grupo Lobo para recuperação de habitat de refúgio do lobo, no 
âmbito das "Medidas Minimizadoras do Impacte do Parque Eólico de Negrelo-
Guilhado sobre a População Lupina". 

6. Obter o levantamento das proibições de construção em áreas percorridas por 
incêndios florestais, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de 
Outubro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 54/91, de 8 de Agosto, 
Decreto-Lei n.º 34/99, de 5 de Fevereiro, e Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de 
Março. 

7. Cumprir as medidas de minimização e compensação, e os planos de recuperação 
das áreas intervencionadas, acompanhamento ambiental da obra e monitorização, 



 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

Rua de O Século, 51   1200-433 Lisboa           Telefones: 21 323 25 00   Fax: 21 323 16 58 2 

mencionados na presente DIA. 

8. Entregar no Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 
(RECAPE) os elementos mencionados na presente DIA. 

9. Informar a Autoridade de AIA do início da fase de construção, de forma a 
possibilitar o desempenho das suas competências na Pós-Avaliação do Projecto. 

10. 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. 

11. 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. 

 

Elementos a entregar em 
fase de RECAPE 

1. Estudo sobre formas de limitação da circulação de veículos motorizados e de 
balizagem lateral nos acessos do SPE. Neste estudo, deve ser considerada, 
designadamente, a instalação de dispositivos (como cancelas), utilização de 
vigilância/fiscalização e implantação de valas corta-caminhos e lombas (frequente 
e longa sequência de valas e lombas). De referir que, junto às cancelas, devem 
ser colocadas outras barreiras, de forma a assegurar que as cancelas não sejam 
contornadas por veículos. 

Definição dos locais e do tipo de dispositivos, de vigilância ou outro tipo de 
barreira a implantar, devidamente justificada, de acordo com as características do 
local e impactes identificados. 

Nos casos de instalação de dispositivos ou da implantação de valas corta-
caminhos, tal deverá ser concretizado em articulação com a protecção civil, por 
forma a permitir a utilização desses acessos, em caso de emergência. 

2. Todas as soluções adoptadas para o atravessamento de cursos de água e zonas 
húmidas existentes na área de implantação do SPE. 

3. De forma a dar cumprimento à condicionante 3 da presente DIA, identificação das 
áreas a evitar pelos traçados das Linhas Eléctricas, tais como perímetros urbanos 
e respectivas faixas de potencial expansão, zonas agrícolas e áreas florestadas, 
devendo para tal ser consultada a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar. 

4. Plano de integração paisagística do SPE, Subestação de Montenegrelo e 
respectivas Linhas Eléctricas, visando um melhor enquadramento visual das 
estruturas do Projecto. 

5. Análise de uma eventual solução de enterramento total ou parcial das Linhas 
Eléctricas. 

6. Localização dos apoios das Linhas Eléctricas e quadro síntese com o número de 
apoios a localizar nas diferentes classes de ocupação do solo previstas nos 
respectivos Planos Directores Municipais (PDM). 

7. Relatórios Preliminares relativos à monitorização do Ano 0 do Lobo, Avifauna, 
Quirópteros e Flora e Vegetação. Os resultados obtidos deverão possibilitar a 
identificação de áreas sensíveis a salvaguardar, ou minimizar a sua afectação, e a 
eventual proposta de medidas de minimização/compensação. 

8. Estudo acústico, tendo em consideração a configuração final dos aerogeradores e 
os receptores sensíveis referidos no procedimento de AIA (incluindo habitações 
isoladas), bem como outros que venham a ser identificados, e proposta de 
eventuais medidas de minimização. Demonstração do cumprimento dos critérios 
legais estabelecidos, à luz do disposto no Regulamento Geral do Ruído (Decreto-
Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, na sua redacção actual). 

9. Plano de acessos ao SPE a utilizar em fase de obra, com identificação das vias e 
respectivos troços a beneficiar, e indicação das acções a desenvolver, bem como 
do prazo para a realização das reparações necessárias nos caminhos que forem 
danificados. 
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10. Programa de informação à população sobre o Projecto, riscos associados e 
respectivas medidas de prevenção e protecção. 

11. Estudo e valorização das ocorrências patrimoniais 1C e 2D identificadas no 
corredor da Linha Eléctrica. 

12. Plantas de Condicionamentos do SPE e Linha Eléctrica reformulados, tendo em 
consideração os aspectos identificados no presente procedimento de AIA e os 
primeiros resultados da monitorização. Estas plantas deverão contemplar não 
somente as áreas de exclusão mas todas as áreas sensíveis identificadas. 

13. Pareceres sobre o Projecto da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do 
Norte e da Autoridade Nacional de Protecção Civil, relativamente à proximidade de 
pontos de captação de água para combate a incêndios. 

14. Parecer da Direcção Regional de Economia do Norte relativamente à construção 
do SPE de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo. 

15. Autorizações das Assembleias de Compartes das freguesias afectadas pelo 
Projecto. 

16. Parecer de viabilidade para a construção do SPE de Falperra-Rechãzinha, 
Subestação de Montenegrelo e respectiva Linha Eléctrica da Câmara Municipal de 
Vila Pouca de Aguiar. 

17. Pareceres da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e do 
Instituto Geográfico Português, relativamente ao projecto da Linha Eléctrica. 

18. Estudo sobre os impactes adicionais induzidos pelo eventual acréscimo do 
número de aerogeradores, caso venha a ser prevista a relocalização dos 
aerogeradores dos restantes SPE do Parque Eólico das Vilas Altas, alvo de 
parecer desfavorável, dentro da área de estudo do presente SPE. 

 

Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto: 

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 

Gerais (SPE e Linha Eléctrica) 

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

2. Afastar as infra-estruturas do Projecto, preferencialmente, 50 metros das ocorrências patrimoniais. 

3. Evitar ao máximo a destruição de afloramentos rochosos. 

4. Efectuar ajustes na localização de algumas partes do Projecto, designadamente os acessos próximos das 
ocorrências patrimoniais 1C, 6, 7, 9, 12 e 13, de modo a garantir a sua conservação (passiva). Os alargamentos 
requeridos devem fazer-se para o lado oposto ao das ocorrências patrimoniais mencionadas, com um 
afastamento preferencial de 50 m que, no caso da ocorrência 1C, deverá ser obrigatório, uma vez que o sítio se 
encontra no caminho existente. 

5. Utilizar como acessos, preferencialmente, os caminhos já existentes. 

6. O traçado dos acessos deverá ser adaptado à topografia do terreno, acompanhando as curvas de nível e 
reduzindo a movimentação de terras. 

7. Nos acessos a construir, ou a melhorar, e nas plataformas de montagem não deverão ser utilizados materiais 
impermeabilizantes, nem saibros com origem na Área Classificada, devendo contudo ser utilizados materiais 
semelhantes aos do local (designadamente no que se refere à sua cor). 

8. Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural (passagens hidráulicas e 
valetas), tendo em consideração os caudais de cheia centenária. 

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

10. Os taludes dos aterros a executar, bem como das zonas que se desenvolvam em escavação e que não sejam em 
rocha, deverão ter um declive máximo de 1(V):2(H). 

11. Prever, em função dos resultados do estudo preconizado no elemento n.º 1 a entregar em sede de RECAPE, a 
instalação de dispositivos, utilização de vigilância/fiscalização, implantação de valas corta-caminhos e lombas ou 
outro tipo de barreiras, que impeçam a circulação de veículos motorizados nos acessos que venham a ser 
criados/beneficiados para a implantação do SPE. Os locais de instalação e o tipo de dispositivos, barreira ou 
vigilância deverão ser definidos de acordo com o local, grau de melhoramento do acesso e impactes identificados, 
devendo solicitar o apoio do ICNB. 

12. Prever a balizagem dos acessos do SPE, de ambos os lados, por forma a impedir a circulação de veículos fora do 
acesso, de acordo, nomeadamente, com a morfologia do solo na envolvente do acesso, declive e altura dos 
taludes. 

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

14. A escolha do local de implantação dos edifícios de comando/subestações do SPE deverá ter em consideração a 
necessidade do seu bom enquadramento paisagístico. Os materiais a utilizar no revestimento exterior deverão ser 
adequados às características locais. 

15. A construção da Linha Eléctrica não poderá implicar o corte de arvoredo numa zona junto aos ex-viveiros de 
Parada de Aguiar (bosquete/povoamento de Bétulas e resinosas diversas), identificada pela AFN. 

16. Considerar a existência do Feixe Hertziano Marão <> Padrela no corredor da Linha Eléctrica e adaptar o traçado 
e características da mesma às condicionantes existentes relativamente à presença do Feixe. 

17. Afastar os apoios das Linhas dos cursos de água, devendo manter-se uma distância de 10 m para as águas não 
navegáveis e de 50 m para as águas navegáveis. Caso não seja possível evitar, deverá ser instalado um poste 
alternativo, num raio de 2 m, como forma de facultar um pouso alternativo às aves, acompanhado da montagem 
de medidas anti-pouso nos apoios eléctricos próximos do plano de água. 

18. Colocar os apoios da Linha Eléctrica fora da faixa de protecção de 500 m dos pontos de água de combate a 
incêndios florestais. 

19. Garantir o afastamento máximo possível das Linhas Eléctricas a zonas habitacionais. 

20. Evitar a afectação, pela Linha Eléctrica, de zonas de carvalhos, afloramentos rochosos e áreas agrícolas. 

21. Deverá ser dado especial cuidado na definição dos apoios em áreas agrícolas e proceder às necessárias 
intervenções, que ocorram eventualmente em parcelas cultivadas. 

22. Evitar a localização dos apoios da Linha Eléctrica em solos da Reserva Ecológica Nacional (REN), bem como em 
zonas com declives superiores a 25%. 

23. A Linha Eléctrica com troços aéreos deverá: 

a) Reduzir os planos de colisão para 1-1,5; 

b) Montar o seccionador em posição vertical, por baixo do topo do poste, a uma distância de 35 cm; 

c) Montar o PT por baixo do topo do poste, a uma distância mínima de 35 cm; 

d) Proibir os elementos em tensão por cima do topo do poste ou das travessas; 

e) Efectuar o isolamento de todos os elementos em tensão junto à armação, a uma distância mínima de 140 cm, 
recorrendo a cabo coberto, mangas de silicone ou outras soluções de isolamento que se julgarem adequadas 
à situação. No caso do Nappe-Voute, deverá ser isolado o condutor junto ao isolador central, recorrendo a 
cabo coberto, mangas de silicone ou outras soluções de isolamento que se julgarem adequadas à situação, a 
uma distância de 70 cm para cada lado do isolador; 

f) Efectuar a sinalização com BFD de 30 cm de diâmetro de fixação dupla em cores de laranja e branco, 
dispondo os mesmos alternadamente para que em perfil resulte numa sinalização de 1 BFD em cada 5 
metros (de 15 em 15 m alternadamente em cada condutor se tiver mais de um plano de colisão, i.e. em 
apoios tipo Nappe-Voute, ou de 10 em 10 m nos condutores externos se tiver apenas um plano de colisão, 

i.e. em apoios tipo esteira horizontal ou pórtico); 

g) Adoptar as medidas normalizadas pela EDP Distribuição de antipouso e antinidificação. 

24. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e nocturna de acordo com a Circular Aeronáutica 10/03, de 6 
de Maio. Ter em consideração a eventual necessidade de situações de balizagem motivadas por razões de 
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proximidade de pontos de captação de água relevantes para o combate a incêndios, de acordo com as 
orientações da Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

Fase de Construção (SPE e Linha Eléctrica) 

As medidas de minimização a seguir mencionadas deverão ser cumpridas, tanto no projecto do SPE como da Linha 
Eléctrica (quando aplicáveis). 

 

Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar 

25. 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. 

26. Garantir que, previamente ao início das obras, estão concluídos os processos de arrendamento dos solos, os 
quais deverão ser justos, atendendo ao uso do solo, produtividade e benfeitorias efectuadas. Nas actividades 
económicas directamente afectadas deverá ser prevista a sua relocalização ou atribuídas as justas 
indemnizações tendo em conta os postos de trabalho perdidos ou desvalorização fundiária ou do património 
construído. 

27. Previamente ao início das obras, deverá ser apresentado à CCDRN relatório contendo informação sobre ponto de 
situação dos processos de expropriação/compensação de todas as afectações, quer do SPE, quer da Linha 
Eléctrica. 

28. O planeamento e a execução das obras deverão ter a participação e o acompanhamento da Direcção Regional 
das Florestas do Norte. 

29. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação, nomeadamente o 
eventual uso de explosivos no desmonte de rocha e a betonagem das fundações (grande circulação de 
autobetoneiras). 

30. 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 adoptar-se as necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com 
vista à diminuição da sua capacidade erosiva. 

31. Interditar os trabalhos de construção durante a noite e período crepuscular, nomeadamente entre uma hora antes 
do pôr-do-sol e uma hora depois do nascer-do-sol (período circadiano de maior actividade do lobo). Deverá ser 
garantida que a utilização de explosivos e de outras acções ou maquinaria com elevado impacte sonoro, se 
restrinja apenas ao período diurno, entre as 10h e as 17h. 

Com a referida interdição, as operações mais ruidosas ficam restringidas ao período diurno, assegurando também 
que não sejam causados incómodos significativos às populações residentes nos aglomerados mais próximos. 

32. Utilizar, quando possível, mão-de-obra local para a generalidade das obras de construção civil. 

33. Comunicar ao ICNB, com 15 dias de antecedência em relação à data prevista, o início dos trabalhos de 
construção. 

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

35. Informar sobre a construção e instalação do projecto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na zona 
envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de Bombeiros e 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. 

36. 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 
todas as exigências que constem nos pareceres emitidos por estas entidades. 

37. As populações afectadas deverão ser informadas, com uma antecedência mínima de 30 dias, sobre o início dos 
trabalhos, o programa de execução das obras, o objectivo, a natureza, a localização da obra, as principais acções 
a realizar, a calendarização e os impactes previstos. Esta informação deve ser disponibilizada em locais públicos, 
designadamente juntas de freguesia e câmaras municipais. 

38. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de 
eventuais reclamações, designadamente a disponibilização de um livro de reclamações nas juntas de freguesia a 
que pertencem as povoações afectadas. 
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39. Os estaleiros deverão localizar-se em local a definir conjuntamente com a Equipa de Acompanhamento Ambiental 
(EAA) e deverá ser organizado nas seguintes áreas: 

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

b) 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; 

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

d) Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

e) Deposição de materiais de construção. 

40. A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com excepção dos locais de manuseamento e 
armazenamento de substâncias poluentes. 

41. Caso não seja possível evitar a localização do estaleiro do SPE em áreas de REN, deverá ficar assegurado que 
não haverá lugar a impermeabilizações, e que finda a obra serão repostas as condições iniciais dos terrenos. 

42. A localização dos estaleiros e demais zonas de apoio à construção da Linha Eléctrica deverão localizar-se fora 
das manchas da REN e do Domínio Hídrico e ser definidos, antes do início da obra, em conjunto com o ICNB.  

43. O estaleiro deverá possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores que servirão as 
equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais deverão drenar para uma fossa séptica 
estanque, a qual terá de ser removida no final da obra. 

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

45. 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. 

46. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, deverão ser utilizados sistemas de 
aspersão nas áreas de circulação. 

47. 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: 

a) Estaleiro: o estaleiro deverá ser vedado em toda a sua extensão. 

b) 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. 

c) 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. 

d) Locais de depósitos de terras. 

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

f) Áreas a intervencionar para instalação dos apoios da linha e respectivos acessos. 

48. Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas nas plantas de condicionamentos, ou outras que vierem a 
ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueológico, caso se localizem a menos de 
50 metros das áreas a intervencionar. 

49. Os serviços interrompidos, resultantes de afectações planeadas ou acidentais, deverão ser restabelecidos o mais 
brevemente possível. O proponente deverá acordar por escrito, com as entidades gestoras ou proprietárias de 
serviços e infra-estruturas existentes, quaisquer interrupções cuja necessidade decorra da obra, sendo 
responsabilizado por danos causados pela suspensão desses serviços fora do acordo estabelecido. 

50. Possuir material afecto ao combate a eventuais incêndios. 

51. 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 caminhos e 
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desmatação. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo, pelo que se houver mais que uma frente de 
obra a decorrer em simultâneo terá de ser garantido o acompanhamento de todas as frentes por um arqueólogo. 

52. De modo a permitir um adequado acompanhamento arqueológico da obra para salvaguardar eventuais vestígios 
arqueológicos ocultos no solo ou sob densa vegetação arbustiva, a Equipa de Acompanhamento Arqueológico 
deverá ser informada, com pelo menos 8 dias de antecedência, sobre a previsão das acções relacionadas com a 
remoção e revolvimento do solo, e escavações no solo e subsolo, a fim de preparar o seu acompanhamento. 

53. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra devem, 
tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que de 
forma passiva), de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação actual. Os achados móveis 
deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 

54. As ocorrências passíveis de afectação (indirecta e provável) em consequência da execução do projecto, e por 
proximidade da frente de obra, têm de ser registadas, para memória futura, mediante representação gráfica, 
fotográfica e textual. 

55. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adopção de medidas de 
minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). Em caso de 
não ser possível determinar a importância científica e patrimonial das ocorrências então identificadas, deverão ser 
efectuadas sondagens de diagnóstico. 

Desmatação e Movimentação de Terras 

56. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente necessárias. As 
áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projecto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, 
não devem ser desmatadas ou decapadas. 

57. Não efectuar o corte ou abate de espécies arbóreas e arbustivas, excepto nas situações devidamente justificadas. 
Nesse caso, deverá que ser plantado, em áreas idênticas a indicar pelo ICNB, um número de exemplares de cada 
espécie igual ou superior ao que for cortado/abatido. Os exemplares que se encontrem próximos de áreas 
intervencionadas deverão ser devidamente sinalizados. 

58. 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. O corte ou abate de espécies 
autóctones deverá ser compensado pela plantação de um número superior de exemplares das espécies cortadas. 
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. 

59. Durante as acções de escavação, a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser cuidadosamente 
removida e depositada em pargas. 

60. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar os 2 metros de 
altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, em zonas planas e 
bem drenadas, para posterior utilização nas acções de recuperação. 

61. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática das áreas de incidência, de reduzida visibilidade, de forma a 
colmatar as lacunas de conhecimento, bem como das áreas de apoio à obra, depósitos temporários e 
empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas já prospectadas. 

62. Condicionar a utilização de explosivos ao uso de micro retardadores e/ou outros dispositivos que permitam 
realizar explosões controladas e localizadas, por forma afectar o menos possível os afloramentos rochosos alvo 
de intervenção. 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

63. Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do SPE. 

64. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua origem, por 
forma a que as mesmas não alterarem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

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

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

67. 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. 

68. O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter actualizada toda a documentação referente às operações de 
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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. 

69. 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. 

70. 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. 

71. 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. 

72. 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 RU do município ou por uma empresa designada para o efeito. 

73. 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). 

74. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deverá ser, preferencialmente, utilizado na 
recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro autorizado. 

75. Não deverão ser ocupados os solos da REN, RAN e Espaços Agrícolas para deposição das terras sobrantes. 

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

77. 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. 

78. 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. 

79. 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. 

80. A descarga de águas resultantes da limpeza das calhas/caleiras das autobetoneiras deverá ser efectuada para 
bacias de retenção estanques colocadas para o efeito em locais, fora das áreas de REN (preferencialmente) e do 
Domínio Hídrico, devendo ser removidas após a conclusão da obra. Deverão ser utilizadas áreas a afectar pelos 
elementos do Projecto, nomeadamente pelas plataformas dos aerogeradores. Não efectuar a descarga dessas 
águas sobre brita a utilizar noutros trabalhos da obra. 

81. 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. 

Acessos, plataformas e fundações 

82. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra. 

83. Implementar medidas de informação ao público em geral sobre a sensibilidade das áreas envolventes no acesso 
ao SPE. 

84. O tráfego de viaturas pesadas deverá ser 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. 

85. Os veículos afectos ao Projecto deverão circular, permanentemente, com faróis médios ligados, como forma de 
minimizar riscos de atropelamento e de acidente. 

86. Acautelar eventuais danos causados nas vias rodoviárias utilizadas. 

87. Deverão ser feitas revisões periódicas aos veículos e à maquinaria a utilizar durante a execução dos trabalhos, de 
forma a verificar as suas condições de funcionamento e, consequentemente, evitar que os seus níveis de 
potência sonora admissíveis sejam violados, e prevenir eventuais fugas de lubrificantes, combustíveis e emissões 
gasosas. 

88. No caso da construção da Linha Eléctrica, evitar a abertura de novos acessos. No caso de não existirem acessos 
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que sirvam os propósitos da obra, deverão ser apenas abertos trilhos que permitam 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 

89. As acções relativas à exploração e manutenção deverão restringir-se às áreas já ocupadas, devendo ser 
compatibilizada a presença dos SPE e Linha Eléctrica com as outras actividades presentes. 

90. Sempre que se desenvolvam acções de manutenção, reparação ou de obra, deverão ser fornecidas para consulta 
as plantas de condicionamentos actualizadas aos responsáveis. 

91. Garantir o adequado funcionamento dos dispositivos de limitação da acessibilidade ao SPE e da balizagem dos 
acessos. 

92. A iluminação dos SPE 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. 

93. 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. 

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

95. 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. 

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

97. Caso o funcionamento do parque eólico venha a provocar interferência/perturbações na recepção radioeléctrica 
em geral e, de modo particular, na recepção de emissões de radiodifusão televisiva, deverão ser tomadas todas 
as medidas para a resolução do problema. 

98. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da força aérea, 
deverão ser efectuadas as correcções necessárias. 

99. As ocorrências patrimoniais identificadas na área de incidência do Projecto deverão ser conservadas mediante a 
sua inclusão em planta de condicionantes do Projecto, com efeito preventivo face a obras de manutenção, 
reparação ou a alterações do Projecto agora avaliado. 

100. Deverá ser enviado um relatório anual, contendo eventuais reclamações e pedidos de informação, bem como o 
seguimento que lhes foi dado pelo promotor. 

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: 

a) 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; 

b) acções de desmantelamento e obra a ter lugar; 

c) destino a dar a todos os elementos retirados; 

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

e) 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. 

Medidas Compensatórias 
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No RECAPE, deverão ser apresentadas as soluções encontradas para a implementação das seguintes medidas de 
compensação. 

1. Deverá ser dedicada, em exclusivo para a conservação da natureza e da biodiversidade, uma área com 
características idênticas àquela em que o presente projecto é implementado, sendo que essas características 
deverão corresponder a uma área de afectação de 2,5 ha x número de aerogeradores, à ocorrência de habitats 
semelhantes e onde ocorram, ou potencialmente possam a vir a ocorrer, as espécies da fauna mais directamente 
afectadas pela implementação deste projecto. Assim, deverá ser prevista a aquisição pelo promotor, e posterior 
transferência de propriedade para o ICNB, de uma área do Parque Natural do Alvão (Área Protegida mais 
próxima do território abrangido pelo projecto) onde possam ser implementadas as medidas efectivas de 
conservação e salvaguarda dos habitats e espécies semelhantes às afectadas. Não sendo possível a aquisição 
por compra dos terrenos, poderá ser assegurado o pagamento de uma renda ao proprietário (por exemplo, o 
baldio), a suportar pelo proponente, no âmbito de um contrato de cessação dos terrenos ao ICNB, para a 
prossecução exclusiva dos objectivos de conservação daqueles habitats e espécies. 

A escolha da área deverá estar fundamentada num estudo que permita comparar o grau de semelhança com a 
área afectada, em particular, no que respeita aos habitats e espécies mais afectados e com maior grau de 
ameaça e/ou raridade. A escolha da área terá obrigatoriamente que ser validada pelo ICNB. Caso se verifique 
necessária a aplicação de medidas de gestão destes habitats, os custos da sua execução, a cargo do promotor, 
deve ser consignado ao Fundo de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (FCNB) para esse fim exclusivo. 

2. Deverão ser previstas medidas de compensação para eventuais captações que venham a ser afectadas com a 
implantação do Projecto. 

3. De acordo com os projectos de execução e com base nos impactes que não possam ser minimizados, deverá ser 
ponderada a implementação de medidas de compensação dos impactes induzidos sobre as populações 
envolventes ao Projecto, nomeadamente no caso das Linhas Eléctricas. 

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. Reconstruir os muros de pedra seca que vierem a ser demolidos para a execução das obras. 

4. Efectuar a recuperação paisagística do entorno dos elementos patrimoniais localizados nas proximidades das 
frentes de obra, promovendo a reposição das condições prévias de enquadramento cénico dos mesmos. 

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

6. 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, e 
acessos e plataformas abertos para colocação dos apoios da linha eléctrica. 

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

8. 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 propágulos provenientes 
destas áreas. Nestes casos deverá ser apresentada uma solução à Autoridade de AIA para análise e aprovação 
pela CA. 

9. 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. 

10. Deverão ser apresentados relatórios do acompanhamento da recuperação da vegetação, após o final da obra e 
anualmente durante a exploração, ou integrado este acompanhamento nos relatórios de monitorização da flora e 
vegetação. 

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) 

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

1. Efectuar o acompanhamento ambiental da construção do SPE 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. Registar todos os resíduos produzidos e qual o seu encaminhamento e englobar esses dados no relatório final a 
apresentar. 

6. A equipa de acompanhamento ambiental deverá incluir um arqueólogo e um biólogo.  

7. Incluir o cronograma dos trabalhos de construção e as Plantas de Condicionamentos do SPE 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. 

8. 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). 

9. 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, bem como as eventuais reclamações e pedidos de esclarecimento recebidos. 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. 

10. 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. 

Programas 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. 

Deverá o proponente estar disponível para participar em programas de monitorização comuns aos diferentes 
empreendimentos já existentes ou previstos para o sítio Alvão/Marão, nomeadamente o Parque Eólico do Alto do 
Marco. 

Plano de Monitorização da Avifauna (SPE e troço aéreo da Linha Eléctrica) 

1. Inventariar e distribuir as espécies de aves na área de implementação dos SPE. 

2. Determinar a utilização e abundâncias (através de Índices Quilométricos de Abundância ou outros métodos) de 
aves na área de implantação do SPE, antes e após a construção do Projecto como forma de verificar o impacte 
da fase de construção. 

3. Monitorizar a mortalidade provocada pelos aerogeradores, em aves, durante a fase de exploração. A 
metodologia utilizada deverá ser uma adaptação de OSBORN et al. (1996)

1
. Para tal deverá ser pesquisado o 

chão num raio de 46 m em torno de cada aerogerador (ou 15 m além do diâmetro das pás dos aerogeradores) e 
ao longo do corredor da linha, para localização de carcaças de aves. 

4. Monitorizar a tolerância de aves no SPE, durante a fase de exploração, através da análise das variações de 
efectivos e de padrões de distribuição. 

5. O Plano deverá ter uma duração mínima de 3 anos, fase anterior à obra e 2 anos na fase de exploração. 

Plano de Monitorização dos Quirópteros 

1. Inventariar os abrigos existentes através de pesquisa feita num raio de 10 km do Projecto, em cada ano de 
amostragem. Caso sejam encontrados abrigos com muitos morcegos ou vestígios (montes de guano no chão ou 
cadáveres) deverão visitá-los em todas as épocas do ano, para se determinar a sua ocupação sazonal. No caso 
de abrigos com muitos morcegos que sejam susceptíveis de ter importância a nível nacional, deverão informar os 
técnicos do ICNB, para avaliarem a sua importância. 

2. Determinar a utilização da área do SPE pelos morcegos através: 

- da definição de quadrículas ou pontos aleatórios na área do SPE – se forem utilizadas quadrículas estas 

                                                

1
 Osborn, R. G., Higgins, K. F., Usgaard, R. E., Dieter, C. D. & Neiger, R. D. (2000). Bird mortality associated with wind turbines 

at the Buffalo Ridge Wind Resource Area, Minnesota. American Midland Naturalist 143: 41-52. 
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deverão cobrir toda a área proposta para o SPE e a dimensão da quadrícula deverá ser ajustada à dimensão 
da área a amostrar, devendo permitir um número de replicados adequado para cada variável a analisar; no 
caso dos pontos aleatórios, estes deverão estar homogeneamente distribuídos pela área a amostrar, 
devendo o seu número ser ajustado à dimensão da área a amostrar e permitir um número de replicados 
adequado para cada variável a analisar; 

- da caracterização das quadrículas/pontos, em termos de distância às futuras torres, inclinação, exposição ao 
vento, orientação predominante, coberto vegetal, proximidade a água e proximidade a abrigos (se 
conhecidos); 

- da amostragem mensal de cada local através de percursos ou pontos fixos, com detectores de ultra-sons – 
estes percursos/pontos deverão ter uma duração fixa (10 a 15 minutos cada) e não deverão ser realizados 
em condições meteorológicas adversas (chuva, vento, nevoeiro, trovoadas); 

- da avaliação da utilização de cada quadrícula/ponto aleatório em termos de actividade de morcegos e riqueza 
específica – estes resultados deverão ser analisados em relação à caracterização de cada quadrícula. 

3. Busca de cadáveres ou morcegos feridos. 

4. O Plano deverá ter uma duração de 4 anos - fase anterior à construção e 3 anos na fase de exploração. 

Plano de Monitorização do Lobo  

1. Esta monitorização deverá visar sobretudo a determinação da ocorrência, ou não, e da magnitude dos seguintes 
efeitos: efeito de exclusão, ou seja a diminuição da frequência de utilização da área de implementação do 
empreendimento em causa por parte desta espécie; e efeito de barreira, ou seja a criação de um impedimento à 
dispersão de indivíduos da mesma. 

2. A metodologia a seguir deverá ser a definida pelo ICNB. 

3. Os estudos de monitorização a realizar nas áreas de implantação dos SPE poderão ser integrados nos trabalhos 
e estudos já desenvolvidos e/ou em curso nessas áreas. 

Plano de Monitorização da Flora e Vegetação 

1. Controlar as actividades de recuperação paisagística, desenvolvendo-se em simultâneo com o Plano de 
Acompanhamento da Obra, prolongando-se para o início da fase de exploração do SPE. 

2. Avaliar os estados de conservação dos diversos habitats, na área de influência do projecto, especialmente dos 
habitats prioritários. 

3. Verificar a regeneração do coberto vegetal nas áreas intervencionadas pela implementação do projecto. 

4. Este plano deverá ser implementado no caso das Linhas Eléctricas dos SPE, caso sejam abertios acessos para a 
colocação dos apoios. 

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 SPE e com o estudo 
acústico a apresentar no RECAPE.  

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. 

 

Validade da DIA: 4 de Maio de 2012 
 

Entidade de verificação da 
DIA: 

Autoridade de AIA 
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Anexo: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo da 
Consulta Pública; e Razões de facto e de direito que justificam a decisão. 
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ANEXO 

 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 

dos pareceres 
apresentados pelas 

entidades consultadas: 

Resumo do procedimento de AIA 

- Instrução do processo de AIA, em 2009/08/12, e nomeação da Comissão de 
Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades: 

 APA 

 ICNB 

 IGESPAR 

 CCDR Norte 

 CEABN 

- Declaração da conformidade do EIA e Aditamento em 2009/11/10 

- Consulta Pública entre 2 e 31 de Dezembro de 2009 

- Pareceres externos:  

 AFN – emitiu parecer desfavorável à construção da Linha Eléctrica, uma vez 
que será necessário proceder ao corte de uma zona florestada. 

 DGEG – realça que o projecto está, parcialmente, previsto para a Área de 
Reserva da Serra da Falperra – Granitos Ornamentais, devendo ser obtido 
parecer favorável da Direcção Regional de Economia do Norte. 

 GNR/SEPNA – não vê inconveniente na implantação do Projecto. 

 LNEG – não se opôs à execução do Projecto. 

- Visita ao local realizada pela CA nos dias 14, 15 e 16 de Dezembro de 2009 

- Elaboração do relatório da Consulta Pública e dos pareceres sectoriais  

- Elaboração do parecer final da CA. 

- Preparação da proposta de DIA e envio para tutela (registo de entrada n.º 1194, 
de 11.03.2010). 

- Tendo em conta o sentido desfavorável do projecto de DIA relativo ao SPE da 
Picarreira, bem como de cinco aerogeradores do SPE de Gevancas II e dada a 
eventual relocalização de aerogeradores nos SPE do Parque Eólico das Vilas 
Altas, realizou-se Audiência Prévia dos interessados, nos termos do artigo 100.º, 
e seguintes, do Código do Procedimento Administrativo, para todos os SPE que 
constituem o Parque Eólico das Vilas Altas, entre 12.03.2010 e 26.04.2010, após 
pedido de prorrogação do prazo por parte do proponente, tendo sido recebidas 
neste Gabinete as alegações do proponente a 26.04.2010. 

- Análise das alegações pela Autoridade de AIA e envio para a tutela, a 4.05.2010, 
através do Ofício da APA n.º 6287, anexando a Informação n.º 73/2010, de 
30.04.2010.  

- Emissão da DIA. 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: 

Durante o período de Consulta Pública, foram recebidos pareceres com a seguinte 
proveniência: ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, DGADR - Direcção-
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, EMFA - Estado-Maior da Força Aérea, 
IGP - Instituto Geográfico Português, Junta de Freguesia de Vila Cova, Câmara 
Municipal de Mondim de Basto, Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, Grupo 
Lobo, Quercus, ANA – Aeroportos de Portugal, SA e REFER – Rede Ferroviária 
Nacional, EPE. 

A Quercus e a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar emitiram pareceres 
desfavoráveis ao Projecto. A Quercus alega os impactes negativos significativos sobre 
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as espécies e os habitats protegidos e o facto do Projecto se localizar num Sítio de 
Importância Comunitária. A Câmara Municipal refere os impactes que são induzidos 
sobre a paisagem e as populações envolventes e suas actividades económicas 
(floresta e agricultura). 

As restantes entidades mostraram-se favoráveis à implantação do Projecto, referindo, 
no entanto, algumas medidas de minimização e condicionantes a considerar. 

No Parecer da CA, entre as páginas 9 e 13, consta uma súmula dos principais 
resultados obtidos, sendo de salientar que as preocupações manifestadas 
consideradas pertinentes encontram-se acauteladas na presente DIA. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 

decisão: 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer da Comissão de 
Avaliação e na respectiva proposta da Autoridade de AIA, bem como na análise 
técnica da Autoridade de AIA aos elementos apresentados pelo proponente no âmbito 
da audiência prévia dos interessados, realizada nos termos do artigo 100.º, e 
seguintes, do Código do Procedimento Administrativo, destacando-se de seguida os 
principais aspectos. 

O presente projecto será constituído por 20 aerogeradores de 2 MW, prevendo-se uma 
produção de cerca de 108 GWh/ano. A Linha Eléctrica, a 60 kV, necessária para 
escoar a energia produzida terá cerca de 3,9 km de extensão, até à Subestação de 
Montenegrelo. 

A Subestação de Montenegrelo deverá ocupar uma área com cerca de 0,5 ha e será 
constituída por um edifício de comando, subestação e uma linha eléctrica associada, a 
220 kV, com cerca de 300 m, que ligará à Subestação da REN. 

Como impactes positivos do Projecto, salientam-se os contributos para a diversificação 
das fontes energéticas do país, o cumprimento do Protocolo de Quioto, o cumprimento 
das metas estabelecidas em termos de consumo interno bruto de energia e a 
diminuição da dependência da produção de energia através de combustíveis fósseis. A 
nível sócio-economico regional e local, destacam-se as contrapartidas directas a 
atribuir às câmaras municipais e os benefícios económicos para os proprietários dos 
terrenos afectos ao Projecto. 

Como principais impactes negativos, salientam-se os decorrentes da construção do 
Projecto e da presença e funcionamento do mesmo, realçando-se: 

- Alteração do carácter cénico, funcional e visual da paisagem; 

- Destruição e fragmentação de habitats, com papel importante na conservação 
das espécies florísticas e faunísticas; 

- Perturbação da fauna e do seu habitat, destacando-se o potencial efeito de 
exclusão no lobo e a perturbação de áreas vitais para espécies ameaçadas; 

- Aumento dos níveis de ruído ambiente nas habitações existentes na envolvente 
da área do Projecto, decorrente do funcionamento dos aerogeradores; 

- Condicionamento da ocupação do solo e de algumas actividades económicas 
das populações atravessadas pelas Linhas Eléctricas. 

Confrontando os impactes positivos e negativos, concluiu-se que o Projecto poderá ser 
compatibilizado com os valores naturais e patrimoniais existentes na área afectada, 
sendo, para tal, necessário cumprir os condicionantes e medidas de minimização 
identificados, realizar alguns estudos adicionais e ajustar o layout, de acordo com o 

mencionado na presente DIA, designadamente os resultados dos referidos estudos. 

Atendendo aos impactes que o projecto irá induzir sobre os valores naturais presentes 
na área do Projecto, preconizam-se medidas compensatórias, que possam garantir a 
conservação desses valores naturais, e o desenvolvimento de planos de monitorização 
adequados. 

Face ao exposto, e ponderando os factores em presença, concluiu-se que o “Sub-
Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo (60/220 kV)” 
poderá ser aprovado, desde que cumpridas as condições constantes da presente DIA. 
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CONDICIONAMENTOS E MEDIDAS AMBIENTAIS 

 
Lista de medidas ambientais aplicáveis à empreitada de construção do Parque Eólico de 

Falperra-Rechãzinha, Linha Eléctrica e Subestação de Montenegrelo (60kV/220kV) 

 

MEDIDAS A APLICAR NA FASE DE CONSTRUÇÃO: 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DO PROJECTO 

1. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e nocturna de acordo com a Circular 

Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio. Ter em consideração a eventual necessidade de situações de 

balizagem motivadas por razões de proximidade de pontos de captação de água relevantes 

para o combate a incêndios, de acordo com as orientações da Autoridade Nacional de 

Protecção Civil. 

2. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. Sempre que se venham a 

identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos será 

actualizada. 

3. Evitar a destruição de afloramentos rochosos. 

4. Nos acessos a construir, ou a melhorar, e nas plataformas de montagem não deverão ser 

utilizados materiais impermeabilizantes, nem saibros com origem na Área Classificada, devendo 

contudo ser utilizados materiais semelhantes aos do local (designadamente no que se refere à 

sua cor). Eventuais materiais inertes para enchimento ou pavimentação dos acessos e 

plataformas (saibros e tout-venant) terão de ser obtidos em locais autorizados da região. 

5. As valetas de drenagem não deverão ser em betão, excepto nas zonas de maior declive, ou em 

outras desde que devidamente justificado. 

6. Os taludes dos aterros a executar, bem como das zonas que se desenvolvam em escavação e 

que não sejam em rocha, deverão ter um declive máximo de 1(V):2(H). 

7. Deverão ser instaladas as cancelas nos locais indicados na Planta de Condicionamentos 

conforme as características definidas no projecto. Deverão ser colocadas também algumas 

pedras de grande dimensão de forma a que evitem que as barreiras sejam contornadas. 

PLANEAMENTO DOS TRABALHOS, ESTALEIRO E ÁREAS A INTERVENCIONAR 

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

nomeadamente o eventual uso de explosivos no desmonte de rocha e a betonagem das 

fundações (grande circulação de autobetoneiras). 
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9. Interditar os trabalhos de construção durante a noite e período crepuscular, nomeadamente 

entre uma hora antes do pôr-do-sol e uma hora depois do nascer-do-sol (período circadiano de 

maior actividade do lobo). Deverá ser garantida que a utilização de explosivos e de outras 

acções ou maquinaria com elevado impacte sonoro, se restrinja apenas ao período diurno, entre 

as 10h e as 17h. Com a referida interdição, as operações mais ruidosas ficam restringidas ao 

período diurno, assegurando também que não sejam causados incómodos significativos às 

populações residentes nos aglomerados mais próximos 

10. 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, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva. 

11. Utilizar, quando possível, mão-de-obra local para a generalidade das obras de construção civil. 

12. Informar os trabalhadores, encarregados e subcontratados das possíveis consequências de 

uma atitude negligente em relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução 

sobre os procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental). 

13. Os estaleiros deverão localizar-se em local a definir conjuntamente com a Equipa de 

Acompanhamento Ambiental (EAA) e deverá ser organizado nas seguintes áreas: 

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

b) Deposição de resíduos: deverão ser colocadas no estaleiro as  tipologias de contentores 
definidas no Plano de Gestão de Resíduos, devendo no mínimo existir contentores 
destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados, contentor destinado a resíduos de 
obra e contentor destinado a resíduos perigosos; 

c) Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona 

deverá ser impermeabilizada e coberta e dimensionada de forma a que, em caso de 

derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes; 

d) Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

e) Deposição de materiais de construção. 

14. A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com excepção dos locais de 

manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes. 

15. O estaleiro deverá possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores 

que servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais deverão 

drenar para uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser removida no final da obra. 
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16. Não deverão ser efectuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no 

local de implantação do projecto. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que 

assegurem a não contaminação dos solos. 

17. 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. 

18. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, deverão ser 

utilizados sistemas de aspersão nas áreas de circulação. 

19. 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: 

a) - Estaleiro: o estaleiro deverá ser vedado em toda a sua extensão. 

b) – Acessos novos a construir: 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. 

c) 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.  

d) - Locais de depósitos de terras. 

e) - Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que, pela sua dimensão, 

não podem ser armazenados no estaleiro. 

f) - Áreas a intervencionar para instalação dos apoios da linha e respectivos acessos. 

20. Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de Condicionamentos, ou 

outras que vierem a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou 

Arqueológico, caso se localizem a menos de 50 metros das áreas a intervencionar. 

21. Os serviços interrompidos, resultantes de afectações planeadas ou acidentais, deverão ser 

restabelecidos o mais brevemente possível.  

22. Possuir material afecto ao combate a eventuais incêndios. 

23. De modo a permitir um adequado acompanhamento arqueológico da obra para salvaguardar 

eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa vegetação arbustiva, a Equipa 
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de Acompanhamento Arqueológico deverá ser informada, com pelo menos 8 dias de 

antecedência, sobre a previsão das acções relacionadas com a remoção e revolvimento do 

solo, e escavações no solo e subsolo, a fim de preparar o seu acompanhamento. 

DESMATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 

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

necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projecto, ainda que possam ser 

utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

25. Não efectuar o corte ou abate de espécies arbóreas e arbustivas sem a aprovação da Equipa de 

Acompanhamento Ambiental. Os exemplares que se encontrem próximos de áreas 

intervencionadas deverão ser devidamente balizados. 

26. 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. 

27. Durante as acções de escavação, a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser 

cuidadosamente removida e depositada em pargas. 

28. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão 

ultrapassar os 2 metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi 

removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas 

acções de recuperação. 

29. Condicionar a utilização de explosivos ao uso de micro retardadores e/ou outros dispositivos 

que permitam realizar explosões controladas e localizadas, por forma afectar o menos possível 

os afloramentos rochosos alvo de intervenção. 

GESTÃO DE MATERIAIS, RESÍDUOS E EFLUENTES 

30. Não deverão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do Sub-Parque Eólico. 

31. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à 

sua origem, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

32. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projecto. Exceptua-se o 

material sobrante das escavações necessárias à execução da obra. 

33. Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e 

encaminhamento dos resíduos resultantes da obra. 

34. 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 
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temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a 

operadores licenciados. 

35. 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. 

36. 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. 

37. 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. 

38. 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. 

39. 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. 

40. 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). 

41. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deverá ser, preferencialmente, 

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

autorizado. 

42. Não deverão ser ocupados os solos da REN, RAN e Espaços Agrícolas para deposição das 

terras sobrantes. 

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

44. 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. 

45. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em 

recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada 



Eneop2 – Exploração de Parques Eólicos, S.A. 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de 
Execução 

Parque  Eólico de Falperra – Rechãzinha e Subestação de 
Montenegrelo (60/220 kV) 

 

 

T61414-ANEXO03-CTACE-R1.doc 
6 

para esse fim. Os recipientes deverão estar claramente identificados e possuir rótulos que 

indiquem o seu conteúdo. 

46. 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. 

47. As bacias de descarga das águas de lavagem das calhas/caleiras das autobetoneiras serão 

criadas dentro das plataformas de montagem dos aerogeradores. Depois de seco o material 

resultante dessas bacias será triturado e utilizado como material de enchimento no aterro do 

maciço do aerogerador. Desta forma assegura-se que não existe proliferação de betão para fora 

das áreas de intervenção. 

48. 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. 

ACESSOS, PLATAFORMAS E FUNDAÇÕES 

49. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra, 

colocando sinalização a interditar a entrada a pessoas estranhas à obra. 

50. O tráfego de viaturas pesadas deverá ser 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. 

51. Os veículos afectos ao Projecto deverão circular, permanentemente, com faróis médios ligados, 

como forma de minimizar riscos de atropelamento e de acidente. 

52. Acautelar eventuais danos causados nas vias rodoviárias utilizadas. 

53. Deverão ser feitas revisões periódicas aos veículos e à maquinaria a utilizar durante a execução 

dos trabalhos, de forma a verificar as suas condições de funcionamento e, consequentemente, 

evitar que os seus níveis de potência sonora admissíveis sejam violados, e prevenir eventuais 

fugas de lubrificantes, combustíveis e emissões gasosas. 

54. 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 que 

permitam a passagem do equipamento e da maquinaria envolvida na fase de construção, os 

quais terão que ser devidamente naturalizados no final da obra. 
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MEDIDAS CUJA CONFORMIDADE NÃO É VERIFICÁVEL EM RECAPE 

 

1. O promotor compromete-se a informar a Autoridade de AIA do início da fase de construção, de 

forma a possibilitar o desempenho das suas competências na Pós-Avaliação do Projecto. 

2. Os relatórios de acompanhamento ambiental da obra e da recuperação das áreas afectadas, e 

de monitorização serão entregues à Autoridade de AIA com a periodicidade proposta em cada 

plano. 

3. O promotor compromete-se a enviar para a Agência Portuguesa do Ambiente o levantamento 

da proibição de construção em áreas precorridas por incêndios, mal o mesmo seja obtido. 

4. 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. 

5. O promotor irá implementar um Processo de Comunicação de Reclamações/Informações e 

distribuir um folheto de informação às populações com informação sobre o projecto, rsicos 

associados e respectivas medidas de prevenção e protecção. 

6. O promotor compromete-se a introduzir alterações no projecto caso venham a ser identificadas 

pelas equipas de monitorização áreas sensíveis ou áreas de exclusão que possam ser 

afectadas. 

7. O planeamento e a execução das obras irão ter a participação e o acompanhamento da 

Direcção Regional das Florestas do Norte. 

8. O promotor compromete-ser a comunicar ao ICNB, com 15 dias de antecedência em relação à 

data prevista, o início dos trabalhos de construção. 

9. Informar sobre a construção e instalação do Projecto as entidades utilizadoras do espaço aéreo 

na zona envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC – Serviço Nacional de Bombeiros e 

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 todas as exigências que constem nos pareceres 

emitidos por estas entidades. 
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11. O promotor compromete-se a acordar por escrito, com as entidades gestoras ou proprietárias de 

serviços e infra-estruturas existentes, quaisquer interrupções cuja necessidade decorra da obra, 

assumindo a responsabilidade por danos causados pela suspensão desses serviços fora do 

acordo estabelecido. 

12. Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

13. Os relatórios de monitorização devem dar cumprimento à legislação em vigor, nomeadamente à 

Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril e deverão ser entregues à Autoridade de AIA, bem como os 

relatórios do acompanhamento ambiental da obra. 

14. Na fase de exploração, o promotor compromete-se desde já a implementar as seguintes 

medidas da DIA: 

a. As acções relativas à exploração e manutenção irão restringir-se às áreas já ocupadas, 

e será compatibilizada a presença dos SPE e Linha Eléctrica com as outras actividades 

presentes. Sempre que se desenvolvam acções de manutenção, reparação ou de obra, 

serão ser fornecidas para consulta as plantas de condicionamentos actualizadas aos 

responsáveis. 

b. Será garantido o adequado funcionamento dos dispositivos de limitação da 

acessibilidade ao PE e da balizagem dos acessos. 

c. A iluminação dos PE e das suas estruturas de apoio será reduzida ao mínimo 

recomendado para segurança aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atracção 

para aves ou morcegos. 

d. Verificar a implementação do 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. 

e. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e 

reparação de equipamentos para os operadores de gestão de resíduos. 

f. 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. 

g. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de 

funcionamento dos aerogeradores. 
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h. Caso o funcionamento do parque eólico venha a provocar interferência/perturbações na 

recepção radioeléctrica em geral e, de modo particular, na recepção de emissões de 

radiodifusão televisiva, serão tomadas todas as medidas para a resolução do problema. 

i. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes 

hertzianos da força aérea, serão efectuadas as correcções necessárias. 

j. As ocorrências patrimoniais identificadas na área de incidência do Projecto serão 

conservadas mediante a sua inclusão em planta de condicionantes do Projecto, com 

efeito preventivo face a obras de manutenção, reparação ou a alterações do Projecto 

agora avaliado. 

k. A implementação do Processo de Comunicações de Reclamações/Informações irá 

prolongar-se para a fase de exploração, com a entrega do relatório anual previsto nesse 

processo. 

15. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projecto, 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 

da área de implantação do parque eólico e projectos complementares. Assim, no caso de 

reformulação ou alteração do projecto, sem prejuízo do quadro legal então em vigor, deverá ser 

apresentado um 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 e projectos 

complementares, 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. 
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16. Não se prevê a afectação de captações de água provocada pela implantação do projecto. No 

caso remoto dessa eventualidade, o Promotor compromete-se a averiguar o prejuízo causado e 

a compensar os utilizadores de forma justa. 
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VOLUME 1  – RELATÓRIO 

1. INTRODUÇÃO  

O presente documento constitui o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) de 

construção do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo (60/220 kV), 

cuja implementação é da responsabilidade do Dono da Obra, a empresa, ENEOP2 – Exploração de 

Parques Eólicos, S.A. 

Este documento funciona como um compromisso do Dono de Obra no sentido de assegurar o 

cumprimento das medidas de minimização previstas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) para a 

fase de construção.  

Por seu lado, o Dono da Obra integrará no Processo de Consulta da obra do Parque Eólico de 

Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo (60/220 kV) um documento que poderá ser 

genericamente designado como “Cláusulas Técnicas Ambientais”, que inclui as medidas de 

minimização para a fase de construção, bem como a Planta de Condicionamentos que abrange a área 

de implantação do projecto, comprometendo desta forma o Empreiteiro à sua implementação. 

Assim, o acompanhamento ambiental da obra irá consistir num serviço de assistência técnica 

ambiental, dirigido fundamentalmente para a fiscalização da aplicação das medidas de minimização 

por parte do Empreiteiro durante a fase de execução da obra. Esta fiscalização abrange também o 

acompanhamento arqueológico. 

O PAAO, para além de indicar quais as entidades intervenientes no processo de acompanhamento 

ambiental e quais as suas responsabilidades, estabelece os procedimentos que a equipa de 

acompanhamento ambiental terá de realizar, de forma a concretizar os seguintes objectivos principais: 

- Verificação do cumprimento, por parte do empreiteiro, das medidas de minimização da 

fase de construção constantes na DIA; 

- Correcção de inconformidades detectadas no decorrer da obra; 

- Assegurar o cumprimento da legislação ambiental em vigor; 

- Adaptação de medidas de minimização e/ou implementação de outras medidas mais 

ajustadas a situações concretas ou imprevistas durante o decorrer da obra. 
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VOLUME 1  – RELATÓRIO 

2. BREVE DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

2.1. Infra-estruturas previstas 

No Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo (60/220 kV), que se 

localizam no distrito de Vila Real, concelho de Vila Pouca de Aguiar e freguesias de Telões, Soutelo 

de Aguiar e Vreia de Jales, serão instalados 22 aerogeradores ENERCON E82, com potência unitária 

de 2000 kW. 

Os aerogeradores do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha encontram-se localizados por toda a 

área de estudo, designadamente em  três zonas geograficamente distintas, denominadas por núcleos, 

mas bastante próximas entre si. Desta forma, e na zona mais a norte, temos os núcleos de 

Rechãzinha (com cerca de 136 ha) e do Roxo (50 ha), que estão separados pela A24; A sudoeste 

encontramos o núcleo de Tourencinho (47 ha); e , finalmente numa zona intermédia às anteriores, a 

sul da Rechãzinha, encontramos os núcleos de Cabreiro Oeste (26 ha) e Cabreiro Este (39 ha), 

igualmente separados pela A24. 

O Parque Eólico vai ligar a uma nova Subestação 60/220 kV, denominada de Montenegrelo, a 

construir junto da Subestação de Vila Pouca de Aguiar, da REN, que será construída e explorada pela 

ENEOP2 – Exploração de Parques Eólicos, S.A. 

A implantação do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo (60/220 

kV) implica a instalação/execução dos seguintes elementos:  

- aerogeradores; 

- plataformas de montagem dos aerogeradores; 

- edifício de comando/subestação; 

- redes eléctricas;  

- linha eléctrica (60 kV) de ligação entre a Subestação do Parque Eólico de Falperra-

Rechãzinha e a Subestação de Montenegrelo (60/220 kV); 

- Subestação de Montenegrelo (60/220 kV); 

- Linha eléctrica (400 kV) entre a Subestação de Montenegrelo e a Subestação da REN de 

Vila Pouca de Aguiar; e  

- caminhos de acesso. 

Previamente à execução das obras, será efectuada uma visita para reconhecimento do projecto no 

terreno que contará com a participação do Dono da Obra, do Empreiteiro e da Equipa de 

Acompanhamento Ambiental (incluindo acompanhamento arqueológico). Nesta visita participam 

também a Equipa de Fiscalização das Obras Civil e Eléctrica, bem como a Equipa responsável pela 

Segurança e Saúde. 
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RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO 

VOLUME 1  – RELATÓRIO 

2.2. Programação das obras 

Para que a APA possa ter uma noção do desenvolvimento das obras a executar, apresenta-se em 

seguida o cronograma dos trabalhos previstos executar durante a construção do Parque Eólico e 

Subestação de Montenegrelo (60/220 kV), chamando-se no entanto à atenção para o facto de ser um 

cronograma indicativo pois este depende significativamente das condições climatéricas. 

Caso se venham a verificar alterações significativas à normal programação dos trabalhos, será 

entregue cronograma actualizado, o qual terá também em consideração a época de desenvolvimento 

dos trabalhos. 
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Quadro 1 – Cronograma de Trabalhos a executar no Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo (60/220 kV) 
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3. ENTIDADES INTERVENIENTES NO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E RESPECTIVAS 
RESPONSABILIDADES 

São intervenientes no processo de acompanhamento ambiental as seguintes entidades: 

- Dono da obra; 

- Empreiteiro; e 

- Equipa de Acompanhamento Ambiental. 

Apresenta-se em seguida uma descrição das competências e responsabilidades das entidades 

acima referidas. 

Dono da Obra 

O Dono da Obra constitui a primeira entidade com obrigações e responsabilidades ao nível de 

Acompanhamento Ambiental da Obra, nomeadamente: 

� Garantir o cumprimento do apresentado na DIA; 

� Fornecer o PAAO às demais entidades intervenientes no Acompanhamento Ambiental da 

Obra; 

� Contratar a Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA); 

� Acompanhar a implementação do PAAO; 

� Estar presente sempre que necessário, nas reuniões periódicas de Acompanhamento 

Ambiental da Obra; 

� Comunicar à Comissão de Avaliação a adopção de medidas de minimização não 

previstas, ou a alteração das inicialmente previstas, e que eventualmente venham a ser 

consideradas necessárias no decorrer da empreitada, bem como as eventuais alterações 

ao projecto que venham a ser consideradas; 

� Assegurar a informação, aos restantes intervenientes na Obra, de eventuais 

comunicações de entidades externas  (ex: entidades oficiais) que possam ter implicações 

no processo de Acompanhamento Ambiental da Obra; 

� Remeter à Comissão de avaliação os Relatórios de Acompanhamento Ambiental da Obra 

(RAAO) com a periodicidade definida no PAAO. 
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Empreiteiro 

Constituem obrigações e responsabilidades do Empreiteiro extensíveis a todos os sub-contratados 

que possam intervir na obra: 

� Garantir os recursos necessários para uma adequada Gestão Ambiental da Obra; 

� Manter o Dono da Obra, a EAA e a Equipa de Acompanhamento Arqueológica (EAArq) 

informadas quanto à calendarização e evolução da obra; 

� Assegurar o cumprimento de toda a legislação em vigor, em matéria de ambiente, 

aplicável à empreitada; 

� Implementar o plano de gestão de resíduos previsto nas Clausulas Técnicas Ambientais 

do Caderno de Encargos assegurando que o processo de recolha/transporte/destino final 

dos resíduos é efectuado por uma empresa devidamente acreditada e cumpre o 

estipulado na legislação em vigor; 

� Implementar as medidas de minimização previstas na DIA e/ou no PAAO, aplicáveis à 

sua actividade, reunidas nas Cláusulas Técnicas Ambientais 

� Implementar medidas correctivas que venham a ser recomendadas pela EAA e 

aprovadas pelo Dono da Obra e/ou Comissão de Avaliação; 

� Desenvolver acções de Sensibilização Ambiental a todos os colaboradores e 

subcontratados; 

� Reportar à EAA e ao Dono da Obra eventuais reclamações e/ou queixas que lhe venham 

a ser dirigidas; 

� Assegurar que a informação relativa ao acompanhamento ambiental e arqueológico é do 

conhecimento de todos os trabalhadores da obra, incluindo eventuais subempreiteiros; 

� Dar conhecimento à EAA de todas as dificuldades que, eventualmente, possam vir a ser 

sentidas na implementação das medidas de minimização recomendadas na DIA e/ou no 

PAAO, ou outras que eventualmente possam vir a ser recomendadas no decorrer da 

obra; 

� Estar presente em todas as reuniões com relevância para o Acompanhamento Ambiental. 

� Com acompanhamento e orientação da Equipa de arqueologia, delimitar os achados 

arqueológicos constantes da Planta de Condicionamentos. 
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Equipa de Acompanhamento Ambiental (incluindo acompanhamento Arqueológico) 

A Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra deverá incluir, pelo menos, um técnico de 

acompanhamento ambiental e um técnico de acompanhamento arqueológico, que será previamente 

autorizado pelo Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR). 

Sempre que se revele necessário, a equipa de acompanhamento ambiental será reforçada por 

técnicos especialistas. 

O técnico de acompanhamento ambiental da obra é responsável por: 

� Assegurar e verificar a implementação, por parte do Empreiteiro, do exposto no PAAO 

que incluirá a verificação da implementação adequada das medidas de minimização 

constantes nas “Cláusulas Técnicas Ambientais” do Caderno de Encargos e descritas nos 

quadros anexos; 

� Verificar o cumprimento dos Planos de Gestão de Resíduos (PGR) e de Recuperação e 

Integração Paisagística (PRIP); 

� Assegurar a existência na obra de um dossier (Dossier de Ambiente da Obra) que incluirá 

a DIA, o PAAO, incluindo a planta de condicionamentos, e as Condições Técnicas 

Ambientais, a que o Empreiteiro se encontra obrigado. Este dossier ficará acessível a 

todos os intervenientes. Assegurar que os relatórios relativos às visitas de fiscalização 

efectuadas, os relatórios a apresentar à Agência Portuguesa do Ambiente, bem como 

outros documentos relevantes relacionados com a acção de 

acompanhamento/fiscalização ambiental, sejam remetidos a todos os intervenientes; 

� Corrigir, caso se verifique necessário, os procedimentos aplicados para implementação 

das medidas de minimização; 

� Identificar a necessidade de definição e implementação de outras medidas de 

minimização, para assegurar a resolução de situações concretas e/ou imprevistas que 

podem surgir no decorrer da obra; 

� Assegurar o cumprimento da legislação ambiental em vigor aplicável; 

� Comparecer nas reuniões de obra para as quais seja convocado;  

� Inventariar as espécies arbóreas que eventualmente venham a ser abatidas; 

� Identificar e submeter à aprovação do Dono da Obra, a necessidade de revisão das 

medidas de minimização preconizadas no PAAO;  

� Efectuar visitas periódicas à obra: a periodicidade das visitas da EAA deverá ser ajustada 

às necessidades da obra;  
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� Proceder, em cada visita efectuada, e sempre que aplicável, ao registo de Constatações 

Ambientais – identificação de situações que constituam Não Conformidades com a 

legislação ambiental em vigor, com a DIA ou com o PAAO, ou situações que ainda não 

constituam Não Conformidades mas carecem da tomada de medidas de minimização 

adicionais com vista à sua correcção/melhoria; 

� Elaborar dois relatórios para entrega à Agência Portuguesa do Ambiente. O primeiro 

relatório será entregue sensivelmente a meio do período de construção e incluirá toda a 

informação necessária a um bom entendimento da evolução dos trabalhos e do modo 

como as medidas de minimização foram cumpridas. O segundo e último relatório será 

entregue no final da obra e incluíra, para além do tipo de informação prevista constar no 

primeiro relatório, o resultado final das medidas relativas à integração paisagística; 

� Comunicar ao Empreiteiro eventuais alterações ao PAAO, nomeadamente no que 

respeita às medidas de minimização preconizadas no mesmo. 

O técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da obra tem a responsabilidade de: 

� Obter do IGESPAR a autorização para a realização dos trabalhos, no âmbito da 

legislação em vigor. 

� Elaborar um inventário das ocorrências patrimoniais existentes na área do projecto para 

fornecer ao empreiteiro; 

� Efectuar a prospecção arqueológica sistemática dos locais de implantação dos elementos 

de projecto (parques eólicos, acessos e respectiva linha eléctrica) incluindo ainda áreas 

de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes, que coincidam com zonas 

de visibilidade deficiente, após desmatação e antes do avanço das operações de 

decapagem e escavação; 

� Verificar em fase prévia ao início da obra, a relação de proximidade entre o desenho 

topográfico final do projecto e as ocorrências de interesse patrimonial já identificadas, 

implementando medidas de minimização ou anulação de eventuais impactes negativos; 

� 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 acessos etc. O 

acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo que, se existir 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 a adopção de medidas de minimização complementares (registo 
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documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras), as quais serão 

apresentadas ao IGESPAR.I.P., e só após a sua aprovação é que serão implementadas; 

� Caso venham a ser encontrados vestígios arqueológicos na frente de obra, os trabalhos 

serão de imediato suspensos, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato a 

situação ao IGESPAR.I.P e à DRC Norte,  propondo as soluções que considerar mais 

convenientes com o objectivo de minimizar os impactes. As soluções a implementar terão 

em consideração a obrigatoriedade da escavação integral das áreas com vestígios 

arqueológicos; 

� As acções previstas deverão incluir a verificação da sinalização prevista ser 

implementada pelo empreiteiro (delimitação de todas as ocorrências identificadas no 

âmbito do Estudo de Impacte Ambiental localizadas a menos de 50 metros da frente de 

obra), sempre que se justifique; 

� Verificar a implementação adequada das medidas de minimização constantes nas 

cláusulas técnicas ambientais do caderno de encargos relativas ao património, através 

das acções descritas nos quadros anexos; 

� Executar o registo documental das ocorrências situadas nas proximidades da frente de 

obra, contendo uma memória descritiva, inserção cartográfica e registos fotográfico e 

gráfico; 

� Verificar a conservação (mesmo que de forma passiva) de tal forma que não se degrade 

o seu estado de conservação actual ou efectuar o registo, mediante representação 

gráfica, fotográfica e textual, das ocorrências arqueológicas que, eventualmente, forem 

reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra. 

� Comparecer nas reuniões de obra para as quais seja convocado; e 

� Elaborar relatórios periódicos de acompanhamento da obra, tendo que elaborar um 

relatório final para entrega ao IGESPAR. No relatório periódico deverá constar uma breve 

descrição e caracterização da obra em curso, bem como, uma síntese de todos os 

trabalhos arqueológicos realizados pela equipa naquele período. 

3.1. Calendarização do Acompanhamento Ambiental e Arqueológico da Obra 

O técnico de acompanhamento ambiental irá deslocar-se à obra com a seguinte periodicidade: 

- Quinzenalmente: durante as fases com intervenções de maior vulto; e 

- Mensalmente: durante fases as restantes fases e quando se verificarem más condições 

climatéricas. 
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A ENEOP2 – Exploração de Parques Eólicos, S.A. disporá de Equipa de Fiscalização da obra civil, 

a qual estará em obra quase continuamente. Essa equipa colaborará com a equipa de ambiente, no 

sentido da fiscalização do cumprimento dos condicionamentos e medidas ambientais. 

A periodicidade definida poderá vir a ser ajustada conforme se revele necessário durante o 

desenvolvimento da obra, havendo sempre a possibilidade de se realizarem visitas extraordinárias 

para resolução de situações pontuais. 

O técnico de acompanhamento arqueológico permanecerá em obra sempre que as actividades que 

estejam a decorrer correspondam a: 

- desmatação e decapagens superficiais em acções de preparação e regularização do 

terreno nos locais de incidência da obra (caminhos, área de estaleiro, zona de implantação 

dos aerogeradores e respectivas plataformas, zonas de armazenamento temporário de 

materiais, área da subestação/edifício de comando, subestação de Montenegrelo); e 

- escavações no solo relacionadas com a abertura de fundações, de valas e de caminhos 

de acesso. 

3.2. Conteúdo dos relatórios a elaborar  

Os relatórios de acompanhamento ambiental relativos a cada visita abordarão os seguintes 

aspectos: 

- Evolução dos trabalhos de construção; 

- Conformidades e não conformidades detectadas durante a inspecção efectuada na obra; 

- Ocorrências de acidentes ambientais e medidas correctivas adoptadas; 

- Dificuldades manifestadas pelo empreiteiro que, eventualmente, possam ter conduzido a 

alterações de não conformidade; 

- Aspectos a melhorar pelo empreiteiro; 

- Medidas e procedimentos não previstos, mas que eventualmente possam vir a revelar-se 

necessárias; 

- Recomendações e sugestões para assegurar a melhoria contínua do desempenho 

ambiental do empreiteiro; e 

- Reclamações de entidades oficiais, associações ou particulares. 
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O conteúdo dos relatórios será adaptado sempre que se verifique necessário incluir informação 

adicional relevante não especificada. 

Atendendo à dimensão da obra em causa, e consequentemente ao reduzido período de 

desenvolvimento dos trabalhos de construção, serão elaborados dois relatórios de acompanhamento 

ambiental. Um dos relatórios será entregue no final da fase de maior intervenção e o outro no final da 

obra, após ser feita a vistoria geral de verificação da adequada implementação do Plano de 

Recuperação Paisagística. Estes relatórios têm como objectivo transmitir à Agência Portuguesa do 

Ambiente o modo como decorreram os trabalhos de construção deste Parque Eólico e da Subestação 

de Montenegrelo.  

A documentação específica relativa ao acompanhamento arqueológico será incluída em relatórios 

trimestrais. Essa documentação incluirá o registo das ocorrências situadas nas proximidades da frente 

de obra e de ocorrências que entretanto sejam encontradas no decurso das obras. Quando 

terminarem as fases da obra que necessitam de acompanhamento arqueológico será elaborado um 

relatório global, que integrará toda a informação constante nos vários relatórios de progresso, o qual 

será entregue ao IGESPAR. O relatório final conterá uma memória descritiva e o registo fotográfico de 

todos os elementos referidos, e sempre que se considere necessário, será complementado com peças 

desenhadas com a inserção cartográfica das ocorrências. 

4. IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO APLICÁVEIS À OBRA 

Apresenta-se nos quadros seguintes o conjunto de medidas de minimização impostas na DIA 

relativamente à fase de construção, que foram transpostas para o Caderno de Encargos e terão de ser 

implementadas pelo Empreiteiro. 
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Quadro 2 – Medidas de Minimização de índole Ambiental e respectivo faseamento Parque Eólico e Linha Eléctrica. 

FASEAMENTO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

1. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e nocturna de acordo com a Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio. Ter em consideração a 
eventual necessidade de situações de balizagem motivadas por razões de proximidade de pontos de captação de água relevantes para o combate a 
incêndios, de acordo com as orientações da Autoridade Nacional de Protecção Civil 

2.  Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a 
planta de condicionamentos deverá ser actualizada 

3. Evitar a destruição de afloramentos rochosos. 

4. Nos acessos a construir, ou a melhorar, e nas plataformas de montagem não deverão ser utilizados materiais impermeabilizantes, nem saibros com 
origem na Área Classificada, devendo contudo ser utilizados materiais semelhantes aos do local (designadamente no que se refere à sua cor). 

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

6. Os taludes dos aterros a executar, bem como das zonas que se desenvolvam em escavação e que não sejam em rocha, deverão ter um declive máximo 
de 1(V):2(H) 

� Medidas Especificas do 

Projecto 

 

7. Deverão ser instaladas as cancelas nos locais indicados na Planta de Condicionamentos conforme as características definidas no projecto. Deverão ser 
colocadas também algumas pedras de grande dimensão de forma a que evitem que as barreiras sejam contornadas. 

8.  Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação, nomeadamente o eventual uso de explosivos no 
desmonte de rocha e a betonagem das fundações (grande circulação de autobetoneiras) 

9. 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 adoptar-se as necessárias providências para o controle dos 
caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva. 

10. Interditar os trabalhos de construção durante a noite e período crepuscular, nomeadamente entre uma hora antes do pôr-do-sol e uma hora depois do 
nascer-do-sol (período circadiano de maior actividade do lobo). Deverá ser garantida que a utilização de explosivos e de outras acções ou maquinaria 
com elevado impacte sonoro, se restrinja apenas ao período diurno, entre as 10h e as 17h. Com a referida interdição, as operações mais ruidosas ficam 
restringidas ao período diurno, assegurando também que não sejam causados incómodos significativos às populações residentes nos aglomerados 
mais próximos. 

11. Utilizar, quando possível, mão-de-obra local para a generalidade das obras de construção civil. 

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

� Planeamento dos Trabalhos, 

Estaleiro(s) e áreas a 

intervencionar 

13. As populações afectadas deverão ser informadas, com uma antecedência mínima de 30 dias, sobre o início dos trabalhos, o programa de execução das 
obras, o objectivo, a natureza, a localização da obra, as principais acções a realizar, a calendarização e os impactes previstos. Esta informação deve ser 
disponibilizada em locais públicos, designadamente juntas de freguesia e câmaras municipais (Processo de Comunicação de Reclamações/Informações 
e folheto de informação) 

14. O estaleiro deverá ser organizado nas seguintes áreas: 
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a) Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra); 

b) Deposição de resíduos: deverão ser colocadas no estaleiro as  tipologias de contentores definidas no Plano de Gestão de Resíduos, devendo no 
mínimo existir contentores destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados, contentor destinado a resíduos de obra e contentor destinado a 
resíduos perigosos; 

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

d) Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

e) Deposição de materiais de construção. 

� Planeamento dos Trabalhos, 

Estaleiro(s) e áreas a 

intervencionar 

15. A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com excepção dos locais de manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes. 
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Quadro 3 – Medidas de Minimização de índole Ambiental e respectivo faseamento – Parque Eólico e Linha Eléctrica (Continuação). 

FASEAMENTO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

16. O estaleiro deverá possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores que servirão as equipas técnicas possuam instalações 
sanitárias, as águas residuais deverão drenar para uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser removida no final da obra. 

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

18. 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. 

19. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, deverão ser utilizados sistemas de aspersão nas áreas de circulação. 

20. A área 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: 

a) Estaleiro: o estaleiro deverá ser vedado em toda a sua extensão; 

b) Acessos novos a construir: 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; 

c) 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; 

d) Locais de depósitos de terras; 

e) Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não podem ser armazenados no estaleiro; 

f) Áreas a intervencionar para a instalação dos apoios da linha e respectivos acessos. 

21. Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas nas plantas de condicionamentos, ou outras que vierem a ser identificadas pela Equipa de 
Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueológico, caso se localizem a menos de 50 metros das áreas a intervencionar. 

22. Os serviços interrompidos, resultantes de afectações planeadas ou acidentais, deverão ser restabelecidos o mais brevemente possível. O proponente 
deverá acordar por escrito, com as entidades gestoras ou proprietárias de serviços e infra-estruturas existentes, quaisquer interrupções cuja 
necessidade decorra da obra, sendo responsabilizado por danos causados pela suspensão desses serviços fora do acordo estabelecido. 

� Planeamento dos Trabalhos, 

Estaleiro(s) e áreas a 

intervencionar 

 

23. Possuir material afecto ao combate a eventuais incêndios. 
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Quadro 3 – Medidas de Minimização de índole Ambiental e respectivo faseamento – Parque Eólico e Linha Eléctrica (Continuação). 

FASEAMENTO  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

�  
24. De modo a permitir um adequado acompanhamento arqueológico da obra para salvaguardar eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa 

vegetação arbustiva, a Equipa de Acompanhamento Arqueológico deverá ser informada, com pelo menos 8 dias de antecedência, sobre a previsão das acções 
relacionadas com a remoção e revolvimento do solo, e escavações no solo e subsolo, a fim de preparar o seu acompanhamento 

25. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo 
projecto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

26. Não efectuar o corte ou abate de espécies arbóreas e arbustivas, excepto nas situações devidamente justificadas. Nesse caso, deverá que ser plantado, em áreas 
idênticas a indicar pelo ICNB, um número de exemplares de cada espécie igual ou superior ao que for cortado/abatido. Os exemplares que se encontrem próximos de 
áreas intervencionadas deverão ser devidamente sinalizados. 

27. 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. O corte ou abate de espécies autóctones deverá ser compensado pela plantação de um número superior de exemplares das espécies 
cortadas. 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. 

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

29. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar os 2 m de altura e deverão localizar-se nas plataformas dos 
aerogeradores e ao longo dos acessos (em zonas planas e bem drenadas), para posterior utilização nas acções de recuperação. 

� Desmatação e 

Movimentação de 

Terras 

30. Condicionar a utilização de explosivos ao uso de micro retardadores e/ou outros dispositivos que permitam realizar explosões controladas e localizadas, por forma 
afectar o menos possível os afloramentos rochosos alvo de intervenção. 

31. Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do -Parque Eólico. 

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

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

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

35. 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. 

36. 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. 

37. 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. 

38. 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. 

39. 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. 

� Gestão de Materiais, 

Resíduos e Efluentes 

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

41. 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). 

42. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deverá ser, preferencialmente, utilizado na recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, 
transportado para vazadouro autorizado. 

Gestão de Materiais, 
Resíduos e Efluentes 

43. Não deverão ser ocupados os solos da REN, RAN e Espaços Agrícolas para deposição das terras sobrantes. 

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

45. 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. 

46. 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. 

47. 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. 

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

Gestão de Materiais, 
Resíduos e Efluentes 

49. 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. 
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Quadro 3 – Medidas de Minimização de índole Ambiental e respectivo faseamento – Parque Eólico e Linha Eléctrica (Continuação). 

50. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra, colocando sinalização a interditar a entrada a pessoas estranhas à 
obra. 

51. O tráfego de viaturas pesadas deverá ser 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. 

52. Os veículos afectos ao Projecto deverão circular, permanentemente, com faróis médios ligados, como forma de minimizar riscos de atropelamento e de acidente. 

53. Acautelar eventuais danos causados nas vias rodoviárias utilizadas. 

54. Deverão ser feitas revisões periódicas aos veículos e à maquinaria a utilizar durante a execução dos trabalhos, de forma a verificar as suas condições de 
funcionamento e, consequentemente, evitar que os seus níveis de potência sonora admissíveis sejam violados, e prevenir eventuais fugas de lubrificantes, 
combustíveis e emissões gasosas. 

� Acessos, Plataformas e 

Fundações 

55. 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 que permitam a passagem do equipamento e da maquinaria envolvida na fase de construção, os quais terão que ser devidamente 
naturalizados no final da obra. 
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Quadro 3 - Medidas de Minimização de índole Arqueológico e respectivo faseamento – Parque Eólico e Linha Eléctrica. 

FASEAMENTO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

1. 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 caminhos e desmatação. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo, pelo que se houver mais que uma frente de 
obra a decorrer em simultâneo terá de ser garantido o acompanhamento de todas as frentes por um arqueólogo 

2. Verificar a conservação (mesmo que de forma passiva) de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação actual ou efectuar o registo, 
mediante representação gráfica, fotográfica e textual, das ocorrências arqueológicas que, eventualmente, forem reconhecidas durante o 
acompanhamento arqueológico da obra. 

3. As ocorrências passíveis de afectação (indirecta e provável) em consequência da execução do projecto, e por proximidade da frente de obra, têm de 
ser registadas, para memória futura, mediante representação gráfica, fotográfica e textual. 

4. Os resultados obtidos no decurso da prospecção e do acompanhamento arqueológico poderão determinar a adopção de medidas de minimização 
complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras), as quais serão apresentadas ao IGESPAR.I.P., e só após 
a sua aprovação é que serão implementadas; Caso venham a ser encontrados vestígios arqueológicos na frente de obra, os trabalhos serão de 
imediato suspensos, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato a situação ao IGESPAR.I.P e à DRC Norte,  propondo as soluções que 
considerar mais convenientes com o objectivo de minimizar os impactes. As soluções a implementar terão em consideração a obrigatoriedade da 
escavação integral das áreas com vestígios arqueológicos 

5. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática das áreas de incidência, de reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, 
bem como das áreas de apoio à obra, depósitos temporários e empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas já prospectadas 

� Medidas Especificas para a 

Arqueologia Durante a Fase 

de Execução da Obra 

6. De modo a permitir um adequado acompanhamento arqueológico da obra para salvaguardar eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob 
densa vegetação arbustiva, a Equipa de Acompanhamento Arqueológico deverá ser informada, com pelo menos 8 dias de antecedência, sobre a 
previsão das acções relacionadas com a remoção e revolvimento do solo, e escavações no solo e subsolo, a fim de preparar o seu acompanhamento. 
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4. PLANTA DE CONDICIONAMENTOS 
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ANEXO 6 – PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS 
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1 - INTRODUÇÃO 

Este documento constitui o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos (PGR) da fase 
de construção do Parque Eólico de [Indicar projecto]. São aqui identificados e 
classificados os resíduos produzidos no âmbito das diferentes actividades a 
desenvolver para a instalação do Parque Eólico, sendo igualmente descritos os 
objectivos e as tarefas a executar na gestão do mesmo, bem como as 
responsabilidades associadas e os meios envolvidos. 
 
O PGR constitui assim um instrumento importante para assegurar uma correcta 
prevenção e gestão dos resíduos de obra, de forma a minimizar os impactes 
ambientais associados e garantir o cumprimento de todos os requisitos legais 
aplicáveis. 
 
O PGR é passível de sofrer alterações durante o decurso da obra, de forma a melhor 
se adaptar às realidades e circunstâncias do projecto na sua fase de construção. As 
alterações serão sempre registadas e uma nova versão do plano será distribuída por 
todos os intervenientes. 
 
 
2 - PREVENÇÃO DA PRODUÇÃO DE RESÍDUOS 

Na escolha de fornecedores e produtos e equipamentos a utilizar em obra, é 
importante considerar a minimização na produção de resíduos. Para o efeito devem 
ser adoptados os seguintes critérios: 
 
� Preferir fornecedores/materiais com embalagem de tara retornável, para que se 

possam devolver as embalagens aos fornecedores; 
� Reutilizar na própria obra, como material de aterro (aterro das fundações ou 

execução das plataformas de montagem), o material inerte proveniente das 
acções de escavação que deverá ser depositado na envolvente dos locais de 
onde foi removido; 

� Reutilizar eventual material de escavação sobrante, na recuperação paisagística 
de pedreiras ou em como material de aterro em outras obras desde que 
devidamente licenciadas; 

� Reutilizar madeiras das cofragens na própria obra e em outras obras em 
execução, desde que devidamente licenciadas; 

� Reutilizar na própria obra ou em obras exteriores, desde que devidamente 
licenciadas, vigas de ferro provenientes de restos das armações; 

� Sempre que possível devem ser promovida a reutilização de outro tipo de 
materiais (redes plásticas, sobras de revestimentos, restos de tubos, …) dentro da 
própria obra ou em obras exteriores, desde que devidamente licenciadas. 

 
Estes materiais não chegam assim a ser classificados como resíduos, no entanto a sua 
produção e encaminhamento devem ser registadas, conforme se explica em 
capítulos seguintes. 
 
 
3 - IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

3.1 - CLASSIFICAÇÃO DOS RCD’S SEGUNDO A LISTA EUROPEIA DE RESÍDUOS 

No Quadro 1 apresentam-se os resíduos que poderão eventualmente ser produzidos 
no âmbito das actividades associadas à construção de parques eólicos. Note-se, no 
entanto, que, tal como se encontra patente no referido quadro, nem todos os resíduos 



LOGOTIPO FORNECEDOR 

 

 

 

 

Parque Eólico de [Indicar projecto] 
Empreitada de ______________  

identificados virão a ser produzidos, uma vez que a ocorrência de alguns deles só se 
verificará em caso de acidente ou em resultado de qualquer situação inesperada. 
Assim, apresenta-se, também, no Quadro 1 a probabilidade de ocorrência de cada 
um dos resíduos listados. 
 
Quadro 1 – Identificação e classificação dos resíduos produzidos em obra e probabilidade de ocorrência. 

Probabilidade de Ocorrência 
Resíduo 

Regular Reduzida 

Resíduos de construção e demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados) 

Betão X  

Tijolos  X 

Madeira X  

Vidro X  

Plástico X  

Cobre, bronze e latão  X 

Ferro e Aço X  

Mistura de metais  X 

Resíduos metálicos contaminados com óleos ou outras 

substâncias perigosas (*) 
 X 

Cabos eléctricos e outros cabos não contaminados com 

substâncias perigosas 
X  

Solos e rochas contaminados com óleos ou outras 

substâncias perigosas (*) 
 X 

Outros resíduos de construção e demolição contendo 

substâncias perigosas (incluindo mistura de resíduos) (*) 
 X 

Mistura de resíduos de construção e demolição não 

abrangidos noutras categorias 
 X 

Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos 

Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e 

lubrificação (*) 
 X 

Óleos minerais clorados de motores, transmissões e 

lubrificação (*) 
 X 

Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação (*)  X 

Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação (*)  X 

Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de 

protecção não anteriormente especificado 

Embalagens de papel e cartão X  

Embalagens de plástico X  

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de 

substâncias perigosas (*) 
X  

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e 

vestuário contaminado com óleos ou outras substâncias 

perigosas (*) 

X  

Mistura de embalagens X  

Resíduos urbanos ou equiparados 

Papel e cartão X  

Vidro X  

Mistura de resíduos urbanos X  

Resíduos vegetais das desmatações X  
 

[COMPLETAR OU CORRIGIR A TABELA] 
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3.2 - PRODUÇÃO DE RESÍDUOS. CALENDARIZAÇÃO E FASEAMENTO DA OBRA 

Pode-se considerar que as intervenções mais significativas em termos de produção de 
resíduos correspondem a _________ e apresentam uma duração de ______ meses. 
 
 
 
4 - TAREFAS, MEIOS E RESPONSABILIDADES ASSOCIADOS À GESTÃO DOS 

RESÍDUOS 

4.1 - TAREFAS E MEIOS 

4.1.1 - Deposição 

Em cada empreitada devem ser garantidos pelo menos os seguintes meios de 
deposição: 
 

A. Empreitada de construção civil 
Resíduo Código LER 

Resíduos Urbanos 

Papel e cartão 200101 
Embalagens 150106 
Vidro 200102 
Mistura de Resíduos Urbanos 200301 
Resíduos de Construção e Demolição 
Mistura de metais 170407 
Madeira 170201 
Mistura de resíduos de construção e demolição não perigosos 170904 
Resíduos Perigosos 
Solos e rochas contendo substâncias perigosas 170503 
Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação 130205 
Embalagens contendo ou contaminadas por substâncias perigosas 150110 
Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente 
especificados), panos de limpeza e vestuário de protecção, contaminados 
por substâncias perigosas. 

150202 

 
B. Montagem dos aerogeradores 

Resíduo Código LER 

Resíduos Urbanos 

Papel e cartão 200101 
Embalagens 150106 
Vidro 200102 
Mistura de Resíduos Urbanos 200301 
Resíduos de Construção e Demolição 
Mistura de resíduos de construção e demolição não perigosos 170904 
Resíduos Perigosos 
Solos e rochas contendo substâncias perigosas 170503 
Outros resíduos de construção e demolição contendo substâncias perigosas 
(incluindo mistura de resíduos) (*) 

170903 

 
C. Instalações Eléctricas 

Resíduo Código LER 

Resíduos Urbanos 

Papel e cartão 200101 
Embalagens 150106 
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Vidro 200102 
Mistura de Resíduos Urbanos 200301 
Resíduos de Construção e Demolição 
Mistura de metais 170407 
Plásticos 170203 
Madeira 170201 
Mistura de resíduos de construção e demolição não perigosos 170904 
Resíduos Perigosos 
Solos e rochas contendo substâncias perigosas 170503 
Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação 130205 
Embalagens contendo ou contaminadas por substâncias perigosas 150110 
Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente 
especificados), panos de limpeza e vestuário de protecção, contaminados 
por substâncias perigosas. 

150202 

 
[Adaptar e apagar as tabelas relativas a outras empreitadas] 

 
Todos os recipientes devem estar sinalizados com a identificação do resíduo e o 
respectivo código LER. 
 
Em casos eventuais em que se produzam resíduos de um determinado tipo em 
quantidades significativas, ou cujas características não permita a sua mistura com 
outros resíduos, será estudada a necessidade de colocar mais um contentor no 
estaleiro para o seu armazenamento. 
 
Os resíduos resultantes das acções de decapagem e desmatação e desflorestação, 
necessários à implantação do projecto, poderão ser aproveitados na fertilização de 
solos, mediante a obtenção para o efeito da EAA. 
 
Os materiais para reutilização que não constituam resíduos devem ser armazenados 
em condições adequadas, separados dos resíduos, devidamente identificados e de 
forma a não causarem contaminação do solo ou da água. 
 
Junto aos locais onde vierem a decorrer trabalhos estarão sempre presentes pelo 
menos 3 recipientes temporários para deposição de resíduos urbanos, industriais 
perigosos e industriais não perigosos que serão periodicamente (pelo menos 
diariamente) transportados para o estaleiro para serem colocados nos recipientes 
adequados. 
 
Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser triados de acordo com as 
seguintes categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. 
 
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. A única excepção é 
relativa aos resíduos de decapagem, desmatação e desflorestação que podem ser 
armazenados junto aos locais onde ocorrer a decapagem, desde que em depósitos 
de não excedam os 1,5 metros de altura e que estejam afastados entre si, de forma a 
reduzir os riscos de incêndio. Estes resíduos devem ser recolhidos o mais brevemente 
possível por empresa autorizada ou pelos proprietários dos terrenos em causa, caso 
assim esteja acordado entre a ENEOP2 e os proprietários, podendo ser aproveitados 
na fertilização dos solos. 
 
Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de 
contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação 
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dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, 
até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado 
 
Não é permitida a queima ou o enterramento de quaisquer resíduos. 
 
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. 
 

4.1.2 - Características do armazenamento 

Os recipientes para a recolha de resíduos no estaleiro estão localizados numa área de 
fácil acesso aos veículos de recolha de resíduos e devidamente sinalizada por tipo de 
resíduo armazenado (indicando o respectivo código LER). 
 
Adicionalmente, para o armazenamento dos resíduos perigosos, existe uma área 
específica, que além da sinalização, está devidamente impermeabilizada e possui 
uma cobertura para desviar as águas da chuva. Nestas áreas deve estar sempre 
presente um kit de limpeza de derrames, composto por produto absorvente (tipo spill-
sorb). 
 
Os recipientes devem ter dimensões suficientes e adequadas à quantidade de 
resíduos a produzir. Devem ainda ser compostos por material resistente e adequado 
ao tipo de resíduos a armazenar. Os recipientes para mistura de urbanos devem estar 
sempre fechados para evitar a libertação de odores. Os recipientes para resíduos 
perigosos devem ser perfeitamente estanques, estar em bom estado de conservação 
e colocados sobre uma tina para contenção, para evitar eventual fuga ou derrame. 
 
Os resíduos de vegetação podem ser armazenados junto aos locais de decapagem, 
conforme referido anteriormente. 
 
 

4.1.3 - Recolha, transporte e destino final 

Os adjudicatários providenciarão a recolha de resíduos com a periodicidade 
suficiente para que os recipientes não fiquem sobrecarregados. 
 
A recolha dos resíduos armazenados em obra é efectuada por empresas/entidades 
devidamente autorizadas no seu transporte, assim como os destinatários terão de ser 
operadores de gestão licenciados. 
 
Para tal, apenas serão seleccionadas empresas constantes da Lista de Operadores de 
Resíduos, periodicamente actualizada e disponível no site da Agência Portuguesa do 
Ambiente. Poderão também ser utilizadas as entidades gestoras do tipo de resíduos 
em questão, como a SOGILUB para os óleos usados ou a Sociedade Ponto Verde para 
as embalagens. 
 
Na selecção do operador de gestão e âmbito do serviço encomendado, a empresa 
executante ______________ deverá considerar a obrigatoriedade de proceder à 
triagem dos resíduos que não forem separados em obra, de forma a permitir 
posteriores operações de valorização material (reciclagem), conforme determina o 
Decreto Lei nº 46/2008. 
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Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis poderão ser encaminhados e recolhidos 
pelo circuito normal de recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU) do município ou por 
uma empresa designada para o efeito. 
  
Durante a operação de recolha de resíduos, a empresa executante _______ preenche 
as guias de acompanhamento de resíduos conforme as instruções explicitadas na 
Portaria nº 417/2008. No caso de derrames acidentais de produtos poluentes durante 
as operações de recolha de resíduos a empresa executante _______ auxilia o 
transportador na limpeza do local e espalhamento de produtos absorventes (spill-sorb) 
nas áreas contaminadas. 
 
No caso de recolha de óleos usados, o responsável designado pelo adjudicatário 
deve ainda verificar se a matrícula do veículo que vem recolher os óleos usados 
corresponde à que consta da respectiva licença para recolha/transporte de óleos 
usados (n.º de registo do Instituto dos Resíduos) e ainda se: 
 
� Está presente na cabine de veículo uma ficha de formato A4, conforme modelo 

do Anexo II-C do Despacho 10863/2004 de 16 de Abril; 
� É realizada uma amostragem dos óleos recolhidos, conforme definido no DL 

153/2003. 
 
 
4.2 - REGISTOS 

A empresa executante _______ preenche e mantém actualizado um registo de 
produção de resíduos e de materiais reutilizados, conforme modelo apresentado no 
Anexo I, retirado do Decreto-Lei 46/2008, de 12 de Março. 
 
Cópias desse registo são enviadas, pelo menos mensalmente, à Gestão e Fiscalização 
da obra. 
 
Serão arquivadas, para efeitos de prova, no âmbito do PGR, cópias das guias de 
acompanhamento de resíduos (Portaria nº 417/2008) preenchidas após a operação 
de recolha e também do triplicado totalmente preenchido enviado pelo destinatário 
final. 
 
É exigido ao operador de gestão o envio do “Certificado de recepção de RCD”, 
conforme modelo presente no Decreto-Lei 46/2008, de 12 de Março. Após esse envio, 
é arquivado em obra uma cópia desse certificado e é também enviada outra cópia à 
Gestão e Fiscalização. 
 
No caso de resíduos urbanos que venham a ser recolhidos por serviços municipais ou 
entregues em pontos de recolha dos serviços municipais, não será necessário o 
preenchimento de guias de acompanhamento de resíduos. No entanto, deverão são 
registadas as quantidades em causa, no modelo do Anexo I, atrás referido. 
  
Os quantitativos de materiais reutilizados em obra ou no exterior devem também ser 
registados no modelo apresentado no Anexo I, conforme exigido pelo Decreto Lei nº 
46/2008. 
 
 
4.3 - RESPONSABILIDADES 

Todos os trabalhadores que estejam directa ou indirectamente envolvidos na obra, 
quer estejam presentes em permanência ou se desloquem pontualmente ao parque 
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eólico devem actuar em concordância com este Plano, nomeadamente no que diz 
respeito à correcta deposição dos resíduos nos locais indicados. 
 
O Gestor de Resíduos nomeado pela empresa executante _______ é responsável pela 
atribuição de meios e recursos necessários ao funcionamento deste Plano (recipientes, 
mão de obra, etc.). É também responsável pela selecção e contratação das 
empresas ou entidades autorizadas na recolha, tratamento e destino final dos resíduos, 
devendo preencher todos os registos obrigatórios e dar conhecimento dos mesmos à 
ENEOP2. É ainda responsável pela formação e sensibilização dos seus colaboradores 
afectos à obra em assuntos relacionados com este Plano de Gestão de Resíduos e 
pela verificação do cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos. 
 
A ENEOP2 é responsável pela fiscalização geral da implementação do Plano, pelas 
alterações e distribuição do Plano pelos intervenientes e pela prestação de 
informação às entidades oficiais no âmbito do acompanhamento ambiental da obra. 
 
 
5 - FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES 

A empresa executante _______ garante que todos os seus trabalhadores, assim como 
os trabalhadores das empresas subcontratadas estejam informados sobre a existência 
deste plano e sobre a necessidade de serem cumpridas todas as regras de gestão de 
resíduos aqui identificadas. 
 
A empresa executante _______ prepara e executa, sempre que considere necessário, 
campanhas de sensibilização aos trabalhadores, através da colocação de cartazes, 
entrega de folhetos ou outros métodos que considere eficaz para alterar mentalidades 
e comportamentos no que respeita à gestão de resíduos. No mínimo, será obrigatória 
a colocação de sinalética de proibição de queima ou enterramento de resíduos e 
sinalética informativa com as regras para uma correcta triagem dos resíduos na obra. 
 
 
6 - FISCALIZAÇÕES 

A ENEOP2 realizará fiscalizações ambientais periódicas ao funcionamento do Plano de 
Gestão de Resíduos, no âmbito do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, 
das quais resultarão relatórios que descreverão as não conformidades detectadas e 
as acções sugeridas para serem desencadeadas. 
 
A empresa executante _______ está sempre disponível para acompanhar essas 
fiscalizações e prestar os esclarecimentos necessários. Em resultado de eventuais “não 
conformidades” detectadas, a empresa executante _______ colabora com a ENEOP2 
na análise de causas e na definição do tratamento das “não conformidades”. 
 
As acções a verificar pelos técnicos de fiscalização, assim como a periodicidade e 
âmbito dessas verificações constam do Anexo II (Checklist de verificação do PGR). 
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7 - REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS 

A legislação actualmente em vigor, bem como outra regulamentação aplicável ao 
controlo dos resíduos produzidos na obra  ___________________, é a seguinte: 
 
� Portaria nº 417/2008 
Guia específica para o transporte de Resíduos de Construção e Demolição. 
� Decreto-lei n.º 46/2008 
O presente decreto-lei estabelece o regime das operações de gestão de resíduos 
resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas, abreviadamente 
designados resíduos de construção e demolição ou RCD, compreendendo a sua 
prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, 
triagem, tratamento, valorização e eliminação. 
Assim a gestão dos resíduos resultantes das obras de construção terão que ter em 
consideração o estipulado no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março. 
� Decreto-lei n.º 178/2006 
Aprova o regime da gestão de resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2006/12/CE e a Directiva n.º 91/689/CEE.(D.R. n.º L 171, I Série). 
� Portaria n.º 209/2004 de 3 de Março de 2004 
Aprova a Lista Europeia de Resíduos. 
� Decreto-lei nº 162/2000, de 7 de Julho de 2000 
Altera os artigos 4º e 6º do Decreto-lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro, que 
estabelece os princípios e as normas aplicáveis ao sistema de gestão de embalagens 
e resíduos de embalagens. 
� Decreto-lei n.º 230/2004 de 10 de Dezembro de 2004 
Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos (REEE).  
� Decreto-lei n.º 153/2003 de 11 de Julho de 2003 
Estabelece o regime jurídico da gestão de óleos usados. 
� Despacho n.º 9627/2004, de 15 de Maio de 2004 
Modelo do registo trimestral para produtores de óleos usados. 
� Despacho n.º 10863/2004, de 1 de Junho de 2004 
Atribuição de número de registo para a actividade de recolha e transporte rodoviário 
de óleos usados. 
� Portaria n.º 335/97, de 16de Maio de 1997 
Regras de transporte de resíduos no território nacional (guia de acompanhamento de 
resíduos industriais INCM n.º 1428 e de hospitalares perigosos INCM n.º 1429). 
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Anexo I – Modelo de registo de dados de RCD 
 
I — Materiais reutilizados e RCD produzidos 
Materiais reutilizados 

— tipologia 
Em obra Outra 

 Tipo de utilização (ton ou l) Tipo de utilização (ton ou l) 

     

     

     

     

     

     

     

     

Materiais reutilizados 

(ton ou l) 
  

Incorporação em obra RCD — código LER (*) 
Tipo de utilização (ton ou l) 

Operador de gestão (**) (ton ou l) 

         

         

         

         

         

         

         

         

RCD total (ton ou l)    

Total (ton ou l)    

(*) De acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março (lista europeia de resíduos). 
(**) Anexar cópia dos certificados de recepção emitidos pelos operadores de gestão devidamente 
legalizados 

 
II — Responsável pelo preenchimento 
Assinatura: Data: 
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Anexo II – Checklist de verificação do PGR 
 
Verificação Periodicidade Âmbito de aplicação Conformidade (1) Recorrência (2) 

Adopção de procedimentos para minimizar 

produção de resíduos (taras retornáveis e 

reutilização de materiais) 

Mensal Globalidade da obra   

Existência de recipientes para a recolha de 

resíduos 

Quinzenal Estaleiro e locais de 

trabalho 

  

Características e estado de conservação 

dos recipientes 

Quinzenal Estaleiro e locais de 

trabalho 

  

Características dos locais de 

armazenamento de resíduos 

Quinzenal Estaleiro e locais de 

trabalho 

  

Correcta deposição dos resíduos nos 

recipientes 

Quinzenal Estaleiro e locais de 

trabalho 

  

Correcto armazenamento dos resíduos que 

não são depositados em recipientes, assim 

como dos materiais para reutilização 

Quinzenal Estaleiro e locais de 

trabalho 

  

Recolha de resíduos com a periodicidade 

suficiente (recipientes não estão 

sobrecarregados) 

Mensal Estaleiro e locais de 

trabalho 

  

Autorização das empresas/entidades que 

procedem à recolha e transporte de 

resíduos 

Sempre que 

ocorrer 

recolha 

Documentação   

Autorização do operador de gestão de 

resíduos 

Sempre que 

ocorrer 

recolha 

Documentação   

Correcto preenchimento das guias de 

acompanhamento de resíduos 

Sempre que 

ocorrer 

recolha 

Documentação   

Cumprimento do procedimento de 

verificação e amostragem nas recolhas de 

óleos usados 

Sempre que 

ocorrer 

recolha 

Documentação   

Preenchimento e actualização do registo de 

dados de RCD 

Mensal Documentação   

Sensibilização e informação aos 

trabalhadores sobre gestão de resíduos em 

obra 

Mensal Estaleiro e locais de 

trabalho 

  

(1) – Indicar se está conforme (�), não conforme (x) ou se não é aplicável (NA) 
(2) – Indicar se a não conformidade é recorrente, referindo há quanto tempo está por resolver. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o objectivo de minimizar os impactes decorrentes da instalação do Parque Eólico de Falperra-

Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo (60/220kV) está previsto a implementação do presente 

Plano de Recuperação e Integração Paisagística durante a fase de obra, em complemento do Plano 

de Acompanhamento Ambiental das Obras. 

Com a implementação do Plano de Recuperação Paisagística, pretende-se minimizar os impactes 

resultantes da execução do projecto, intervindo-se nas zonas afectadas pelas obras de forma a 

possibilitar a melhor integração paisagística. 

Através de opções simples, que se baseiam fundamentalmente na execução de acções que 

favorecem a regeneração natural,  procura-se atingir os seguintes objectivos: 

- valorizar a paisagem no seu significado mais global (portadora de uma estrutura ecológica 

e cultural), cuja qualidade ficou diminuída pela execução da obra; 

- contribuir para a comodidade humana, tanto dos visitantes do local como dos residentes 

nas suas proximidades; 

- proteger os taludes, tanto os de aterro como os de escavação, contra a erosão hídrica e 

eólica. 

A recuperação das zonas intervencionadas poderá ser obtida mais lentamente por um processo de 

regeneração natural, ou poderá ser acelerada com recurso à execução de hidrosementeiras. Em 

resultado da experiência adquirida, tem sido pratica corrente deixar que se efectue uma regeneração 

natural. 

Assim, na presente situação do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de 

Montenegrelo (60/220kV), propõe-se que a recuperação das zonas intervencionadas seja efectuada 

apenas à custa do seu recobrimento com terra vegetal nos moldes que se definem nos pontos 

seguintes. Ao fim de dois anos, caso a vegetação regenere deficientemente, então será efectuada 

uma hidrosementeira, cujo procedimento também é definido neste plano.    
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2. ÁREAS A RECUPERAR 

No âmbito do presente Plano serão recuperadas e renaturalizadas as seguintes áreas: 

� Locais dos estaleiros; 

� Áreas adjacentes à subestação/edifício de comando do Parque e da Subestação de 

Montenegrelo (60/220 kV), incluindo as que venham a ser utilizadas junto a estas frentes de 

obra; 

� Locais de depósito de materiais diversos e inertes; 

� Acessos temporários (ex: linha eléctrica) e zonas adjacentes aos acessos definitivos; 

� Envolvente dos aerogeradores (base da fundação e plataforma de apoio à montagem) 

� Valas;  

� Taludes de escavação e aterro; e 

� Plataforma dos apoios das linhas eléctricas e envolvente. 

3. ACÇÕES A CONSIDERAR PARA RECUPERAÇÃO DAS ZONAS 
INTERVENCIONADAS 

3.1. Acções a Executar no Início da Fase de Obra 

De forma a assegurar as condições necessárias à posterior correcta recuperação das áreas 

intervencionadas, o Empreiteiro terá que efectuar logo desde o início da obra e ao longo do 

desenvolvimento da mesma, as seguintes acções: 

� Acções de Desmatação e Decapagem: As superfícies de terreno a escavar ou a aterrar 

devem ser previamente limpas de detritos e vegetação lenhosa (árvores e arbustos), 

conservando, todavia, a vegetação subarbustiva e herbácea a remover com a decapagem. 

Estas acções devem ter lugar, exclusivamente, nas áreas sujeitas a terraplanagem, sendo 

absolutamente necessário limitar a destruição da cobertura vegetal em áreas que não 

sejam necessárias à concretização da empreitada. A limpeza e desmatação compreendem 

ainda a arrumação e transporte dos materiais provenientes desta operação para uma área 

pré-definida pela equipa de fiscalização ambiental.  

� As áreas de terreno a escavar ou a aterrar devem ser previamente decapadas. A 

decapagem destas áreas, que permite a obtenção da terra vegetal necessária às acções de 

recuperação das áreas intervencionadas, deverá ter lugar imediatamente antes dos 

trabalhos de movimentação de terras e incidirá nas zonas de solos mais ricos em matéria 
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orgânica e de textura franca, numa espessura variável de acordo com as características do 

terreno, compreendendo apenas a terra vegetal.  

� Armazenamento da Terra Vegetal: deverá ser armazenada em pargas com altura não 

superior a 2,00/2,50 metros. Esta não deverá ser calcada por veículos em movimento. É 

conveniente o armazenamento da terra vegetal junto aos locais de onde foi removida, 

sendo estes em princípio os locais onde será posteriormente reposta, aquando das acções 

de recuperação. 

3.2. Acções de Recuperação a Concretizar Após Finalizados os Trabalhos de Construção 

� Limpeza das Frentes de Obra: Após concluídos os trabalhos de construção civil e 

montagem de equipamento, deverá o empreiteiro proceder à limpeza de todas as frentes de 

obra. Esta compreenderá, entre outras, acções como desmantelamento do estaleiro, 

remoção de eventuais resíduos, remoção de materiais de construção, bem como de 

equipamentos não necessários às acções de recuperação.  

� Acessos: Deverão ser naturalizados todos os novos acessos que não venham a ser 

utilizados na fase de exploração. No final dos trabalhos deverão ainda ser reparadas todos 

os acessos (existentes anteriormente à obra) danificados pela circulação de veículos 

afectos à obra. 

� Reposição de muros: Deverão ser reconstruídos eventuais muros de pedra seca que 

possam ter sido derrubados por acções da obra. 

� Efectuar a recuperação paisagística do em torno dos elementos patrimoniais localizados 

nas proximidades das frentes de obra, promovendo a reposição das condições prévias de 

enquadramento cénico dos mesmos 

� Modelação do Terreno: Todas as áreas sujeitas a intervenção durante a empreitada de 

construção, deverão ser modeladas antes de se iniciarem os trabalhos de preparação do 

terreno propriamente ditos. Para o efeito, o terreno deverá ser colocado às cotas definitivas 

de projecto, procurando-se restituir a morfologia original do terreno dentro do possível. 

Deverá ser removida toda a terra sobrante ou colocar a terra própria necessária, de modo a 

serem respeitadas as cotas e a modelação expressas no projecto ou indicadas no decorrer 

dos trabalhos.  

� Estaleiros e outras áreas de apoio à obra: Todas as áreas de apoio à obra que se 

encontrem compactadas deverão ser mobilizadas até cerca de 0,20 a 0,30 m de 

profundidade. Deverão ser previamente removidos materiais externos que tenham sido 

utilizados para cobrir o terreno natural, tais como tout-venant, brita, etc. 

� Taludes: Os taludes existentes ao longo dos caminhos de acesso, que não sejam em 

rocha, deverão ter um declive máximo de 1:3 (v/h). Sobre eles, bem como em toda a área 
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envolvente a estes que tenha sofrido desmatação ou compactação do solo, deverá ser 

aplicada uma camada de terra vegetal.  

� Plataformas de montagem dos aerogeradores: Finalizados os trabalhos de montagem de 

equipamento, as plataformas deverão ser parcialmente destruídas, ficando apenas a área 

indispensável às acções de manutenção e substituição de equipamento em caso de avaria. 

Deverá ser mantida em tout-venant uma área de cerca de 6 metros de largura em redor dos 

aerogeradores, de forma a assegurar a circulação dos veículos das equipas de 

manutenção. Na restante área da plataforma deverá ser aplicada uma camada de terra 

vegetal, de forma a assegurar a recolonização natural destas áreas pela vegetação 

autóctone. 

� Espalhamento de Terra Vegetal: A modelação deverá ter em conta o sistema de drenagem 

superficial dos terrenos marginais e da plataforma dos acessos. A superfície do terreno 

deve apresentar-se, imediatamente antes da distribuição da terra vegetal, com o grau de 

rugosidade indispensável para permitir uma boa aderência à camada de terra vegetal de 

cobertura e não apresentar indícios de erosão superficial. Nos casos em que haja indícios 

de erosão deverá proceder-se a uma ligeira mobilização superficial do terreno até cerca de 

10 cm de profundidade, para colmatar os sulcos e ravinas em pontos já erosionados. 

Apenas é autorizada a aplicação de terra vegetal proveniente da própria obra. Não deve ser 

utilizada terra vegetal proveniente do exterior, salvo expressa autorização da Autoridade de 

AIA. O revestimento deverá ter uma espessura aproximada 0,20 m. O espalhamento 

poderá ser feito manual ou mecanicamente. 

� Coberto vegetal: Uma vez que os locais de implantação de parques eólicos estão sujeitos 

de um modo geral a condições naturais adversas, como chuva e vento forte, e 

consequentemente as sementeiras são pouco eficazes, considera-se que se deverá dar 

prioridade à recolonização natural, sem recorrer portanto à realização de sementeiras. Com 

efeito, os estudos de monitorização de flora e vegetação efectuados em vários parques 

eólicos em fase de exploração, demonstram que a vegetação endémica recoloniza 

naturalmente as áreas intervencionadas. Assim, considera-se, conforme já referido 

anteriormente, que só serão executadas hidrosementeiras caso se verifique que ao fim de 2 

anos a regeneração da vegetação natural foi mal sucedida. 

 

 

 

 



Eneop2 – Exploração de Parques Eólicos, S.A. 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de 
Execução 

Parque  Eólico de Falperra – Rechãzinha e Subestação de 
Montenegrelo (60/220 kV) 

 

 

T61414-ANEXO07-PRIP-R0.DOC 5 

3.3. Exemplos de Zonas Recuperadas em Obras Semelhantes 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Exemplo da recuperação dos taludes de aterro que existem ao longo de caminhos de 
acesso a parques eólicos, com valetas em pedra. 

     

Figura 2 – Plataforma de trabalho adjacente a um aerogerador, à esquerda durante a fase de 
montagem e à direita após a recuperação paisagística. 
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Figura 3 – Exemplo da recuperação de plataformas de aerogeradores. 
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Figura 4 – Exemplo da recuperação da zona adjacente ao caminho após o enterramento dos 
cabos eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Exemplo da recuperação de bermas de caminhos e envolvência do edifício de 
comando/subestação. 

OS PINOS INDICAM O TRAJECTO 
DA VALA DE CABOS 
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4. ASPECTOS A CONSIDERAR CASO SE VENHA A REVELAR NECESSÁRIO 
EFECTUAR HIDROSEMENTEIRAS 

4.1. Natureza e Qualidade dos Componentes 

Sementes 

As sementes para a hidrosementeira deverão apresentar o grau de pureza e faculdade germinativa 

exigidos por lei, sempre que essas espécies figurem nas tabelas oficiais. As não representadas 

deverão ser provenientes da última colheita, salvo especificação especial de germinação tardia, e 

deverão estar isentas de sementes estranhas e impurezas. 

A mistura de sementes mais adequada ao revestimento geral do solo na área de intervenção 

deverá conter as espécies adequadas ao local em questão, propondo-se que seja aplicadas apenas 

sementes de herbáceas gramíneas. No entanto, a existência das espécies propostas em mercado 

será factor determinante para a sua selecção. 

Deverá ser considerada a seguinte densidade de sementes: 30 a  40 g/m2   

Água 

A água a empregar nos trabalhos deverá ser limpa e isenta de produtos tóxicos ou cáusticos, 

resíduos ou impurezas, tanto para as plantas, como para os animais e pessoas. O pH deverá situar-se 

entre 6,5 e 8,4 e a condutividade eléctrica ser inferior a 750 µmho/cm a 25 ºC. 

Correctivos e Fertilizantes 

Os correctivos orgânicos de preparação industrial deverão ser doseados, no mínimo, 40% de 

matéria orgânica, recomendando-se que sejam Biohum ou equivalente. 

Os correctivos químicos a serem utilizados deverão ser os seguintes: Agripo, Agroliz ou 

equivalente. 

A fertilização deverá ser executada com adubo químico composto, tipo NPK, doseado no mínimo 

10:10:10, à razão de 50 g/m2 para as sementeiras. 

Fixador ou Estabilizador de Solo 

O fixador ou estabilizador de solo poderá ser de origem vegetal, orgânica ou sintética. Consideram-

se como os mais adequados as algas enriquecidas com poliuronidos, os colóides de origem vegetal, 

os polímeros orgânicos, os polímeros plásticos e a resina líquida sintética. Também neste caso o tipo 

de fixador proposto deverá ser previamente aprovado pela fiscalização ambiental. 
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Protector de Sementes 

Como protector de sementes deverá ser utilizado um produto de origem vegetal, constituído por 

fibras longas, fisiologicamente inertes e não tóxicas, com 98% de matéria orgânica e 600% de 

capacidade de retenção de água e de acondicionamento das sementes (palha, Biomulch ou 

equivalente). 

Outros Materiais não Especificados 

Todos os restantes produtos e materiais que tiverem que ser empregues na hidrosementeira 

deverão apresentar as características definidas pela legislação que lhe for aplicável ou, na falta desta, 

as que melhor satisfaçam os fins em vista, devendo os mesmo serem sempre aprovados previamente 

pela fiscalização ambiental. 

4.2. Execução dos Trabalhos 

Nas superfícies do terreno onde a regeneração natural da vegetação foi deficiente deverá ser 

realizada uma mobilização superficial, por meio de uma escarificação, até cerca de 0,15 m de 

profundidade, de modo a garantir a irregularização da superfície, a fim de permitir uma melhor fixação 

das sementes. 

Este método de sementeira (hidrosementeira), a executar apenas se ao fim de 2 anos a vegetação 

regenerar deficientemente,  consiste na projecção de uma mistura hídrica, contendo o lote de 

sementes, os fertilizantes, os correctivos e os estabilizadores. A composição da mistura e respectivas 

quantidades serão resultantes do anteriormente especificado, devendo ser aprovada pela fiscalização 

ambiental. 

 
 

Figura 6 – Exemplo da realização de uma hidrosementeira num parque eólico. 

Na hidrosementeira efectuada em taludes com pouca terra viva, deverão ser adicionados os 

fixadores e protectores definidos pelo empreiteiro e aceites pela fiscalização ambiental. 
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Os trabalhos de modelação e preparação do terreno deverão ser efectuados durante a 

Primavera/Verão, de modo a que as sementeiras possam ser realizadas durante o Outono, no início 

da época das chuvas. 

5. ACOMPANHAMENTO DA RECUPERAÇÃO DAS ZONAS INTERVENCIONADAS 

De forma a verificar a eficácia das acções acima referidas, será efectuado o acompanhamento da 

regeneração do coberto vegetal nas zonas intervencionadas. 

Para o efeito serão realizadas visitas semestrais aos locais afectados pelas obras de construção do 

Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo (60/220 kV) durante um 

período de 2 anos após a concretização das acções de recuperação. Estas visitas visam verificar a 

evolução da vegetação nos locais afectados, e envolvente directa, e identificação de não 

recuperações ou de recuperações deficientes, cuja razão deverá ser compreendida. 

Durante esta fase, caso seja necessário, serão 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 serão submetidas à aprovação da 

Autoridade de AIA. 

Serão apresentados 3 relatórios do acompanhamento da recuperação da vegetação, um após o 

final das tarefas de recuperação e dois relatórios anuais integrados nos relatórios de monitorização da 

flora e vegetação. Nesses relatórios será descrita a evolução da vegetação nas áreas afectadas, e 

envolvente, identificadas as áreas não recuperadas e as respectivas razões, e propostas medidas de 

minimização e novas campanhas, caso necessário 

Se ao fim do período de monitorização se observar a não recuperação de alguma área, e caso se 

venha a justificar, proceder-se-á à implementação de medidas adicionais, tais como a realização de 

sementeiras, sendo neste caso respeitadas as características genéticas das populações vegetais 

próprias do local, não se introduzindo espécies alóctones, susceptíveis de híbridar ou de se tornarem 

invasoras. Utilizar-se-ão apenas espécies da área de implantação do Projecto, assim como 

propágulos provenientes destas áreas. Antes de qualquer intervenção deste género a solução 

preconizada será apresentada à Autoridade de AIA para análise e aprovação. Estas acções serão, 

igualmente, alvo de uma campanha de verificação da recuperação após 1 ano. 
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Área de estudo 
 
 

Área de estudo (AE): conjunto formado pela AI do projecto e pela 
ZE. 
Área de incidência (AI) do projecto: conjunto formado pela área de 
incidência (directa e indirecta) da área de implantação dos dois 
novos aerogeradores do Núcleo de Tourencinho e dos novos 
traçados das valas de cabos. Estas áreas foram objecto de 
pesquisa documental e prospecção arqueológica sistemática.  
Zona envolvente (ZE): área envolvente da AI até pelo menos 1km 
de distância do limite daquela. Esta zona foi objecto de pesquisa 
documental.  
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SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

Introdução 

Caracteriza-se o Descritor Património do RECAPE do PE de Falperra-Rechãzinha correspondente ao 

aumento da Área de Incidência (AI) do Núcleo de Tourencinho, onde se projecta implantar dois 

aerogeradores, à alteração parcial do eixo e do corredor da linha eléctrica a 60 kV e do traçado da vala de 

cabos, que sofreu pequenos alterações (ver Figura em anexo).  

A AE abrange as zonas serranas da Falperra e Padrela, nas encostas e cumeadas envolventes aos vértices 

geodésico de Roxo e Cabreiro e a auto-estrada A24. A nova área para a implantação dos dois novos 

aerogeradores localiza-se, uma a SE do limite Norte do Núcleo de Tourencinho e outra no limite E do núcleo 

de Falperra, abrangendo ambas espaço com fáceis acessos, actualmente utilizados pelas industrias 

extractivas que operam no local.  

A alteração registada no eixo do corredor da linha eléctrica, estudado em fase anterior, ocorre 

sensivelmente entre a localização do apoio 6 e 11, verificando-se um ajuste para nascente, em cerca de 50 

metros.  

Relativamente à alteração da vala de cabos, avalia-se a utilização de estradões, já existentes, que fazem a 

ligação entre o Núcleo de Tourencinho e o de Cabreiro Oeste, e que se traduz num troço com cerca de 700 

metros e um outro troço entre Cabreiro Oeste e Rechãzinha, com cerca de 1000 m de extensão. Avalia-se 

ainda a utilização do acesso a nascente do Núcleo de Tourencinho para a implantação da vala de cabos, 

uma vez que este apresenta já grandes valas laterais que poderão ser aproveitadas, evitando-se assim a 

criação de novas no interior do limite deste núcleo, tal como estava projectado.  

 

Metodologia 

A caracterização do descritor Património teve por base a identificação de achados (isolados ou dispersos), 

construções, monumentos, conjuntos, sítios e, ainda, indícios - toponímicos, topográficos ou de outro tipo -, 

de natureza arqueológica, arquitectónica e etnológica, independentemente do seu estatuto de protecção ou 

valor patrimonial. Estes dados são denominados, de forma genérica, como ocorrências. 
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Como área de estudo do descritor Património considera-se o conjunto formado pela área de incidência do 

Projecto e uma zona envolvente. 

A nova área de incidência do Núcleo de Tourencinho (directa e indirecta) congrega espaço com cerca de 

200 metros de largura e cerca de 500 metros de extensão médias, localizado próximo do limite dos 

concelhos de Vila Pouca de Aguiar e Vila Real. A área de incidência do desvio do corredor da linha eléctrica, 

congrega um corredor com cerca de 50 metros de largura por cerca de 1 km de extensão. De igual modo, o 

traçado das valas de cabo, para os troços e extensões já mencionadas, configuram um corredor com 50 

metros de largura.  

Como zona envolvente foi considerada uma faixa de envolvimento até pelo menos 1 km de distância do 

limite das áreas anteriormente mencionadas.  

A cartografia utilizada consistiu em extracto da folha 88 da Carta Militar de Portugal (CMP), sobre o qual se 

delimitaram as áreas em estudo.  

A caracterização deste descritor baseou-se nas duas seguintes fases de trabalho: actualização da pesquisa 

documental para identificação de novas ocorrências; prospecção sistemática das novas área de incidência 

do Núcleo de Tourencinho, corredor da linha eléctrica e da vala de cabos.  

 

Pesquisa documental na AE 

A identificação do Património conhecido teve por base o relatório de EIA elaborado em 2009, bem como um 

conjunto diversificado de fontes de informação, mencionadas no final do Relatório.   

Na área de estudo foram referenciadas 36 ocorrências (34 das quais já constavam no EIA) que estão 

representadas no Quadro 1, no Anexo 1 e no Desenho em anexo (a referência utilizada é a mesma do 

EIA).  

Da Base de Dados de sítios arqueológicos do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 

Arqueológico (IGESPAR, I.P.) retiraram-se oito referências, localizadas na ZE. Na área de estudo não se 

conhecem imóveis classificados ou em vias de classificação (fonte: Base de Dados do IGESPAR I.P). 
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Nos documentos, actualmente disponíveis, relativos ao Património no PDM de Vila Pouca de Aguiar não 

foram identificados quaisquer dados com interesse relativo a este Descritor. A Carta Arqueológica do 

concelho também não contempla dados na AI em apreço (BATATA et al., 2008).  

 

Trabalho de campo 

O trabalho de campo teve como objectivo a identificação de ocorrências inéditas e consistiu na prospecção 

sistemática da área de incidência, que corresponde à nova área de implantação de dois aerogeradores no 

Núcleo de Tourencinho e da Falperra, à alteração dos traçados da vala de cabos e à alteração do corredor e 

eixo da ligação eléctrica.  

As áreas visitadas estão, de um modo geral, cobertas por vegetação arbustiva densa (giestas e carqueja), 

que, no que se refere à AI do corredor e eixo da linha alterado, condicionou a visibilidade do solo na 

identificação de vestígios de interesse cultural.  

A caracterização da ocupação do solo e das condições de visibilidade do solo para a detecção de 

ocorrências (estruturas/elementos imóveis e materiais/elementos móveis) está documentada no Anexo 2 e 

na cartografada no Desenho 1 anexo sob a forma de um zonamento. 

Durante o trabalho de campo foram identificadas quatro ocorrências de interesse cultural, nomeadamente 

duas casas, um abrigo e uma cerca para gado. Estas ocorrências estão identificadas no Quadro 1, 

cartografadas no Desenho 1 e descritas de forma detalhada nas fichas de sítio que integram o Anexo 3. 

Segue-se a referência iniciado no EIA.  

 

Quadro 1. Resumo da Situação de Referência na AE do PE de Falperra-Rechãzinha 

 

Referência 
Tipologia, 

 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 

Categoria (CL, AA, AE) 

Valor Patrimonial e Classificação 

Cronologia 

  AI ZE  

TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

 A Capela      Nd      Ind 

 B Habitat    Inv Nd      M  

 1C Monumento megalítico     Inv 5  NC     
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Referência 
Tipologia, 

 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 

Categoria (CL, AA, AE) 

Valor Patrimonial e Classificação 

Cronologia 

  AI ZE  

TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

 2D Cista (?)     Inv 5  NC     

 E Indeterminada     In In      In 

 F Indeterminada     In In      In 

 3 Estruturas      1     C  

 4 Estruturas; viveiros      1     C  

 5 Levada; tanque(?)      1     C  

 6 Marco      1     OC  

 7G Mamoa        NC     

 H Mamoa    Inv 5   NC     

 I Indeterminada     In In      In 

 J Monumento megalítico    Inv 5   NC     

 8K Marco de termo      3      O  

 L Marco     Nd      C  

 M Capela      Nd      Nd 

 N Povoado fortificado    Inv 4    ?    

 O Povoado fortificado    Inv 4        

 P Capela     Nd       Nd 

 Q Capela     Nd       Nd 

 9 Mamoas (?)      4?   NC?     

 10 Abrigo      1     OC  

 11 Abrigo (?)      1      In 

 12 Abrigo      2     OC  

 13 Muro      1     OC  

 14R Habitat    Inv 3 2       

 15 Abrigo      1      In 

 16 Abrigo      2     OC  

 17 Indeterminada     In In      In 

 18 Muros      1     OC  
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Referência 
Tipologia, 

 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 

Categoria (CL, AA, AE) 

Valor Patrimonial e Classificação 

Cronologia 

  AI ZE  

TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

 19 Mariolas      1     OC  

 S Monumento megalítico     4   PR     

 T Habitação      Nd     C  

 U Indeterminada     In In      In 

 V Indeterminada     In In      In 

20  Casa Serviços Florestais   1        C  

21  Casa   1        C  

22  Abrigo      1     C  

23  Cerca para gado   1        C  

 

LEGENDA 

Referência. Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho de campo (TC) e os da segunda coluna as que foram 
identificadas na pesquisa documental (PD). Faz-se, desta forma, a correspondência entre as duas fontes de caracterização do Património. As ocorrências estão 
identificadas na cartografia com estas referências. 

Tipologia, Topónimo ou Designação  

Inserção no Projecto. AI = Área de incidência do Projecto; ZE = Zona envolvente do Projecto. 

Categoria. CL = Património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto de protecção (M=monumento nacional; IP=imóvel de interesse público; 
IM=imóvel de interesse municipal; ZP=zona especial de protecção; VC=em vias de classificação; PL=planos de ordenamento); AA = Património arqueológico; AE = 
Arquitectónico, artístico, etnológico, construído. 

Valor patrimonial e critérios. Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou 
construção, de interesse arquitectónico ou arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. Médio-
elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitectónica) não classificada de valor científico, cultural e/ou raridade, 
antiguidade, monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a 
ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitectónica) em função do seu estado de conservação, antiguidade e valor científico, e a construções em função do 
seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura local. Nulo (0): Atribuído a construção actual ou a ocorrência de interesse patrimonial totalmente 
destruída. Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não se obteve informação 
actualizada ou não se visitou o local. 

Incidência espacial. Reflecte-se neste indicador a dimensão relativa da ocorrência, à escala considerada, e a sua relevância em termos de afectação, através das 
seguintes quatro categorias (assinaladas com diferentes cores nas células): achado isolado (cor verde); ocorrências localizadas ou de reduzida incidência 
espacial, inferior a 400m2 (cor azul); manchas de dispersão de materiais arqueológicos, elementos construídos e conjuntos com área superior a 400m2 e 
estruturas lineares com comprimento superior a 100m (cor vermelha); áreas de potencial interesse arqueológico (cor cinzenta). 

 
Incidência espacial cor 

Achado isolado  
Ocorrência de pequena dimensão  
Ocorrência de dimensão significativa  
Zona de Protecção Especial  
Áreas de potencial interesse arqueológico  
Indeterminada  
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AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

 

A caracterização dos impactes tem como parâmetro a relação de proximidade entre as partes do Projecto 

com localização conhecida e as ocorrências que consubstanciam o Descritor Património, sobre cartografia à 

escala 1:25.000. 

Os dados relativos à Situação Actual do Património na AE foram obtidos com base em pesquisa documental 

e em trabalho de campo, tendo resultado desta última acção novos elementos de caracterização deste 

Descritor.  

As ocorrências identificadas correspondem essencialmente a estruturas relacionadas com a actividade 

pastoril, sem grande valor cultural. 

Assim sendo, considera-se não existirem situações críticas que condicionem o Projecto, no todo ou em 

parte, com o novo layout apresentado. Verificam-se apenas relações de proximidade cujos efeitos negativos 

poderão ser minimizados. Os traçados de valas de cabos foram projectados junto a estradões já existentes, 

verificando-se o aproveitamento das valas laterais existentes, utilizadas para o escoamento de água. Esta 

acção minimiza as acções de movimentação de solo e subsolo, e consequentemente, os impactes sobre 

eventuais vestígios arqueológicos.  

 

Fase de construção 

Durante a abertura da fundação da sapata do novo Aerogerador 3, do Núcleo de Tourencinho, podem 

ocorrer impactes directos, negativos, prováveis, de magnitude média, na ocorrência 23 e Y (cerca para 

gado), decorrentes da movimentação de maquinaria pesada. 

A proximidade das ocorrência 20, 21 e 22 (casa dos Serviços Florestais e casa) ao traçado da vala de cabos 

poderá implicar um impacte directo, negativo, pouco provável, de magnitude reduzida, devido à 

movimentação de maquinaria pesada durante a acção da abertura da vala de cabos.  

Por último, não se deve excluir a possibilidade de se descobrirem vestígios arqueológicos aquando dos 

trabalhos movimentação do solo (decapagem e escavação), associados à abertura de fundações e da vala 
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de cabos nestas áreas. Tal impacte tem magnitude e probabilidade indeterminadas, aplicável igualmente à 

restante AI do Projecto.  

Não se identificaram impactes nas restantes ocorrências, localizadas na ZE. 

 

Fase de exploração 

A partir da informação disponível acerca do Projecto e do Património identificado, não se reconheceram 

impactes negativos que possam resultar da exploração do Projecto. 

É indeterminado o impacte associado às operações de manutenção, reparação ou alteração do Projecto 

actual. 

Quadro 2. Resumo da Avaliação de Impactes do Descritor Património 
 

 
Referência 
 

 
Inserção no projecto 
 
AI = Área de incidência 
do Projecto (Vala de 
cabos; Aerogerador); 
ZE = Zona envolvente do 
Projecto. 
 
 

Caracterização de impactes 
 
Fase (Fa): Construção (C), Exploração (E);  
Tipo (Ti): indirecto (I), directo (D);  
Natureza (Na): negativo (-); positivo (+);  
Magnitude (Ma): baixo (B), médio (M), elevado (E);  
Duração (Du): temporária (T); permanente (P);  
Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C);  
NI: impactes não identificados (N) ou indeterminados (I) 
(? = incerteza na atribuição) 
 

 

 AI ZE  Ti  Na  Ma   Du  Pr   NI 

   Fase D I - + B M E T P PP P C  
 

23 Aeg  C D  -   M   P  P   
   E             NI 
 

20 e 21 Vc  C D  -  B M   P PP    
   E             NI 
 

 ZE C             NI A, B, 1C, 2D, E, F, 3 a 6, 7G, H a J, 8K, 
L a Q, 9 a 13, 14R, 15 a 19, 22   E             NI 
 
 
 

Critérios utilizados na qualificação dos parâmetros de caracterização de impactes no Descritor Património (os parâmetros 
indicados podem ter grau indeterminado no caso de a informação disponível sobre o projecto não permitir fazer tal qualificação) 

Tipo (directo, indirecto): o impacte é directo se for provocado pela construção ou exploração do projecto e indirecto se for induzido 
por actividades decorrentes ou ligadas ao projecto. 

Natureza (negativo, positivo): um impacte positivo ou benéfico decorre de uma acção que melhora o conhecimento ou o estado de 
conservação de uma ocorrência patrimonial. Um impacte negativo ou prejudicial traduz a destruição parcial ou total de uma 
ocorrência, a sua degradação, o ocultamento, ou uma intrusão na sua envolvente espacial. 
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Magnitude (elevada, média, reduzida): a magnitude do impacte depende do grau de agressividade de cada uma das acções 
impactantes e da susceptibilidade das ocorrências afectadas. A magnitude é elevada se o impacte for directo e implicar uma 
destruição total da ocorrência. É média se implicar uma destruição parcial ou a afectação da sua envolvente próxima. A magnitude 
é reduzida se traduzir uma degradação menos acentuada ou uma intrusão na zona envolvente também com menor expressão 
volumétrica ou mais afastada da ocorrência. 

Duração (temporária, permanente): a duração do impacte ou seja do efeito induzido pela acção impactante sobre a ocorrência 
patrimonial pode ser temporária ou permanente. Embora muitas causas possam ser temporárias ou seus efeitos negativos têm, 
em geral, carácter permanente. Porém um efeito do tipo ocultamento que após a sua cessação não degrade o estado de 
conservação da ocorrência patrimonial pode considerar-se temporário. 

Probabilidade (certo, provável, pouco provável ou improvável): o grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é 
determinado com base no conhecimento das características intrínsecas das acções impactantes, da sua localização espacial e do 
grau de proximidade em relação às ocorrências patrimoniais. A probabilidade é certa se a localização de uma parte de projecto 
coincide de forma negativa com a posição de uma ocorrência patrimonial. 

 
 

Quadro 3. Resumo de Impactes por Tipologia de Acções 
 

Fase Acção com impacte negativo  Efeitos previstos sobre o Património identificado na SR 

Construção Abertura das fundações e plataforma dos 
Aerogeradores 

Acção com impactes prováveis na ocorrência 23. 

 Abertura de valas para instalação de cabos 
eléctricos 

Podem ocorrer impactes negativos nas ocorrências 20 e 21. 

Exploração Manutenção, reparações, alterações ao 
Projecto 

Impactes indeterminados. 

 

 



 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 

Na Avaliação de Impactes não se identificaram situações críticas, impondo restrições significativas às 

alterações propostas e à configuração actual do Projecto. 

A partir da informação disponível, nesta fase, considera-se que os impactes identificados podem ser 

anulados com a aplicação das medidas que seguidamente se apresentam, complementadas com as 

especificações do Quadro 4 (corresponde ao Quadro 3 da Avaliação de Impactes).  

O Quadro 5, elaborado na óptica do Projecto, tem correspondência com o Quadro 4 da Avaliação de 

Impactes. 

O Projecto e a sua execução devem ter como referência as medidas gerais definidas no Quadro 6. 

 

Medidas Gerais a Considerar em sede de RECAPE 

1. A implantação do projecto de execução deverá respeitar os condicionamentos culturais 

indicados na planta de condicionamentos apresentada. 

 

Medidas a Considerar na Fase de Construção 

2. Durante a construção serão respeitados os condicionamentos da Planta de Condicionamentos, 

nomeadamente os elementos culturais e as áreas a preservar. E sempre que se venham a 

identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deverá 

ser actualizada. 

3. Assegurar o acompanhamento arqueológico da obra em todas acções que envolvam 

desmatação, decapagem e remoção de solo ou escavação no subsolo, tendo em vista a 

minimização de eventuais impactes negativos sobre o Património já identificado, ou outro que 
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seja desconhecido no momento presente, incluindo a sinalização/delimitação de todas as 

ocorrências incluídas na planta de condicionamentos e o seu registo documental. 

4. Efectuar prospecção arqueológica de locais que venham eventualmente a ser utilizadas para a 

implantação do projecto e se situem fora da área de incidência prospectada no âmbito do 

RECAPE nomeadamente, áreas funcionais da obra (estaleiros, depósitos de terras, áreas de 

empréstimo). 

5. Assinalar e vedar todos os elementos próximos da frente de obra (a menos de 50m de 

distância).  

Medidas a Considerar na Fase de Exploração 

6. As ocorrências culturais identificadas na área de incidência devem se conservadas mediante a 

sua inclusão em planta de condicionantes do Projecto, com efeito preventivo face a obras de 

manutenção, reparação ou a alterações do Projecto agora avaliado. 

 

Quadro 4. Resumo das Medidas de Minimização do Descritor Património 
 

 
Referência.  
 

Inserção no projecto 
 
AI = Área de incidência 
do Projecto (vala de 
cabos); ZE = Zona 
envolvente do Projecto. 
 
Causa: vc=vala de cabos 

Medidas de Minimização 
AP: ajustamento do Projecto; PC: inclusão na planta de condicionantes; 
SE: sondagens (manuais –Sa; mecânicas – Sb) e escavações 
arqueológicas - Es; Ac: acompanhamento da obra por arqueólogo; 
Co: conservação in situ; Rg: registo documental;  
Si: sinalização em obra; Va: valorização; M: monitorização e vigilância; 
NM: não se propõem medidas de minimização. 
(R = recomendação não imperativa) 

 
 AI ZE Fase AP PC ES Ac Co Rg Si Va M NM 

 
Aeg  C  PC  Ac Co  Si    23 

  E  PC         
 
20 e 21  Vc  C AP PC  Ac Co  Si    
   E  PC         
 

 ZE C          NM A, B, 1C, 2D, E, F, 3 a 6, 7G, H a J, 8K, L 
a Q, 9 a 13, 14R, 15 a 19 e 22   E          NM 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Quadro 5. Resumo das Medidas de Minimização por Tipologia de Acções 
 

Fase Acção com impacte negativo Medidas de Minimização e/ou Compensação 

Construção Abertura das fundações e plataforma dos 
Aerogeradores 

Acompanhamento arqueológico, sinalização e conservação das 
ocorrências localizadas nas proximidades da frente de obra, 
nomeadamente a ocorrência 23.  

 Instalação de depósito de materiais 
resultantes de escavação e áreas de 
empréstimo 

Afastamento destas áreas funcionais em relação às ocorrências de 
interesse cultural identificadas. 
Prospecção prévia, no caso de se situar fora da área prospectada no 
âmbito deste RECAPE.  
Acompanhamento arqueológico da sua montagem. 

 Abertura de valas para instalação de 
cabos eléctricos 

Inclusão das ocorrências situadas na AI em planta de condicionantes. 

Exploração Manutenção, reparações, alterações ao 
Projecto 

Inclusão das ocorrências situadas na AI em planta de condicionantes. 

 
 

 
Quadro 6. Medidas de Minimização (conceitos) 

 
MEDIDA FASE DEFINIÇÃO 

Ajustamento do Projecto Projecto de 
execução 

Alteração da posição de partes do Projecto com o objectivo de anular um impacte negativo, 
certo ou previsível, sobre uma ocorrência. 

Planta de condicionantes  Concurso, 
Construção, 
Exploração 

Inclusão das ocorrências de interesse patrimonial, identificadas na Situação de Referência, 
em planta de condicionantes do caderno de encargos da obra, impondo restrição total à 
afectação, ocupação ou atravessamento desses locais. Idêntico procedimento com eficácia 
na fase de exploração. 

Prospecção (arqueológica) Projecto de 
execução, 
construção 

Prospecção, antes do início da obra, das partes do Projecto ou áreas funcionais da obra 
(estaleiros, depósitos de terras, áreas de empréstimo, outras áreas) no caso de se 
localizarem fora das zonas prospectadas no decurso deste EIA.  

Escavações e sondagens 
arqueológicas 

Projecto de 
execução, 
construção 

Execução de sondagens e/ou escavações arqueológicas ou outros estudos destinadas a 
obter informação que permita determinar o estado de conservação, a funcionalidade e o 
interesse científico dos sítios e monumentos em causa. Os resultados dessas pesquisas 
aconselharão, ou não, a valorização dos respectivos sítios e a publicação dos resultados 
sob a forma de monografia devidamente ilustrada.  

Acompanhamento 
(arqueológico) 

Construção Observação, por arqueólogo, das operações que impliquem a remoção e o revolvimento de 
solo (desmatação e decapagens superficiais em acções de preparação ou regularização do 
terreno) e a escavação (fundações, caboucos e valas) no solo e subsolo. Os resultados 
deste acompanhamento podem determinar a adopção de medidas de minimização 
específicas (registo, sondagens, escavações arqueológicas, etc). Os achados móveis 
efectuados no decurso desta medida deverão ser colocados em depósito credenciado pelo 
organismo de tutela do património cultural. 

Conservação Construção, 
exploração 

As ocorrências imóveis identificadas no decurso deste estudo ou que sejam reconhecidas 
durante o acompanhamento da obra devem, tanto quanto possível e em função do seu 
valor patrimonial, ser conservadas (mesmo que de forma passiva) de tal forma que não se 
degrade o seu estado de conservação actual. Durante a obra esta medida pode 
concretizar-se na delimitação e sinalização de áreas de protecção às ocorrências a 
conservar. 

Registo (documental) Construção Esta acção consiste na representação gráfica e fotográfica e na elaboração de memória 
descritiva (para memória futura) das ocorrências de interesse patrimonial que possam ser
destruídas em consequência da execução do projecto ou sofrer danos decorrentes da 
proximidade em relação à frente obra. 
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Sinalização Construção Nas proximidades da frente obra deverão ser sinalizadas todas as ocorrências de interesse 
patrimonial, passíveis de afectação, mesmo que indirecta, na fase de construção 
(nomeadamente devido à circulação de máquinas, à instalação de áreas de depósito ou 
outras). Pretende-se, desta forma, minorar ou evitar danos involuntários e garantir a 
conservação dessas ocorrências. 

Valorização Exploração A valorização patrimonial abrange um conjunto de medidas relacionadas com o estudo, a 
fruição pública (turístico-didáctica) e a conservação activa, in situ, das ocorrências de maior 
interesse patrimonial.  

Vigilância Exploração Vigilância regular do estado de conservação dos elementos de maior interesse patrimonial 
identificados na AI do projecto. A execução desta medida compete ao dono-da-obra, com 
obrigatoriedade de comunicação às entidades competentes dos efeitos negativos 
detectados. 

Monitorização Exploração Monitorização periódica (por períodos de pelo menos 2 anos) do estado de conservação 
das principais ocorrências patrimoniais situadas na AI do projecto ou nos principais 
acessos. Esta medida deve ser executada por especialista independente (arqueólogo) 
contratado pelo dono-da-obra e obriga à apresentação de relatórios de visita à entidade de 
tutela sobre o património arqueológico. 

 
 

 

FONTES DE INFORMAÇÃO 
 

Bibliografia 

ALARCÃO, J. de, 1988b, Roman Portugal, vol. 2, fasc. 1 (Porto, Bragança & Viseu), 87 p., Warminster. 

ALMEIDA, José António Ferreira de, 1976, Tesouros Artísticos de Portugal, Lisboa.  

ÁLVARES, F., P. ALONSO, P. SIERRA & F. PETRUCCI-FONSECA, s/d, Os Foxos de Lobos na Peninsula 
Ibérica. Sua inventariação, caracterização e conservação, policopiado, 43p. 

ÁLVARES, F., P. ALONSO, P. SIERRA & F. PETRUCCI-FONSECA, 2000, Os fojos dos lobos na 
península ibérica. Sua Inventariação, caracterização e conservação, Galemys, 12, 2000.  

BATATA, Carlos, BORGES Nelson, CORREIA Heitor e SOUSA Albertino (2008) «Carta Arqueológica do 
Concelho de Vila Pouca de Aguiar», Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar e OZECARUS, Serviços 
Arqueológicos Lda.  

BOTELHO, H., 1901, Dolmenes do Concelho de Villa Real, O Archeologo Português, vol. 6, p. 164-167, 
Lisboa. 

ERVEDOSA, Carlos Manuel Nascimento, 1991, Carta Arqueológica do Concelho de Vila Real, Vila Real, 
policopiado. 

GONCALVES António Nogueira, 1941, O Gótico vila-realense do século XV, 1941, Coimbra.IPPAR, 1998, 
Património Arquitectónico e Arqueológico Classificado, Instituto Português do Património Arquitectónico, 
disquete, Lisboa. 

OLIVEIRA, E. P., 1984, Bibliografia Arqueológica Portuguesa (1935-1969), 233 p., Lisboa. 



 

 

OLIVEIRA, E. P., 1985, Bibliografia Arqueológica Portuguesa (1970-1979), 125 p., Lisboa. 

OLIVEIRA, E. P., 1993, Bibliografia Arqueológica Portuguesa (Séc. XVI-1934), 260 p., Lisboa. 

MADUREIRA (1960) - «Os Romanos em Trás-os-Montes (202 A. C. a 409)», s/l. 

Noronha, F.; Ribeiro, M. A. & Cristina Martins, h. (1998) – Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000, 
Folha 6-D Vila Pouca de Aguiar, Instituto Geológico e Mineiro, Lisboa.  

PARENTE, João Ribeiro, 1999, Roteiro arqueológico e artístico do Concelho de Vila Real, Juventude com 
História, Câmara Municipal de Vila Real. 

PEREIRA, E., PEDROSA, M. Y., FERREIRA, O. da V., 1989, Notícia Explicativa da Folha 10-A (Celorico 
de Basto) da Carta Geológica de Portugal, Serviços Geológicos de Portugal, 53 p., Lisboa. 

PINHEIRO, Alfredo, Dias, 1927, Uma cidade no alto do Marão. Revista Guimarães, 38:1-2, p.40-45, 
Guimarães. 

SILVA, Armando Coelho Ferreira da, 1986, A Cultura Castreja no Noroeste de Portugal, Museu 
Arqueológico da Citânia de Sanfins e Câmara Municipal de Paços de Ferreira. 

SOUSA, Fernando, GONÇALVES, Silva, 1987, Memórias de Vila Real, 2 vol., Vila Real. 

 

Cartografia 

Carta Militar de Portugal, escala 1:25 000, folhas 101 e 114, Instituto Geográfico do Exército, Lisboa. 

 

Estudos 

LIMA & FILIPE, 2009, Relatório sobre a Avaliação da Componente Património do Estudo de Impacte 
Ambiental do Parque Éolico de Falperra-Rechãzinha, elaborado para ProSistemas, Consultores de 
Engenharia, S.A., Lisboa.  

 

Planos 

CMVPA, Plano Director Municipal, Câmara Municipal de Vila Real. 

 

Sítios da Internet 

Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (SIPA - Sistema de Informação para o Património: 
www.monumentos.pt.  

Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico: IGESPAR, I.P: www.igespar.pt 



17 

 

 

Sistema Nacional de Informação Territorial: www.snit.pt  

 

CARTOGRAFIA 

 

Desenho 1. Localização das partes do Projecto, do Zonamento e das ocorrências de interesse 
patrimonial. 

 

 

ANEXOS 
 
 
 
Anexo 1.  
Inventários das ocorrências de interesse patrimonial identificadas em Pesquisa Documental 
 
 
Refª.  
Topónimo. 
Tipologia. 
Cronologia. 

Concelho.  
Posição em relação ao Projecto. 
Caracterização. 
Fonte de informação. 

A. 
São Bento.  
Capela.  
Indeterminada. 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. ZE do corredor da Linha Eléctrica. 
Caracterização. Não se obtiveram dados para a caracterização desta ocorrência.  
Fonte de informação. CMP, folha 88. LIMA & FILIPE, 2009 

B. 
Alto do Presa/Negrelo. Habitat.  
Alta Idade Média. 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar. 
Posição. ZE do corredor da Linha Eléctrica.  
Caracterização. “Detectaram-se várias estruturas derrubadas, provavelmente habitacionais. 
Recolheu-se cerâmica comum e imbríces” (Fonte: Base de Dados do IGESPAR I.P., CNS 
17349).  
Fonte de informação. Base de Dados do IGESPAR, I.P.; RIBEIRO, 2002; RIBEIRO, 2003. LIMA 
& FILIPE, 2009 



 

 

1C.  
Carvalhas Alvas 1 Monumento 
Megalítico.  
Neo-Calcolítico. 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. AI do corredor da Linha Eléctrica. 
 Caracterização. “Monumento muito destruído devido à abertura de um estradão florestal que o 
corta praticamente a meio. Apesar da acção vandálica perpetrada a esta anta, ainda se 
conservam no local, embora fora de sítio, alguns dos esteios que estruturavam a câmara 
funerária. No conjunto podem-se observar seis esteios, encontrando- se três ainda in situ. A 
observação deste monumento foi bastante dificultada pela vegetação, sobretudo silvas e giestas, 
que acabaram por o absorver com o seu emaranhado. Por esse motivo, e embora se situe à 
beira de um caminho de terra batida, a sua detecção torna-se bastante difícil, apesar da 
existência de uma velha placa metálica aqui colocada pela Câmara Municipal de Vila Pouca de 
Aguiar com o objectivo de sinalizar a sua presença. Nesta anta foi encontrado um vaso 
cerâmico, entre outro espólio, que actualmente se encontra no Arquivo Distrital de Vila Real.” 
(Fonte: Base de Dados do IGESPAR I.P., CNS 17831).  
Fonte de informação. Base de Dados do IGESPAR, I.P.; RIBEIRO, 2003; LEISNER, 1958; 
CRUZ, 1985; VILANOVA, 1992; PDM. LIMA & FILIPE, 2009 

2D. 
Carvalhas Alvas 2.  
Cista.  
Neo-Calcolítico. 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. AI do corredor da Linha Eléctrica.  
Caracterização. “Este monumento localiza-se cerca de 60 metros a Sudeste de Carvalhas Alvas 
1, e encontra-se em mau estado de conservação e densamente coberto de mato, o que dificulta 
a sua observação e interpretação. No entanto, não parece tratar-se de uma anta, mas sim de 
uma cista de grandes dimensões. É estruturada com lajes de granito, pouco espessas e de 
pequenas dimensões, com aproximadamente 30/40 cm de altura e um pouco menos de largura. 
Foi profundamente violada, e várias lajes foram retiradas, mantendo- se apenas três in situ, duas 
de um lado e outra de outro. Uma quarta laje está tombada. Pela posição relativa das três lajes, 
pode-se estimar que a cista seria rectangular, e que teria aproximadamente metro e meio de 
comprimento por um metro de largura. Para além destas características, outro indício que 
permite a classificação deste sítio como cista é a notória ausência de mamoa, com o solo 
perfeitamente nivelado e as lajes bem enterradas, com a parte superior levemente saliente do 
chão.” (Fonte: Base de Dados do IGESPAR I.P., CNS 17836).  
Fonte de informação. Base de Dados do IGESPAR, I.P.; RIBEIRO, 2003; VILANOVA, 1992; 
PDM. LIMA & FILIPE, 2009 

3. 
Bouça do Pinheiro.  
Estruturas dos Serviços Florestais 
Época Contemporânea 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. ZE do corredor da Linha Eléctrica.  
Caracterização. “Complexo agrícola constituído por habitação, tanques, estruturas de apoio à 
actividade agrícola, algumas delas construídas em pedra seca, (granito), provavelmente 
relacionada com os viveiros existentes nas proximidades”. 
Fonte de informação. LIMA & FILIPE, 2009 

4. 
Viveiros.  
Estruturas; viveiros 
Época Contemporânea 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. ZE do corredor da Linha Eléctrica.  
Caracterização. “Diversas estruturam relacionadas provavelmente com a actividade florestal ou 
aquícola (viveiros). São visíveis muros de construção em pedra seca (granito), planta 
rectangular, com escadaria adossada. Existe ainda uma estrutura de planta rectangular, de 
construção em pedra seca, com cobertura em telhado de uma só água, actualmente em ruína” 
Fonte de informação. LIMA & FILIPE, 2009 

5. 
Tapa  
Levada(?); tanque(?) 
Época Contemporânea 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. ZE do corredor da Linha Eléctrica.  
Caracterização. “Levada de água, com cerca de 4 metros de extensão, construída com lajes 
graníticas dispostas na horizontal. A densa vegentação não deixa perceber a existência ou não 
de um pequeno tanque. Localização à fase de um estradão em terra batida” 
Fonte de informação. LIMA & FILIPE, 2009 
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6. 
Rechãzinha 
Marco 
Época Contemporânea 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. ZE do corredor da Linha Eléctrica.  
Caracterização. “Estrutura cónica, de remate plano, construída em pedra e cimento. Poderá 
tratar-se de um antigo vértice geodésico, de uma mariola, utilizada pelos pastores para marcar 
os territórios e caminhos, ou de um marco de termo” 
Fonte de informação. LIMA & FILIPE, 2009 

E. 
Miradouro. 
Indeterminada.  
Indeterminada. 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. ZE do Corredor da Linha Eléctrica.  
Caracterização. Topónimo com interesse arqueológico.  
Fonte de informação. CMP, folha 88; LIMA & FILIPE, 2009 

F. 
Rechãzinha.  
Indeterminada. Indeterminada. 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. AI do SPE, Núcleo da Rechãzinha.  
Caracterização. Topónimo com interesse arqueológico.  
Fonte de informação. CMP, folha 88; LIMA & FILIPE, 2009 

7G.  
Lameiro da Vaca 1. Monumento 
Megalítico.  
Neo-Calcolítico. 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. AI do SPE - Núcleo da Rechãzinha.  
Caracterização. “Monumento megalítico de pequenas/médias dimensões com cerca de 16/17 
metros de diâmetro que se eleva cerca de 1 metro acima do solo. Apresenta uma evidente 
cratera de violação parcialmente preenchida com pedras soltas e onde não são visíveis esteios. 
O tumulus mostra grande quantidade de pedras de granito e, apesar da violação, o monumento
aparenta estar bem conservado. Situa-se na zona central de uma grande chã que se estende de 
Norte para Sul no topo da serra da Padrela, entre os declives acentuados da Serra, a Leste e a 
Oeste.” (Fonte: Base de Dados do IGESPAR I.P., CNS 17847).  
Fonte de informação. Base de Dados do IGESPAR, I.P.; RIBEIRO, 2003; VILANOVA, 1992; 
ALMEIDA, 2005a, 2005b; LIMA & FILIPE, 2009 

H. 
Lameiro da Vaca. 
Mamoa.  
Neo-Calcolítico. 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. AI do SPE - Núcleo da Rechãzinha.  
Caracterização. “Mamoa de contorno circular, com cerca de 16 metros de diâmetro e altura de 
cerca de 1m, com depressão central de violação e vestígios de couraça pétrea” (Fonte: Base de 
Dados do IGESPAR I.P., CNS 21643). Cruzando as várias fontes, admite-se que esta ocorrência 
seja a mesma que se indica com a letra G.  
Fonte de informação. Base de Dados do IGESPAR, I.P.; DINIS, 2001; LIMA & FILIPE, 2009 

I. 
Fraga da Janelinha. Indeterminada.  
Indeterminada. 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. AI do SPE - Núcleo da Rechãzinha.  
Caracterização. Topónimo com interesse arqueológico.  
Fonte de informação. CMP, folha 88; LIMA & FILIPE, 2009 

J. 
Lameiro da Vaca 2. Monumento 
Megalítico. 
 Neo-Calcolítico. 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. AI do SPE - Núcleo da Rechãzinha.  
Caracterização. “Este monumento apenas conserva uma disfarçada mamoa com cerca de 10 
metros de diâmetro e meio metro de altura. Todo o monumento está muito revolvido não se 
notando cratera de violação nem esteios da câmara. Uma aglomeração de pedras soltas 
denunciam a presença de uma couraça fortemente revolvida. Situa-se numa vasta zona 
aplanada no topo da serra da Padrela, cerca de 300 metros a Sul do monumento 1” (Fonte: 
Base de Dados do IGESPAR I.P., CNS 17848).  
Fonte de informação. Base de Dados do IGESPAR, I.P.; RIBEIRO, 2003; ALMEIDA, 2005a, 
2005b; LIMA & FILIPE, 2009 

8K. 
Lameiro da Vaca.  
Marco de termo.  
Idade Moderna. 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. AI do SPE - Núcleo da Rechãzinha.  
Caracterização. “Marco granítico, com cerca de 1 m de altura, 0,4m de largura e 0,2 m de 
profundidade, erecto numa chã sobranceira ao vale do Rio Pinhão. Apresenta gravada, na face 
voltada a Norte, a letra B e na oposta a Cruz de Cristo em alto-relevo” (Fonte: DINIS, 2001).  
Fonte de informação. DINIS, 2001; LIMA & FILIPE, 2009 



 

 

9. 
Lameiro da Vaca.  
Mamoas(?) 
Neo-Calcolítico(?). 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. AI do SPE - Núcleo da Rechãzinha.  
Caracterização. “Dois montículos com cerca de 8m de diâmetro cada, distando entre si cerca de 
5m. À superfície existem amontoados de pedra solta que parecem sugerir a existência de 
carapaça pétrea, comum a diversas estruturas funerárias megalíticas na região. Os montículos 
não aparentam vestígios de violação. No entanto, a separação entre ambos é caracterizada por 
uma pequena depressão longitudinal, que também sugere estarmos não na presença de duas 
estruturas funerárias, se assim for o caso, mas de uma só”. 
Fonte de informação. LIMA & FILIPE, 2009 

10. 
Junqueira 
Abrigo 
Época Moderna(?); Contemporânea. 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. AI do SPE - Núcleo da Rechãzinha.  
Caracterização. “Pequeno abrigo de pastor, construído em pedra seca (granito), aproveitando 
afloramento rochoso como apoio de dois muretes. A entrada está voltada sensivelmente para 
Este” 
Fonte de informação. LIMA & FILIPE, 2009 

11. 
Fraguinha da Janela 
Abrigo(?) 
Indeterminada 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. AI do SPE - Núcleo da Rechãzinha/AI da Linha Eléctrica 
Caracterização. “Cavidade natural em afloramento granítico, que pode ter tido ocupação 
antrópica” 
Fonte de informação. LIMA & FILIPE, 2009 

12. 
Serra da Falperra 
Abrigo(?) 
Época Moderna(?); Contemporânea 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. AI do SPE - Núcleo da Tourencinho 
Caracterização. “Pequeno abrigo de pastor, construído em pedra seca (granito), com paredes 
apoiadas em afloramento rochoso. A entrada está voltada sensivelmente para NE” 
Fonte de informação. LIMA & FILIPE, 2009 

13. 
Serra da Falperra 
Muro 
Época Moderna(?); Contemporânea 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. AI do SPE - Núcleo da Tourencinho 
Caracterização. “Alinhamentos de muros de delimitação de propriedade, de construção de 
ciclópica, com blocos graníticos, fincados no solo”. 
Fonte de informação. LIMA & FILIPE, 2009 

L. 
Marco da Serra da Falperra. Marco.  
Época Contemporânea. 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. ZE do SPE - Núcleo do Roxo.  
Caracterização. “Marco granítico,de contorno sub-rectangular com cerca de 1m de altura e de 
0,2m de espessura, erecto à face do caminho de pé posto que atravessa a plataforma superior 
da Serra daFalperra. Apresenta, na face voltada a norte, gravadas, as letras SN e no lado oposto 
BL” (Fonte: DINIS, 2001).  
Fonte de informação. DINIS, 2001; LIMA & FILIPE, 2009 

M. 
Na Senhora da Graça. Capela.  
Indeterminada. 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. ZE do SPE - Núcleo do Roxo.  
Caracterização. Não se obtiveram dados para a caracterização desta ocorrência.  
Fonte de informação. CMP, folha 88; LIMA & FILIPE, 2009 

N. 
Murada de Quintã.  
Povoado Fortificado. Indeterminada; 
Idade do Ferro (?). 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. ZE do SPE - Núcleo do Cabreiro.  
Caracterização. ”Povoado fortificado de pequenas dimensões, situado num cabeço rochoso em 
esporão no flanco Leste da Serra da Padrela, debruçado sobre o vale do rio Pinhão. Apresenta 
uma boa implantação estratégica, e excelentes condições de defesa natural, sendo acessível 
pelo colo de acesso a Noroeste, onde a presença de dois pequenos ribeiros dificultam também o 
caminho. Existem duas linhas de muralha, e no sector Norte parece haver uma entrada, 
protegida por um possível torreão. Não se encontraram materiais de superfície, e não há 
certezas quanto à cronologia do sítio, embora se deva tratar de um povoado da Idade do Ferro” 
(Fonte: Base de Dados do IGESPAR I.P., CNS 12371). Fonte de informação. Base de Dados do 
IGESPAR, I.P.; ALMEIDA, 2005a, 2005b); DINIS, 2001; LIMA & FILIPE, 2009 
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O. 
Murada.  
Povoado Fortificado. Indeterminada. 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. ZE do SPE - Núcleo do Cabreiro.  
Caracterização. ”Sítio fortificado de médias dimensões, situado num cabeço rochoso em 
esporão no flanco Leste da Serra da Padrela, debruçado sobre o vale do rio Pinhão. Apresenta 
uma excelente implantação estratégica, e também boas condições de defesa natural, sendo 
acessível apenas pelo colo de acesso a Oeste. Sobretudo deste lado, nota-se a existência de 
uma linha de muralha, de tosca construção, muito derrubada, que se adossa aos numerosos 
penedos do cabeço. Não se encontraram materiais de superfície, e não há certezas quanto à 
cronologia do sítio. Não parece ser um povoado propriamente dito, será mais um recinto 
fechado, talvez para gado, de possível época medieval.” (Fonte: Base de Dados do IGESPAR 
I.P., CNS 17311).  
Fonte de informação. Base de Dados do IGESPAR, I.P.; ALMEIDA, 2005a, 2005b); DINIS, 2001; 
LIMA & FILIPE, 2009 

P. 
Senhora da Aparição. Capela.  
Indeterminada. 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. ZE do SPE - Núcleo de Tourencinho.  
Caracterização. Não se obtiveram dados para a caracterização desta ocorrência.  
Fonte de informação. CMP, folha 88; LIMA & FILIPE, 2009 

Q. 
Na Senhora do Extremo. Capela.  
Indeterminada. 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. ZE do SPE - Núcleo de Tourencinho.  
Caracterização. Não se obtiveram dados para a caracterização desta ocorrência.  
Fonte de informação. CMP, folha 88; LIMA & FILIPE, 2009 

14R. 
Xodreiros.  
Habitat.  
Indeterminada. 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar. 
 Posição. AI do SPE - Núcleo do Tourencinho.  
Caracterização. ”Perto do Alto do Lameirão, no local designado de Xodreiros, encontram-se os 
vestígios estruturais de uma ocupação. Numa área considerável são facilmente detectáveis 
alguns alinhamentos, alicerces e derrubes de estruturas. Não foram recolhidos quaisquer 
vestígios cerâmicos ou outros materiais que possibilitassem a colocação de uma hipótese de 
âmbito cronológico, mas não será de excluir a possibilidade deste sítio estar articulado com uma 
estratégia de aproveitamento dos recursos naturais durante a Idade Média e Idade Moderna, 
nomeadamente o aproveitamento das ricas pastagens que se desenvolvem ao longo da extensa 
área planáltica que constitui o Alto do Lameirão. Em função de tal hipótese, o lugar de Xodreiros 
poderá ser pensado como um povoado de ocupação sazonal e em estrita relação com a 
pastorícia.” (Fonte: Base de Dados do IGESPAR I.P., CNS 17380).  
Fonte de informação. Base de Dados do IGESPAR, I.P.; LIMA & FILIPE, 2009 

15. 
Serra da Falperra.  
Abrigo(?) 
Indeterminada. 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar. 
 Posição. AI do SPE - Núcleo do Tourencinho.  
Caracterização. ”Cavidade natural em afloramento rochoso granítico, que pode ter tido ocupação 
antrópica” 
Fonte de informação. LIMA & FILIPE, 2009 

16. 
Serra da Falperra.  
Abrigo 
Época Moderna(?); Contemporânea 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar. 
 Posição. AI do SPE - Núcleo do Tourencinho.  
Caracterização. ”Pequeno abrigo de pastor, de planta rectangular, construída em pedra seca 
(granito), que aproveita afloramento rochoso como suporte das paredes. O interior está coberto 
de pedra solta, resultante do derrube parcial da estrutura” 
Fonte de informação. LIMA & FILIPE, 2009 

17. 
Serra da Falperra.  
Indeterminado 
Indeterminado 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar. 
 Posição. AI do SPE - Núcleo do Cabreiro Oeste  
Caracterização. ”Estrutura de planta rectangular, muito destruída, construída em pedra seca, 
com cerca de 6m X 4m de dimensões ortogonais, aproximadas. Poderá tratar-se de uma 
estrutura relacionada com a actividade de pastoreio”. 
Fonte de informação. LIMA & FILIPE, 2009 



 

 

18. 
Cabreiro 
Muros 
Época Moderna(?); Contemporânea 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar. 
 Posição. AI do SPE - Núcleo do Cabreiro Este  
Caracterização. ”Conjunto de muros de construção ciclópica, destinados à sustentação de 
socalcos amplos, nas encostas O a NO do relevo correspondente ao vértice geodésico Cabreiro. 
De um modo geral, estes muros são acompanhados por um caminho que contorna o monte”.  
Fonte de informação. LIMA & FILIPE, 2009 

19. 
Cabreiro 
Mariolas 
Época Moderna(?); Contemporânea 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar. 
 Posição. AI do SPE - Núcleo do Cabreiro Este  
Caracterização. ”Construções piramidais constituídas por pedras empilhada, usada 
provavelmente pelos pastores para marcar territórios e caminhos nas serras. A maior tem em 
cerca de 1m de altura e a mais pequena cerca de 0,4m de altura. Estão assentes directamente 
em afloramento granítico. Distam uma da outra cerca de 15m” 
Fonte de informação. LIMA & FILIPE, 2009 

S. 
Alto do Lameirão. Monumento 
Megalítico.  
Pré-História Recente. 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. ZE do SPE - Núcleo do Tourencinho.  
Caracterização. “No local designado localmente por Alto do Lameirão, onde se desenvolvem 
extensas pastagens comunitárias, junto a uma linha de água existe uma anta de média 
dimensão da qual ainda se preservam 5 dos esteios que estruturavam a sua câmara poligonal. 
O monumento encontra-se bastante alterado devido às constantes acções de violação. No 
entanto, ainda se podem observar alguns vestígios da sua mamoa e uma laje, semi-enterrada, 
que poderá ter integrado um possível corredor. Cerca de 20 metros no sentido Norte existe uma 
pequena elevação no terreno, em forma de mamoa pouco pronunciada que poderá tratar-se de 
um outro monumento funerário de menores dimensões. (Fonte: Base de Dados do IGESPAR 
I.P., CNS 17309).  
Fonte de informação. Base de Dados do IGESPAR, I.P.; LIMA & FILIPE, 2009 

T. 
Casa da Floresta.  
Habitação.  
Época contemporânea. 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. ZE do SPE - Núcleo de Tourencinho.  
Caracterização. Ocorrência de interesse arquitectónico.  
Fonte de informação. CMP, folha 88; LIMA & FILIPE, 2009 

U. 
Conforcados.  
Indeterminada. Indeterminada. 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. ZE do Corredor da Linha Eléctrica.  
Caracterização. Topónimo com eventual interesse arqueológico e etnológico.  
Fonte de informação. CMP, folha 88; LIMA & FILIPE, 2009 

V. 
Cortes.  
Indeterminada. Indeterminada. 

Concelho. Vila Pouca de Aguiar.  
Posição. ZE do SPE - Núcleo da Rechãzinha.  
Caracterização. Topónimo com interesse etnológico e arqueológico. Fonte de informação. CMP, 
folha 88; LIMA & FILIPE, 2009 
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Anexo 2 
Zonamento da prospecção arqueológica 
 
 

 
Zona 

 
VE 
VA 
 

 
Caracterização e registo fotográfico 

1 M-E 
N-R 

Território: áreas adicionais para implantação de aerogeradores no Núcleo de 
Tourencinho. Zona planáltica, com pendentes suaves.  
Substrato geológico: granito que aflora recorrentemente à superfície. 
Cobertura vegetal: surgem manchas de vegetação herbácea (pasto) e carqueja. 
Existem alguns exemplares de pinheiros. 
 

   

   



 

 

2 M-E 
N-R 

Território: área correspondente à alteração do eixo e corredor da Linha Eléctrica. Troço 
da vala de cabos entre os Núcleos de Cabreiro Oeste Roxo. Zona de encostas com 
pendentes suaves a moderadas, voltadas a Oeste.  
Substrato geológico: granito. 
Cobertura vegetal: densas manchas de vegetação arbustiva, nomeadamente giestas 
com mais de 0,5 metros de altura carqueja.  
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3 E 
N-R 

Território: área correspondente aos estradões onde serão abertas as valas de cabos. 
Substrato geológico: granito. 
Cobertura vegetal: pasto e vegetação arbustiva (giestas). 

   

   

   

   

 
 
 
 
 



RECAPE PE  de Falperra-RechãzinhaE M E R I T A
Empresa Portuguesa de Arqueologia

20N.º OuteirosTopónimo (origem)

88CMP241429.35Coordenadas X

Vila RealDistrito Vila Pouca de AguiarConcelho
Teões

Freguesia

ArquitectónicoCategoria Casa dos Serviços FlorestaisTipologia

ContemporâneoCronologia Não identificadoEspólio

DestacadoInserção na PaisagemEncostaMorfologia

MatoCoberto Vegetal MauConservaçãoBaldioUso do solo

Abandono; agentes
climáticos

Ameaças Sem ProtecçãoEstatuto de Protecção

Nulo (0) Baixo (1) Médio-Baixo (2) Médio (3) Médio-Elevado (4) Elevado (5) Indeterminado
Valor Patrimonial

Visiblidade para estruturas

DesconhecidaFonte de Informação

Alexandre Lima e Vasco Barbosa PintoArqueólogo Responsável

Casa dos antigos Serviços Florestais. Planta rectangular, com cobertura em telhado de quatro águas (em ruinas), com alpendre voltado para
E. É construída em granito, com revestimento em argamassa de cimento. Várias janelas rasgam as fachadas mas estão desprovidas de
caixilharias. As entradas para o interior do edifício também não apresentam quaisquer portas. Nas traseiras existe um pequeno tanque
rectangular, construído com blocos e argamassa de cimento.

O imóvel encontra-se à face do estradão existente e está em mau estado de conservação.

Descrição

Ficha de Sítio

Datum Lisboa

Civil

Granitos

1 a 4Foto

495703.85Y

Data Março de 2011

Tourencinho
Lugar

Proprietário Não determinado

Nulo (0) Baixo (1) Médio-Baixo (2) Médio (3) Médio-Elevado (4) Elevado (5)

Visiblidade para artefactos Nulo (0) Baixo (1) Médio-Baixo (2) Médio (3) Médio-Elevado (4) Elevado (5)

Acesso A partir da aldeia de Quintã, segue-se por um caminho até
capela de N. Srª da Graça e daí em direcção à serra

Altitude 978m

Informação geral

Datum

Geologia

Tipo de Trabalho Prospecção



RECAPE PE  de Falperra-RechãzinhaE M E R I T A
Empresa Portuguesa de Arqueologia

Área de IncidênciaPosição relativamente à infraestrutura impactante

Abertura da vala de Cabos

Acção que induz impacte

nclusão numa carta de condicionantes; conservação; acompanhamento; ajustamento do
traçado

Medidas

Abertura da vala de Cabos

Acção que induz impacte

ConstruçãoFase

DirectoTipo

NegativoNatureza PermanenteDuração

Pouco ProvávelProbabilidade

Reduzida

Magnitude

Não derminada Não se propõem medidas de minimização

Vala de CabosDesignação da infra estrutura impactante

Não derminada ExploraçãoFase

Não aplicávelTipo

Não aplicávelNatureza Não aplicávelDuração

Não aplicávelProbabilidadeNão aplicávelMagnitude

Relação com as Unidades de Projecto

Avaliação de Impactes

Medidas de Minimização

O
c
o
rr
ê
n
c
ia
 d
e
 I
m
p
a
c
te Sim

Não
N. d.

Sim
Não
N. d.

Fotografias

Significância

Média ou baixa

Desfaz. temporal Imediato

Expressão Espacial Local

Não aplicável Desfaz. temporal Não aplicável

Não aplicável

Significância

Reversibilidade

Reversibilidade

Irreversível

Não aplicável Expressão Espacial



RECAPE PE  de Falperra-RechãzinhaE M E R I T A
Empresa Portuguesa de Arqueologia

21N.º OuteirosTopónimo (origem)

88CMP241408.26Coordenadas X

Vila RealDistrito Vila Pouca de AguiarConcelho
Telões

Freguesia

Arquitectónico/EtnográficoCategoria CasaTipologia

Moderno(?)/ContemporâneoCronologia Não identificadoEspólio

DiluídoInserção na PaisagemEncostaMorfologia

MatoCoberto Vegetal MauConservaçãoBaldioUso do solo

Abandono; agentes
climáticos

Ameaças Sem ProtecçãoEstatuto de Protecção

Nulo (0) Baixo (1) Médio-Baixo (2) Médio (3) Médio-Elevado (4) Elevado (5) Indeterminado
Valor Patrimonial

Visiblidade para estruturas

DesconhecidaFonte de Informação

Alexandre Lima e Vasco Barbosa PintoArqueólogo Responsável

Casa de planta rectangular, de construção em pedra seca (granito), actualmente sem cobertura, que seria de duas águas. Tem cerca de 4m.
de largura e 6m. de comprimento. Encontra-se envolvida por vegetação densa (gistas) e está em mau estado de conservação.

Descrição

Ficha de Sítio

Datum Lisboa

Civil

Granitos

5 e 6Foto

495695.56Y

Data Março de 2011

Tourencinho
Lugar

Proprietário Não determinado

Nulo (0) Baixo (1) Médio-Baixo (2) Médio (3) Médio-Elevado (4) Elevado (5)

Visiblidade para artefactos Nulo (0) Baixo (1) Médio-Baixo (2) Médio (3) Médio-Elevado (4) Elevado (5)

Acesso A partir da aldeia de Quintã, segue-se por um caminho até
capela de N. Srª da Graça e daí em direcção à serra

Altitude 982m

Informação geral

Datum

Geologia

Tipo de Trabalho Prospecção



RECAPE PE  de Falperra-RechãzinhaE M E R I T A
Empresa Portuguesa de Arqueologia

Área de IncidênciaPosição relativamente à infraestrutura impactante

Abertura da vala de Cabos

Acção que induz impacte

Inclusão numa carta de condicionantes; conservação; acompanhamento; ajustamento do
traçado

Medidas

Abertura da vala de Cabos

Acção que induz impacte

ConstruçãoFase

DirectoTipo

NuloNatureza PermanenteDuração

Pouco ProvávelProbabilidade

Reduzida

Magnitude

Não determinada Não se propõem medidas de minimização

Vala de CabosDesignação da infra estrutura impactante

Não determinada ExploraçãoFase

Não aplicávelTipo

Não aplicávelNatureza Não aplicávelDuração

Não aplicávelProbabilidadeNão aplicávelMagnitude

Relação com as Unidades de Projecto

Avaliação de Impactes

Medidas de Minimização

O
c
o
rr
ê
n
c
ia
 d
e
 I
m
p
a
c
te Sim

Não
N. d.

Sim
Não
N. d.

Fotografias

Significância

Média ou baixa

Desfaz. temporal Imediato

Expressão Espacial Local

Não aplicável Desfaz. temporal Não aplicável

Não aplicável

Significância

Reversibilidade

Reversibilidade

Irreversível

Não aplicável Expressão Espacial



RECAPE PE  de Falperra-RechãzinhaE M E R I T A
Empresa Portuguesa de Arqueologia

22N.º MonseiraTopónimo (origem)

88CMP240954.32Coordenadas X

Vila RealDistrito Vila Pouca de AguiarConcelho
Telões

Freguesia

EtnográficoCategoria AbrigoTipologia

ContemporâneoCronologia Não identificadoEspólio

InvisivelInserção na PaisagemEncostaMorfologia

MatoCoberto Vegetal MauConservaçãoBaldioUso do solo

Abandono; agentes
climáticos

Ameaças Sem ProtecçãoEstatuto de Protecção

Nulo (0) Baixo (1) Médio-Baixo (2) Médio (3) Médio-Elevado (4) Elevado (5) Indeterminado
Valor Patrimonial

Visiblidade para estruturas

DesconhecidaFonte de Informação

Alexandre Lima e Vasco Barbosa PintoArqueólogo Responsável

Pequeno abrigo, construído com pequenos blocos graníticos. Tem planta sub-circular, sendo visivel um pequeno murete que delimita o
espaço, apoiado nos afloramentos rochosos existentes no local.

Descrição

Ficha de Sítio

Datum Lisboa

Civil

Granitos

7 e 8Foto

494817.34Y

Data Março de 2011

Tourencinho
Lugar

Proprietário Não determinado

Nulo (0) Baixo (1) Médio-Baixo (2) Médio (3) Médio-Elevado (4) Elevado (5)

Visiblidade para artefactos Nulo (0) Baixo (1) Médio-Baixo (2) Médio (3) Médio-Elevado (4) Elevado (5)

Acesso A partir do estradão que percorre a Serra da Falperra.

Altitude 1100m

Informação geral

Datum

Geologia

Tipo de Trabalho Prospecção



RECAPE PE  de Falperra-RechãzinhaE M E R I T A
Empresa Portuguesa de Arqueologia

ZEPosição relativamente à infraestrutura impactante

Não determinada

Acção que induz impacte

Inclusão numa carta de condicionantes

Medidas

Não determinada

Acção que induz impacte

ConstruçãoFase

Não aplicávelTipo

Não aplicávelNatureza Não aplicávelDuração

Não aplicávelProbabilidade

Não aplicável

Magnitude

Não determinada Não se propõem medidas de minimização

Vala de CabosDesignação da infra estrutura impactante

Não determinada ExploraçãoFase

Não aplicávelTipo

Não aplicávelNatureza Não aplicávelDuração

Não aplicávelProbabilidadeNão aplicávelMagnitude

Relação com as Unidades de Projecto

Avaliação de Impactes

Medidas de Minimização

O
c
o
rr
ê
n
c
ia
 d
e
 I
m
p
a
c
te Sim

Não
N. d.

Sim
Não
N. d.

Fotografias

Significância

Não aplicável

Desfaz. temporal Não aplicável

Expressão Espacial Não aplicável

Não aplicável Desfaz. temporal Não aplicável

Não aplicável

Significância

Reversibilidade

Reversibilidade

Não aplicável

Não aplicável Expressão Espacial



RECAPE PE  de Falperra-RechãzinhaE M E R I T A
Empresa Portuguesa de Arqueologia

23N.º Serra da FalperraTopónimo (origem)

88CMP240642.45Coordenadas X

Vila RealDistrito Vila Pouca de AguiarConcelho
Telões

Freguesia

EtnográficoCategoria CercadoTipologia

Moderno(?)/ContemporâneoCronologia Não identificadoEspólio

DiluídoInserção na PaisagemCumeadaMorfologia

MatoCoberto Vegetal MauConservaçãoBaldioUso do solo

Abandono; agentes
climáticos

Ameaças Sem ProtecçãoEstatuto de Protecção

Nulo (0) Baixo (1) Médio-Baixo (2) Médio (3) Médio-Elevado (4) Elevado (5) Indeterminado
Valor Patrimonial

Visiblidade para estruturas

Carta Militar de Portugal, à escala 1:25000, folha, 88.Fonte de Informação

Alexandre Lima e Vasco Barbosa PintoArqueólogo Responsável

Cercado com muro de aparelho ciclópico, em granito. Tem cerca de 30 metros de diâmetro.
Descrição

Ficha de Sítio

Datum Lisboa

Civil

Granitos

9 e 10Foto

493543.07Y

Data Março de 2011

Tourenchinho
Lugar

Proprietário Não determinado

Nulo (0) Baixo (1) Médio-Baixo (2) Médio (3) Médio-Elevado (4) Elevado (5)

Visiblidade para artefactos Nulo (0) Baixo (1) Médio-Baixo (2) Médio (3) Médio-Elevado (4) Elevado (5)

Acesso A partir do estradão que percorre a Serra da Falperra.

Altitude 1049m

Informação geral

Datum

Geologia

Tipo de Trabalho Prospecção



RECAPE PE  de Falperra-RechãzinhaE M E R I T A
Empresa Portuguesa de Arqueologia

Área de IncidênciaPosição relativamente à infraestrutura impactante

Abertura da fundação e sapata do Aerogerador 3

Acção que induz impacte

Inclusão numa carta de condicionantes; conservação; sinalização; acompanhamento

Medidas

Abertura da fundação e sapata do
Aerogerador 3

Acção que induz impacte

ConstruçãoFase

DirectoTipo

NegativoNatureza PermanenteDuração

ProvávelProbabilidade

Reduzida

Magnitude

Não determinada Não se propõem medidas de minimização

Aerogerador 3Designação da infra estrutura impactante

Não determinada ExploraçãoFase

Não aplicávelTipo

Não aplicávelNatureza Não aplicávelDuração

Não aplicávelProbabilidadeNão aplicávelMagnitude

Relação com as Unidades de Projecto

Avaliação de Impactes

Medidas de Minimização

O
c
o
rr
ê
n
c
ia
 d
e
 I
m
p
a
c
te Sim

Não
N. d.

Sim
Não
N. d.

Fotografias

Significância

Média

Desfaz. temporal Imediato

Expressão Espacial Local

Não aplicável Desfaz. temporal Não aplicável

Não aplicável

Significância

Reversibilidade

Reversibilidade

Irreversível

Não aplicável Expressão Espacial

















 

 

LEGENDA 
Zona = Identificação e delimitação de áreas sequenciais, em termos de ocupação actual e/ou visibilidade, com 
dimensão significativa à escala cartográfica utilizada. 
Parâmetros = VE = visibilidade para detecção de estruturas, acima do solo (elementos imóveis); VA = visibilidade 
para detecção de artefactos, ao nível do solo (elementos móveis).  
Graus de visibilidade = Elevado = ausência de vegetação (arbórea, arbustiva e herbácea) devido a incêndio, 
desmatação ou lavra recente. Observa-se a totalidade (ou quase) da superfície do solo; Médio = a densidade da 
cobertura vegetal é mediana ou existem clareiras que permitem a observação de mais de 50% da superfície do solo; 
Reduzido = a densidade da vegetação impede a progressão e/ou a visualização de mais de 75% da superfície do 
solo; Nulo = zona artificializada, impermeabilizada ou oculta por se encontrar ocupada por construções, depósitos 
de materiais, pavimentos ou vegetação densa impedindo, desta forma, a progressão e a visualização do solo na 
totalidade da área considerada. 
Caracterização = Descrição da ocupação e visibilidade do solo e registo fotográfico. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVO 

O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, revoga o anterior 

regulamento (Decreto – Lei nº 292/2000) defendendo a articulação com outros regimes jurídicos, designadamente 

o da urbanização e da edificação e o de autorização e licenciamento de actividades. O RGR visa, por outro lado, a 

salvaguarda da saúde humana e bem-estar das populações em matéria de ambiente sonoro e transpõe 

integralmente a Directiva Comunitária 2002/49/CE relativa à Avaliação e Gestão do Ruído Ambiente. 

De acordo com a legislação citada, a elaboração ou alteração dos Planos Municipais de Ordenamento do território 

(PMOT) devem recorrer em informação acústica adequada, devendo as Câmaras Municipais promover, para esse 

efeito, a elaboração de mapas de ruído. 

É de destacar que passam a existir 3 períodos de referência – diurna, entardecer e nocturno – e que os 

indicadores relevantes para elaboração de mapas de ruído passam a ser o Nível diurno-entardecer-nocturno, Lden, 

e o nível nocturno, Ln. O período diurno tem início às 07h00 e fim às 20h00, o entardecer vai das 20h00 às 23h00 

e o nocturno das 23h00 às 07h00. 

O presente estudo elaborado no âmbito da construção do futuro Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha  3B, no 

Concelho de Falperra-Rechãzinha , pretende constituir uma ferramenta de apoio às tomadas de decisão sobre a 

localização e potência das máquinas previstas, fornecendo informação acústica para atingir os seguintes 

objectivos: 

• Avaliar o impacte sonoro do Parque Eólico da Falperra-Rechãzinha junto de receptores sensíveis; 

• Verificar o cumprimento da legislação em vigor junto de receptores sensíveis (habitações). 

O Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha contará com um total de 22 aerogeradores, sendo do tipo Enercom E-82 

de 2300 kW.  

Este estudo assenta num modelo acústico tridimensional para o cálculo de propagação de ruído no exterior, para a 

análise de resultados com as seguintes perspectivas: 

• níveis de ruído previstos pelo modelo tendo em conta o ruído produzido pelas fontes de ruído a 

instalar; 

• mapas de ruído particular para os indicadores Lden e Ln, dos períodos diurno, entardecer e nocturno 

da actividade ruidosa permanente em estudo. 

O modelo criado foi elaborado de forma a fornecer de uma ferramenta evoluída e evolutiva para a gestão e 

controlo da poluição sonora existente na área em estudo, apresentando um potencial que não se esgota nos 

resultados apresentados (podendo ser actualizado em qualquer altura conforme a circunstância assim o exija). 
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2. CONTEXTO LEGISLATIVO 

A legislação portuguesa em que se baseiam as disposições legais elaboradas e apresentadas neste trabalho é 

descrita no Regulamento Geral do Ruído (RGR) – Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, nas Directrizes para a 

Elaboração de Mapas de Ruído publicadas pela Agência Portuguesa do Ambiente – APA (Ex-Instituto do 

Ambiente) em Março de 2007 e “Recomendações para Selecção de Métodos de Cálculo a Utilizar na Previsão de 

Níveis Sonoros”. 

2.1 DEFINIÇÕES  
De seguida apresentam-se algumas definições importantes relativas à elaboração de Mapas de Ruído: 

• Intervalos de Tempo de Referência  – segundo o Decreto-Lei n.º 9/2007 são tomados como 

períodos de referência os seguintes: diurno (7h às 20h), entardecer (20h às 23h) e nocturno (23h às 

7h);  

• Ruído Ambiente  – Ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, 

devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local 

considerado; 

• Ruído Residual (ou Ruído de Fundo)  – Ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos 

particulares, para uma determinada situação; 

• Ruído Particular (ou Ruído Perturbador)  – Componente do ruído ambiente que pode ser 

especificamente identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora; 

• Área do Mapa  – Área onde se pretende conhecer os níveis sonoros; 

• Área de Estudo  – A área de estudo, é uma área que geralmente é superior à área do mapa, onde 

poderão existir fontes de ruído que, apesar de se localizarem fora da área do mapa, poderão ter 

influência nos níveis sonoros aí existentes; 

• Mapa de Ruído  – Apresentação de dados sobre uma situação de ruído existente ou prevista em 

termos de um indicador de ruído, onde se representam as áreas e os contornos das zonas de ruído 

às quais corresponde uma determinada classe de valores expressos em dB(A), valores esses 

calculados numa malha quadrada de pontos e a uma dada altura relativamente ao solo (tipicamente 

1,5 ou 4 metros); 

• Mapas de Conflito  – Mapas em que se representa as diferenças entre os níveis de ruído e os 

valores limite definidos para uma dada zona; 

• Valor Limite  – Valor que, conforme determinado pelo Estado-membro (em Portugal correspondente 

aos valores impostos para zonas sensíveis ou mistas), caso seja excedido, será ou poderá ser 

objecto de medidas de redução por parte das autoridades competentes; 

• Zona Sensível  a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada 

para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou 

previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a 

população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 

estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno; 

• Zona Mista  a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja 

afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível; 
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• Zona Urbana Consolidada  é a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de 

edificação; 

• Planeamento Acústico  – O futuro controlo de ruído através de medidas programadas; inclui o 

ordenamento de território, engenharia de sistemas para o tráfego, planeamento do tráfego, redução 

por medidas adequadas de isolamento sonoro e de controlo de ruído na fonte; 

• Nível Sonoro Contínuo Equivalente , Ponderado A, LAeq, de um Ruído e num Intervalo de Tempo – 

Nível sonoro, em dB (A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído 

referido naquele intervalo de tempo, 
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sendo:L (t) o valor instantâneo do nível sonoro em dB (A); T o período de tempo considerado. 

 

• Nível de ruído diurno-entardecer-nocturno :  
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sendo: Ld o indicador de ruído diurno (LAeq de longa duração do ruído ambiente diurno); Le o indicador de 

ruído do entardecer (LAeq de longa duração do ruído ambiente do entardecer); Ln o indicador de ruído 

nocturno (LAeq de longa duração do ruído ambiente nocturno). 

 

2.2 ENQUADRAMENTO LEGAL DOS MAPAS DE RUÍDO 

Relativamente aos limites máximos de exposição o DL nº 9/2007 indica no ponto 1 do Artigo 11º o seguinte: 

a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo 

indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), expresso pelo 

indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

c) As zonas sensíveis em cuja proximidade exista em exploração, à data da entrada em vigor do presente 

Regulamento, uma grande infra-estrutura de transporte não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior 

superiora 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

d) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projectada, à data de elaboração ou revisão do plano municipal 

de ordenamento do território, uma grande infra-estrutura de transporte aéreo não devem ficar expostas a ruído 

ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo 

indicador Ln; 

e) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projectada, à data de elaboração ou revisão do plano municipal 

de ordenamento do território, uma grande infra-estrutura de transporte que não aéreo não devem ficar expostas a 

ruído ambiente exterior superior a 60 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 50 dB(A), expresso pelo 

indicador Ln. 

O ponto 3 do mesmo artigo refere ainda que, até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os 

nºs 2 e 3 do artigo 6º, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis 

os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 



 
Estudo Acústico do Parque Eólico de Falperra - Rechãzinha 

  

Este Relatório só pode ser reproduzido na integra, excepto quando haja autorização expressa do dBLab Mod. 60-05.03 
10_181_EAIA01-R02 Março 2011 4 

 

No RGR é também referido que são interditos a instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes nas 

zonas sensíveis, excepto as actividades permitidas nas zonas sensíveis e que cumpram os valores limite de 

exposição, em função da classificação de uma zona como mista ou sensível; e o critério de incomodidade. Este 

critério não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente 

no exterior igual ou inferior a 45 dB(A). 

Quadro 2-1 – Limites regulamentares para o cumprime nto do critério de incomodidade. 

Critério de incomodidade 

Período LAeq,ra – LAeq,rr +K1+K2  

diurno ≤ 5 dB(A) + D 

entardecer ≤ 4 dB(A) + D 

nocturno ≤ 3 dB(A) + D 

Notas: LAeq,ra é o Nível Sonoro Continuo Equivalente do ruído ambiente 
determinado durante a ocorrência do ruído particular da actividade ou 
actividades em avaliação; LAeq,rr  é o Nível Sonoro Continuo 
Equivalente do ruído determinado na ausência do ruído particular da 
actividade ou actividades em avaliação; K1 é a correcção tonal; K2 é a 
correcção impulsiva e D é a correcção relativa à duração da actividade. 
Uma vez que os aerogeradores funcionam 24 horas, não será 
realizada qualquer correcção (D) ao valor limite presente na legislação. 

 

Ainda no que respeita ao enquadramento legal dos mapas de ruído, é de destacar o documento, emitido em Março 

de 2007, pela APA, designado como Directrizes para a Elaboração de Mapas de Ruído, devendo os Planos 

Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) ser acompanhados: 

• pelo mapa de ruído (o qual pode, no Plano de Pormenor, ser substituído por relatório de recolha de 

dados acústicos), que fornece a localização das fontes de ruído e de áreas às quais correspondem 

classes de valores expressos em dB(A); 

• pela carta de classificação de zonas sensíveis e mistas. 

Ainda de acordo com essas mesmas directrizes um mapa de ruído constitui, essencialmente, uma ferramenta de 

apoio à decisão sobre planeamento e ordenamento do território que permite visualizar condicionantes dos espaços 

por requisitos de qualidade do ambiente acústico devendo, portanto, ser adoptado na preparação dos instrumentos 

de ordenamento do território e na sua aplicação. 

Nestas directrizes referem-se aspectos técnicos relativos à elaboração de Mapas de Ruído, dos quais alguns se 

descrevem: 

• O indicador de ruído ambiente a utilizar é o nível sonoro médio de longa duração, LAeq, LT, expresso 

em dB(A), definido na NP-1730; 

• É desejável que o Mapa de Ruído seja realizado por modelação na perspectiva de harmonização a 

médio/longo prazo com as regras adoptadas na Directiva; 

• Os Mapas de Ruído devem ser realizados aos indicadores Lden e Ln, ambos calculados a uma altura 

acima do solo de 4 metros. 

• Devem ser consideradas pelo menos as seguintes fontes sonoras: grandes eixos de circulação 

rodoviária cujo tráfego médio diário anual (TMDA) ultrapasse os 8000 veículos, grandes eixos de 

circulação ferroviária com 30000 ou mais passagens de comboio ano, aeroportos e aeródromos, as 

actividades ruidosas abrangidas pela Avaliação de Impacte Ambiental e de Prevenção e Controlo 

Integrados de Poluição. 
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Da informação mínima a incluir deve constar a denominação da área abrangida e toponímia de lugares principais, 

a identificação dos tipos de fontes sonoras consideradas, métodos de cálculo adoptados, a escala, o ano a que se 

reportam os resultados, o indicador de ruído, Lden ou Ln e a legenda para a relação cores/padrões – classes de 

níveis sonoros. 

As versões digitais dos mapas devem seguir as orientações constantes do documento “Recomendações para a 

Organização dos Mapas Digitais de Ruído”, actualizado em Março 2007. 

 



 
Estudo Acústico do Parque Eólico de Falperra - Rechãzinha 

  

Este Relatório só pode ser reproduzido na integra, excepto quando haja autorização expressa do dBLab Mod. 60-05.03 
10_181_EAIA01-R02 Março 2011 6 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 MAPAS DE RUÍDO – DESCRIÇÃO BREVE 

Desde a publicação do Livro Verde (1996) da "Future Noise Policy for EU" que ficou claramente definido que, a 

nível comunitário, toda a política do ruído ambiental se passará a basear na cartografia do ruído, inserida em 

sistemas de informação geográfica e considerada como ferramenta essencial de planeamento urbano, municipal e 

regional. 

O desenvolvimento de técnicas de modelação da emissão e propagação sonora, a par do enorme aumento das 

capacidades de memória e cálculo dos sistemas informáticos, permitiram o aparecimento, nos últimos anos, de 

programas informáticos capazes de modelar, com boa precisão e relativa rapidez, as mais complexas situações de 

geração e propagação de ruído. Os resultados são normalmente apresentados sob a forma de linhas isofónicas 

e/ou manchas coloridas, representando as áreas cujo nível de ruído se situa numa dada gama de valores, ou seja, 

Mapas de Ruído. 

Estes mapas de ruído não resultam directamente de medições de ruído realizadas pois, para que tal fosse 

possível com um mínimo de representatividade, seriam necessárias centenas, ou mesmo milhares de medições, 

com duração de vários dias por cada ponto de medição. Estes resultam sim, de cálculos realizados de acordo com 

modelos matemáticos baseados em Normas, englobando uma série de fases que a seguir se descrevem. 

3.2 ESTUDO ACÚSTICO DO PARQUE EÓLICO DE FALPERRA - RECHÃZINHA 

A metodologia utilizada neste trabalho englobou as seguintes fases: 

• Definição da “área do mapa” e da “área de estudo”; 

• Recolha de dados climáticos e geográficos; 

• Recolha de cartografia digital base, com a altimetria do terreno (curvas de nível) e as fontes de ruído 

(aerogeradores); 

• Importação da altimetria para o Software CadnaA e criação do modelo digital do terreno 

(tridimensional); 

• Caracterização das fontes de ruído com base na norma ISO 9613 (Indústrias) e no procedimento 

interno do dBLab PT60 – Elaboração de Mapas de Ruído; 

• Análise e tratamento de dados relativamente às fontes sonoras, obstáculos, efeito do solo e padrões 

de ocupação do solo; 

• Simulação dos níveis de ruído para a área em estudo em computador através do software CadnaA e 

com base na norma ISO 9613, para realizar o referido Mapa de Ruído; 

• Introdução dos pontos de medição de ruído fornecidos pelo Cliente; 

• Impressão final do Mapa de Ruído e análise final por inspecção visual, para eventuais detecções de 

erros de processamento. 

3.3 SOFTWARE UTILIZADO 
O programa utilizado para a elaboração dos Mapas de Ruído é o CadnaA que cumpre integralmente com os 

requisitos apresentados na Directiva Comunitária (2002/49/CE), no que toca aos métodos de cálculo a utilizar para 
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elaboração do Mapa de Ruído e permite elaborar Mapas de ruído que incluem a contribuição de todos os tipos de 

fontes relevantes, sendo cada uma modelada de acordo com o método respectivo. 

De origem alemã, está no mercado desde a década de 80, tendo sido utilizado desde então quer pela equipa que 

o desenvolve (www.datakustik.de), quer generalizadamente por todo o mundo incluindo Portugal, onde foi 

inicialmente utilizado na elaboração do Mapa de Ruído da cidade de Lisboa e que se generalizou entretanto na 

elaboração de Mapas de Ruído de outros municípios (no final de 2005 era já o software responsável pelo 

mapeamento de mais de 40 % da área de Portugal Continental) e para grandes indústrias cimenteiras, fundições e 

centrais termoeléctricas. 

3.4 NORMAS E PARÂMETROS UTILIZADOS 

O método utilizado nos cálculos de ruído industrial é o recomendado pela Directiva Comunitária 2002-49-CE, ou 

seja, a norma NP 4361-2 (2001) (ISO 9613), que especifica um método de engenharia para o cálculo da 

atenuação do som durante a sua propagação em campo livre, a fim de prever os níveis de ruído ambiente a uma 

dada distância proveniente de diversas fontes.  

O método permite prever o nível sonoro equivalente, ponderado A em condições meteorológicas favoráveis à 

propagação a partir de fontes de emissão conhecidas, cuja potência sonora é determinada com base no método 

descrito mais adiante.  

Especificamente, esta norma providencia métodos de cálculo para os seguintes efeitos físicos que influenciam os 

níveis de ruído ambiental: 

• Divergência geométrica; Atenuação através do solo; Atenuação por barreiras acústicas; 

• Atenuação por zonas industriais; Atenuação por zonas florestais; Reflexões em superfícies. 

A equação básica definida na Norma NP 4361-2 para o cálculo do nível de pressão sonora (Lp), para um dado 

receptor, é: 

Lp = Lw + Dc – A 

em que: Lw é o nível de potência sonora produzida por uma fonte sonora, dB; Dc é a correcção de 

directividade, dB; A é o termo de atenuação do nível de potência sonora que ocorre durante a propagação 

do som desde a fonte emissora até ao receptor, dB. 

em que, 

A = Aatm + Asolo + Adiv + Abar + Avar 

em que: Aatm é a atenuação resultante da absorção atmosférica; Asolo é a atenuação resultante da 

absorção por parte do solo; Adiv é a atenuação resultante da divergência geométrica; Abar é a atenuação 

resultante de barreiras; Avar é a atenuação resultante de efeitos diversos, como zonas industriais e zonas 

verdes. 

Contrariamente ao que se passa com o ruído rodoviário e ferroviário, em que as normas de cálculo têm dados de 

entrada não acústicos, calculando internamente a potência sonora das fontes a partir desses dados, o mesmo não 

acontece com o ruído industrial, em que é necessário alimentar o modelo com os dados acústicos relevantes que 

caracterizam as fontes sonoras, nomeadamente a sua potência sonora, e a sua eventual variação ao longo do 

tempo (tipicamente decorrente dos regimes e horários de funcionamento das diversas instalações industriais). 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MODELO 

Para a realização de um mapa de ruído como forma de Avaliação do Impacte Ambiental provocado pelo Parque 

Eólico de Falperra-Rechãzinha, é necessário modelar as variáveis intervenientes na complexa problemática 

ambiental que é o ruído, para que a aplicação computacional de previsão do modelo físico de propagação sonora 

possa fazer o seu papel com o maior rigor possível. 

Nos pontos seguintes é descrita com maior detalhe a informação introduzida no modelo, dividida em três classes 

fundamentais: caracterização da área em estudo, fontes de ruído e pontos de medição de ruído. 

4.1.1 IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E ÁREA DO MAP A DO PARQUE EÓLICO 

O enquadramento do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha  no concelho de Vila Pouca de Aguiar é apresentado 

na figura seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1 – Localização do Parque Eólico de  Falpe rra - Rechãzinha em Vila Pouco de Aguiar.  

(adaptado de Clix, todos os direitos reservados) 

Os limites físicos de um estudo não constituem um obstáculo à propagação das ondas sonoras geradas pelas 

fontes localizadas fora dessa área. Por isso considera-se uma área de estudo superior à área do mapa, tendo em 

consideração as contribuições das fontes sonoras localizadas fora da área do mapa, mas com influência 

representativa nos níveis sonoros existentes dentro dessa área. 

A definição da área fora dos limites da área do mapa de ruído, tem em conta o tipo e importância das fontes em 

causa, bem como as características de ocupação do solo no limite da área do mapa. Na figura seguinte apresenta-

se a área de estudo considerada. 

A área de estudo abrange as principais povoações da envolvente. Para a obtenção de uma única base cartográfica 

para toda a área envolvente ao Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha, foi necessário efectuar uma montagem dos 

elementos cartográficos com base em informação fornecida pelo cliente em formato digital DWG à escala 1:5000. 
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4.1.2 ALTIMETRIA E PLANIMETRIA 

Para a elaboração do Mapa de Ruído é necessária informação relativa à altimetria do terreno, nomeadamente 

curvas de nível e pontos cotados. A partir desta informação, o programa de simulação constrói o modelo digital do 

terreno (MDT) usado como base no cálculo dos valores de LAeq. 

Da informação contida nos elementos altimétricos recebidos por parte do Cliente (formato DWG), seleccionou-se, 

para tratamento em modelo informático, curvas de nível com indicação de cotas de 10 em 10 metros. Foi 

igualmente introduzida no modelo a informação relativa à edificação à escala de 1:5000, com origem em dados de 

voos datados de 2003/2004. 

O modelo resultante encontra-se apresentado na figura seguinte. 

 

Figura 4-2 – Extracto do Modelo altimétrico e plani métrico criado. 
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4.1.3 FONTES DE RUÍDO 

As fontes de ruído constituídas por aerogeradores foram modeladas como fontes de ruído pontuais, sendo a 

metodologia usada a mesma que é utilizada para a caracterização de unidades industriais. 

O futuro Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha será constituído por 22 aerogeradores do tipo Enercom E-82 de 

2300 kW.   

Para este tipo de fonte de ruído, foram fornecidos pelo cliente os dados necessários à sua inserção no modelo. O 

quadro seguinte e a Figura 4-3 descrevem a localização por meio de coordenadas geográficas a uma altura de 85 

m relativamente ao terreno dos 21 aerogeradores. 

Quadro 4-1 – Localização (coordenadas geográficas) dos aerogeradores. 

Coordenadas Datum ED50 (m) 
Aerogerador Altura HH 

(m) X Y Z 

AE01-Falperra 85.00 612150.00 4584559.00 1095.78 

AE02-Falperra 85.00 612082.00 4584931.00 1095.09 

AE03-Falperra 85.00 613188.00 4585403.00 1163.87 

AE04-Falperra 85.00 612907.00 4585554.00 1160.27 

AE05-Falperra 85.00 612689.00 4585722.00 1150.57 

AE06-Falperra 85.00 614187.00 4585543.00 1180.96 

AE07-Falperra 85.00 614339.00 4585808.00 1208.16 

AE08-Falperra 85.00 614432.00 4586071.00 1196.42 

AE09-Falperra 85.00 613598.00 4586287.00 1183.42 

AE10-Falperra 85.00 613404.00 4586525.00 1196.96 

AE11-Falperra 85.00 613218.00 4586685.00 1205.86 

AE12-Falperra 85.00 612744.00 4588279.00 1085.00 

AE13-Falperra 85.00 612932.00 4588514.00 1091.29 

AE14-Falperra 85.00 613152.00 4588720.00 1093.78 

AE15-Falperra 85.00 613438.00 4589406.00 1111.84 

AE16-Falperra 85.00 613419.00 4589665.00 1120.00 

AE17-Falperra 85.00 613527.00 4589900.00 1103.00 

AE18-Falperra 85.00 614223.00 4588793.00 1083.73 

AE19-Falperra 85.00 614139.00 4589056.00 1095.00 

AE20-Falperra 85.00 614157.00 4589296.00 1095.57 

AE21-Falperra 85.00 614211.00 4589647.00 1107.50 

AE22-Falperra 85.00 614114.00 4590017.00 1110.96 
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Figura 4-3 – Localização e implantação dos aerogera dores, +. 

As potências acústicas dos aerogeradores previstas foram fornecidas pelo cliente, sob a forma de relatórios 
técnicos de ensaios segundo a norma IEC 61400-11, com vários valores de potência sonora medida para vários 
regimes de vento. 

Para esta simulação, considerou-se a potência máxima que cada turbina poderá emitir majorada em 1 dB(A), 
associada ainda de uma incerteza de ± 1 dB(A), de acordo com o referido nos respectivos relatórios de ensaio. 
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Assim, neste primeiro cálculo, as simulações foram realizadas com potências acústicas de 105 dB(A) . 

 
 

4.2 CONFIGURAÇÃO DE CÁLCULO 

O cálculo dos mapas de ruído foi realizado a partir da criação de uma malha equidistante de pontos de cálculo. 
Para cada um dos pontos da malha, o modelo calcula os níveis de ruído adicionando as contribuições de todas as 
fontes de ruído consideradas, tendo também em consideração os trajectos de propagação e as atenuações, de 
acordo com o estipulado na norma ISO 9613. Para o cálculo dos mapas de ruído foi definida uma malha de cálculo 
regular de pontos receptores, com 5 m por 5 m, e, de acordo com o DL 9/2007, a 4 m de altura do solo. Foi ainda 
considerada a segunda reflexão para cada raio sonoro. 

Dada a elevada influência no cálculo da atenuação do som na sua propagação ao ar livre, são considerados os 
vários parâmetros que caracterizam o clima local: a temperatura, a humidade relativa e o regime de ventos. 

Quanto à temperatura, os são relativos às médias anuais de 2008 e 2009, sendo de 14º C. Os dados de humidade 
relativa obtiveram-se os dados a partir do “Atlas do Ambiente”, tendo sido considerado o valor de 75 %. A 
caracterização do regime de ventos da região em estudo foi efectuada com base nos dados registados na torre 
meteorológica de Falperra-Rechãzinha, relativos a dados anuais de vento recolhidos para o ano de 2009. 

Período Diurno                                             Período Entardecer                                        Período Nocturno 

 

Figura 4-4 – Rosa-dos-ventos por período para os an os de 2009. 

 
Quadro 4-2 – Frequência de ocorrência de vento por sector e velocidade. 

Período N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO O ONO NO NNO

7 às 20 horas 4% 3% 3% 8% 10% 6% 4% 4% 4% 6% 7% 7% 10% 13% 6% 4%

20 às 23 horas 6% 5% 5% 7% 8% 4% 2% 2% 3% 4% 7% 6% 10% 13% 12% 7%

23 às 7 horas 5% 4% 7% 13% 9% 5% 4% 3% 4% 5% 7% 6% 7% 9% 7% 5%

P.E. Falperra-Rechãzinha
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5. CARACTERIZAÇÃO DO RUÍDO RESIDUAL 
Para a caracterização da situação de referência, seleccionaram-se locais para medição do ruído inicial, que se 
considera igual ao ruído de ruído referência, por se julgar não haver evolução para a situação futura. Estes locais 
foram previamente definidos com o cliente, de acordo com os seguintes critérios: receptor sensível mais exposto 
aos futuros aerogeradores e locais onde o efeito de superfícies reflectoras fosse mínimo. Foram assim 
determinados 3 pontos de medição para caracterização da situação de referência e avaliação do impacte dos 
aerogeradores.  

 

Figura 5-1 – Localização dos Pontos Receptores envo lventes ao futuro PE. 

As medições de ruído inicial foram então realizadas de acordo com a metodologia descrita no Procedimento 
Técnico interno PT11 do dBLab, baseado na Norma Portuguesa 1730 (1996). Para além disso, os ensaios em 
causa foram também realizados de acordo com, as “Directrizes para Avaliação de Ruído da Actividades 
Permanentes (Fontes Fixas)” e “Procedimentos Específicos de Medição de Ruído Ambiente”, que estão em revisão 
pela AGA.  

As medições foram realizadas a uma altura de cerca de 4m e foram efectuadas duas campanhas de 
caracterização de ruído de fundo, de forma a caracterizar-se duas situações de ventos distintas: 

1ª Campanha:  Medições realizadas 11 e 12 de Agosto 2010, com velocidades de vento de 2 a 3 m/s, 
sendo o ruído de fundo na generalidade das amostras proveniente de tráfego rodoviário e ruído da 
natureza (grilos, cães, etc.); 

2ª Campanha:  Medições realizadas 21 e 22 de Janeiro 2011, com velocidades de vento de 4 a 5 m/s, 
com rajadas até 9 m/s, sendo o ruído de fundo na generalidade das amostras proveniente de tráfego 
rodoviário e ruído da natureza (grilos, cães, etc.). 
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Os pontos de medição representam os locais junto aos receptores sensíveis, e os seus resultados, assim como o 
seu posicionamento em coordenadas, encontram-se listados nos quadros seguintes. Em anexo, a carta 1 
apresenta ainda a localização dos pontos receptores, identificando as distâncias aproximadas dos aerogeradores 
mais próximos. 

Quadro 5-1 – Valores de Ruído Residual nos pontos r eceptores. 

1ª Campanha - LAeq [dB(A)] 2ª Campanha - LAeq [dB(A)] Valores médios - LAeq [dB(A)] Ponto 

Receptor Diurno Ent. Nocturno Diurno Ent. Nocturno Diurno Ent. Nocturno 

P01 44,0 42,5 38,1 45,3 43,4 43,1 44,7 43,0 41,3 

P02 43,7 41,8 39,5 48,0 43,5 43,2 46,4 42,7 41,7 

P03 45,0 42,8 40,9 45,2 43,2 43,0 45,1 43,0 42,1 

Quadro 5-2 – Identificação dos Pontos Receptores. 

P01 

 
Coordenadas Datum ED50 (m): 

X = 611767.34 

Y = 4588640.70 

Z = 723.34 

 
P02 

 
Coordenadas Datum ED50 (m): 

X = 611147.85 

Y = 4586932.96 

Z = 717.51 

 
P03 

 
Coordenadas Datum ED50 (m): 

X = 615143.37 

Y = 4588186.20 

Z = 824.00 
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6. PREVISÃO DA SITUAÇÃO FUTURA 

6.1 RUÍDO PARTICULAR 

A situação futura é caracterizada pelo funcionamento dos 22 aerogeradores previstos para o Parque Eólico 
Falperra-Rechãzinha. 

Para efeitos de análise dos resultados nos pontos receptores, foi considerada a situação de funcionamento mais 
critica, com consequente modelação dos níveis máximos de potência sonora (105 dB(A)) potencial de ser emitida 
pelos aerogeradores.  

Este facto permite-nos apresentar os resultados com toda a segurança. Apresentando resultados de cumprimento 
regulamentar para esta situação, obteremos com certeza resultados regulamentares também para qualquer outro 
regime de velocidade de vento inferior. Tanto mais assim que, num cenário de velocidades de vento de 8 ou mais 
m/s a 10 m de altura, o ruído residual será seguramente superior ao considerado nesta avaliação, devido ao 
próprio ruído aerodinâmico gerado pelo vento. 

Para este estudo serão apresentados os resultados referentes a 2 situações:  

• Cenário 1: Avaliação nos pontos receptores do ruído particular do Parque Eólico de Falperra-

Rechãzinha, com base na potência sonora máxima – 105.0 dB(A), considerando na configuração de 

cálculo a rosa dos ventos.  

• Cenário 2: Avaliação nos pontos receptores do ruído particular do Parque Eólico de Falperra-

Rechãzinha, com base na potência sonora máxima – 105.0 dB(A), sem considerar na configuração 

de cálculo a rosa dos ventos. Neste caso é simulada a propagação nas condições mais desfavoráveis 

(downwind conditions - ISO 9613) 

No Quadro 5-1 apresentam-se os valores que se prevêem para o ruído gerado pelos aerogeradores, considerando 
a potência máxima, localizados a 85 metros de altura, simulando as fontes sonoras com e sem as condições de 
vento representativas do local. 

Quadro 6-1 – Resultados obtidos para a caracterizaç ão do ruído particular considerando a potência sono ra máxima dos 

aerogeradores com e sem rosa-dos-ventos. 

Com Rosa dos Ventos – Cenário 1 Sem Rosa dos Ventos – Cenário 2 
LAeq [dB(A)] LAeq [dB(A)] 

Ponto Receptor Diurno Entardecer Nocturno Diurno Entardecer Nocturno 

P01 26,9 26,7 26,9 27,5 27,5 27,5 

P02 33,1 33,2 33,1 33,8 33,8 33,8 

P03 25,6 25,4 25,8 27,1 27,1 27,1 

Da análise da tabela anterior, verifica-se que considerando-se uma potência sonora máxima nos aerogeradores, a 
simulação com variações de regime de ventos não é significativa, uma vez que, tanto para um caso como para o 
outro, não existem variações significativas nos valores previstos nos pontos receptores. 

Em anexo serão apresentados Mapas de Ruído para o cenário 1, como sendo o mais espectável. Os Mapas de 
Ruído Particular do Parque de Falperra-Rechãzinha, podem ser visualizados nas Cartas 2.1 e 2.2 do Anexo  à 
escala 1:20000, para os indicadores do período diurno-entardecer-nocturno (Lden) e o do nocturno (Ln), 
respectivamente.  
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6.2 VERIFICAÇÃO REGULAMENTAR 

Com base na determinação do Ruído Ambiente que resulta da participação de todas as fontes de ruído que 
contribuem para um determinado local, ou seja, da soma energética do ruído particular provocado pelos 
aerogeradores com o ruído residual, foi possível analisar o cumprimento legislativo no que concerne ao critério dos 
valores limite de exposição e ao critério de incomodidade, conforme indicado no Art. 13.º do D.L. 9/2007. 

Uma vez não existirem variações significativas de ruído particular nos dois cenários apresentados (Quadro 5.1), 
optou-se por considerar a situação do cenário 1 para verificação dos critérios regulamentares do Parque Eólico, 
isto é, com todos os aerogeradores a funcionar com níveis de potência sonora máximos, ou seja a velocidades de 
vento máximas e com rosa-dos-ventos. O princípio é de que, se se garantir o cumprimento dos níveis 
regulamentares nos pontos receptores para este cenário, também se irá garantir o cumprimento regulamentar para 
o caso de velocidades de vento médias, que está associado a níveis de potência sonora das máquinas inferiores 
aos da velocidade máxima. 

Como se pode verificar nos dados do quadro seguinte, tendo em consideração a situação de classificação acústica 
de Zona Sensível ou Mista, os respectivos limites regulamentares não são excedidos nos pontos analisados, para 
ambos os indicadores Lden, e Ln.  

Quadro 6-2 – Análise dos valores limite de exposiçã o segundo o DL 9/2007, para as classificações de Zo na Sensível e 

Mista. 

Valores calculados 
[dB(A)] 

Valores limite 
[dB(A)] 

Valores limite 
[dB(A)] Ponto 

Receptor 
 Lden  Ln  

Class. 
Zona 

Lden Ln 

Verificação dos 
valores limite 
de exposição 

Class. 
Zona 

Lden Ln 

Verificação 
dos valores 

limite de 
exposição  

P01 48 41 Mista 65 55 Cumpre Sensível 55 45 Cumpre 

P02 50 42 Mista 65 55 Cumpre Sensível 55 45 Cumpre 

P03 49 42 Mista 65 55 Cumpre Sensível 55 45 Cumpre 

 
Quanto ao critério de incomodidade, conforme indicado no Art. 13.º do DL 9/2007, a análise baseia-se na 
comparação do ruído ambiente com o ruído residual. Como se pode verificar no Quadro 5-3, não se perspectivam 
situações de incumprimento dos valores-limite, uma vez que a maioria dos níveis de ruído ambiente são 
iguais ou inferiores a 45 dB(A), apresentado os restantes um valor de diferencial igual a zero. 

De acordo com o disposto na alínea 5 do Art.º 13.º do DL n.º 9/2007, não se aplica, em qualquer dos períodos de 
referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A). 

Quadro 6-3 – Níveis de ruído ambiente previstos – v alores em dB(A). 

Ruído de Fundo - LAeq [dB(A)] Ruído Particular LAeq [dB(A)] Ruído Ambiente - LAeq [dB(A)] Ponto 

Receptor Diurno Ent. Nocturno Diurno Ent. Nocturno Diurno Ent. Nocturno 

P01 44,7 43,0 41,3 26,9 26,7 26,9 44,8 43,1 41,4 

P02 46,4 42,7 41,7 33,1 33,2 33,1 46,6 43,2 42,3 

P03 45,1 43,0 42,1 25,6 25,4 25,8 45,1 43,1 42,2 

Quadro 6-4 – Verificação dos valores de diferencial  – valores em dB. 

Diferencial Limites RGR Verificação 
Ponto 

Receptor Diurno Ent
. 

Nocturno Diurno Ent
. 

Nocturno Diurno Ent
. 

Nocturno 

P01 n.a. n.a. n.a. 5 4 3 n.a. n.a. n.a. 

P02 0 n.a. n.a. 5 4 3 c n.a. n.a. 

P03 0 n.a. n.a. 5 4 3 c n.a. n.a. 

C. – Cumpre; N.C. – Não Cumpre; N.A. – Não aplicável 



 
Estudo Acústico do Parque Eólico de Falperra - Rechãzinha 

  

Este Relatório só pode ser reproduzido na integra, excepto quando haja autorização expressa do dBLab Mod. 60-05.03 
10_181_EAIA01-R02 Março 2011 17 

 

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

No presente estudo foi desenvolvido um modelo computacional, utilizando um programa informático para calcular a 

emissão e propagação sonora no exterior do funcionamento dos aerogeradores do futuro Parque Eólico de 

Falperra-Rechãzinha. O estudo inclui o modelo digital do terreno, a implantação geográfica das fontes sonoras, as 

características de emissão acústica destas fontes, bem como os algoritmos de cálculo de propagação sonora em 

conformidade com a Norma NP 4361-2 (2001) e ISO 9613.  

Para avaliação do Parque Eólico em causa, como factor de segurança, simularam-se as condições mais críticas 

de funcionamento, ou seja, considerando a potência máxima dos aerogeradores e, tendo em conta a orientação 

dos ventos, favorecendo a propagação entre as torres dos aerogeradores e os pontos receptores, criando desta 

forma uma situação desfavorável do ponto de vista de impacte sonoro. 

Os cálculos realizados com o modelo permitiram obter a distribuição espacial dos indicadores de ruído Lden e Ln – 

Mapas de Ruído, para os dois casos, assim como o valor destes indicadores para pontos receptores discretos que 

espelham a situação acústica de média anual do local em estudo, a partir dos quais se podem fazer as seguintes 

análises: 

• O PE não ultrapassará os limites impostos pelo Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 

17 de Janeiro), quanto aos valores limite de exposição (critério de exposição máxima). 

• O PE cumprirá o critério de incomodidade, dado que, para os valores de ruído residual considerados, os 

valores do indicador LAr do ruído ambiente no exterior serão na maioria dos casos iguais ou inferiores a 

45 dB(A). Caso os valores de ruído residual sejam superiores aos considerados no estudo, por exemplo 

devido a condições de vento muito forte, o critério de incomodidade nesse caso será ainda cumprido, 

dado que o ruído particular, calculado para condições extremas de potência máxima, não provocará 

diferenciais de incomodidade superiores aos limites regulamentares. 

 

 

Elaborado por:  Verificado e aprovado por: 

 

 
 

 

Márcia Melro 

Técnica Superior 

 

 

Miguel Lopes 

Director Laboratório 

 



 
Estudo Acústico do Parque Eólico de Falperra - Rechãzinha 

  

Este Relatório só pode ser reproduzido na integra, excepto quando haja autorização expressa do dBLab Mod. 60-05.03 
10_181_EAIA01-R02 Março 2011 18 

 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. A Comparison of Different Techniques for the Calculation of Noise Maps of Cities, International Congress 

and Exhibition in Noise Control Engineering, Wolfgang Probst, Bernd Huber, 2001. 

2. Directiva Comunitária 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à Avaliação e Gestão 

do Ruído Ambiente, de 25 de Junho de 2002. 

3. Directrizes para a Elaboração de Planos de Monitorização de Ruído de Infra-Estruturas Rodoviárias e 

Ferroviárias, DGA / DGOTDU, 2001. 

4. Guide du Bruit des Transports Terrestres - Prévision des niveaux sonores”, CETUR, 1980. 

5. Implementation of the EU-directive on Environmental Noise Requirements for Calculation Software and 

Handling with CadnaA, Wolfgang Probst, 2003. 

6. Integration of Area Noise Control into Programs into a Citywide Noise Control Strategy, Institute of 

Acoustics – Proceedings, Vol. 23, Pt 5, Wolfgang Probst, Bernd Huber,  2001. 

7. Norma Portuguesa -  1730 (1996) – “Acústica, Descrição e Medição de Ruído Ambiente – Parte 1: 

Grandezas fundamentais e procedimentos”. 

8. Norma Portuguesa - 1730 (1996) – “Acústica, Descrição e Medição de Ruído Ambiente – Parte 2: Recolha 

de dados relevantes para o uso do solo”. 

9. Norma Portuguesa – 1730 (1996) – “Acústica, Descrição e Medição de Ruído Ambiente – Parte 3: 

“Aplicação aos limites do Ruído”. 

10. Norma Portuguesa – 4361 (2001) – “Acústica, Atenuação do Som na sua Propagação ao Ar Livre – Parte 

2: “Método Geral de Cálculo”. 

11. Norme XP S31-133(2001) – Bruit des infrastructures de transports terrestre. Calcul de l´atténuation du son 

lors de sa propagation en milieu extérieur incluant les effets météorologiques. 

12. NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), publicado no "Arrêté du 5 Mai. 1995 relatif au bruit des 

infrastructures routières, Journal Officiel du 10 MAI 1995, article 6".  

13. Procedimentos específicos de medição de ruído ambiente, Instituto do Ambiente, Abril 2003. 

14. Projecto-Piloto de Demonstração de Mapas de Ruído – Escalas Municipal e Urbana, Instituto do 

Ambiente, Ramos Pinto, F., Guedes, M. & Leite, M. J., 2004. 

15. Recomendações para Selecção de Métodos de Cálculo a Utilizar na Previsão de Níveis Sonoros, DGA / 

DGOTDU, 2001. 

16. Recomendação da Comissão Europeia 2003/613/EC, relativa às orientações sobre os métodos de cálculo 

provisórios revistos para o ruído industrial, o ruído das aeronaves e o ruído do tráfego rodoviário e 

ferroviário, bem como dados de emissões relacionados, de 6 de Agosto de 2003. 

17. Directrizes do Instituto do Ambiente para a elaboração de Mapas de Ruído, Instituto do Ambiente, Março 

de 2007. 

18. Regulamento Geral do Ruído – Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro. 

 



 
Estudo Acústico do Parque Eólico de Falperra - Rechãzinha 

  

Este Relatório só pode ser reproduzido na integra, excepto quando haja autorização expressa do dBLab Mod. 60-05.03 
10_181_EAIA01-R02 Março 2011 Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



AE21-Falperra

AE1-Falperra

AE2-Falperra

AE3-Falperra

AE4-Falperra

AE5-Falperra

AE6-Falperra

AE7-Falperra

AE8-Falperra

AE9-Falperra

AE10-Falperra

AE11-Falperra

AE12-Falperra

AE13-Falperra

AE14-Falperra

AE15-Falperra

AE16-Falperra

AE17-Falperra

AE18-Falperra

AE19-Falperra

AE20-Falperra

AE22-Falperra

AE22-Falperra

1483 m

1101m

2081 m

1965 m

2201 m

1318 m

1049 m

1165 m

1387 m

 LEGENDA

Curvas de Nível

Edifícios

Aerogeradores

 ELABORADO POR

 CLIENTE

ENEOP2 - Exploração 
de parques Eólicos, S.A.

 TÍTULO

Parque Eólico 
Falperra-Rechãzinha

Distâncias aproximadas entre
os pontos receptores 

e aerogeradores 
mais próximos.

CARTA

1

 ESCALA

1:20000

DATA

Março 2011

 REFERÊNCIA

10_181_EAIA01-R02

Os resultados de ensaio referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este Relatório só pode ser reproduzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa do dBLab. Mod.60-05.01



 ESCALA DE CORES 

 METODO DE CÁLCULO

ISO 9613

 LEGENDA

Curvas de Nível

Edifícios

Aerogeradores

 ELABORADO POR

 CLIENTE

ENEOP2 - Exploração 
de parques Eólicos, S.A.

 TÍTULO

Parque Eólico 
Falperra-Rechãzinha

Mapa de Ruído Particular
Indicador Lden

CARTA

2.1

 ESCALA

1:20000

ALTURA DE CÁLCULO

4 metros

DATA

Jan. 2011

 REFERÊNCIA

10_181_EAIA01-R02

Os resultados de ensaio referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este Relatório só pode ser reproduzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa do dBLab. Mod.60-05.01



 ESCALA DE CORES 

 METODO DE CÁLCULO

ISO 9613

 LEGENDA

Curvas de Nível

Edifícios

Aerogeradores

 ELABORADO POR

 CLIENTE

ENEOP2 - Exploração 
de parques Eólicos, S.A.

 TÍTULO

Parque Eólico 
Falperra-Rechãzinha

Mapa de Ruído Particular
Indicador Ln

CARTA

2.2

 ESCALA

1:20000

ALTURA DE CÁLCULO

4 metros

DATA

Mar. 2011

 REFERÊNCIA

10_181_EAIA01-R02

Os resultados de ensaio referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este Relatório só pode ser reproduzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa do dBLab. Mod.60-05.01



 

T61414-VOL1-REL-SEP-R0.DOC  
 

ENEOP2 – EXPLORAÇÃO DE PARQUES EÓLICOS, S.A. 

PARQUE EÓLICO DE FALPERRA-RECHÃZINHA E SUBESTAÇÃO DE 
MONTENEGRELO 

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO 

VOLUME 1  – RELATÓRIO 

 

ANEXO 11 – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DE 
RECLAMAÇÕES/INFORMAÇÕES 

 



Eneop2 – Exploração de Parques Eólicos, S.A. 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de 
Execução 

Parque  Eólico de Falperra – Rechãzinha e Subestação de 
Montenegrelo (60/220 kV) 

 

 

T61414-ANEXO11-ComunicReclam-R1.doc 

1 

PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DE RECLAMAÇÕES/INFORMAÇÕES 

1. ENQUADRAMENTO 

O presente documento constitui o Processo de Comunicação de Reclamações/Informações (PCRI) do 

Projecto do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo (60/220 kV), cuja 

implementação é da responsabilidade do Dono da Obra, nomeadamente a empresa, ENEOP2 – 

Exploração de Parques Eólicos, S.A., a qual poderá delegar posteriormente esta responsabilidade à 

empresa que ficará responsável pela exploração do Parque Eólico. 

Este documento funciona como um compromisso do Dono de Obra no sentido de assegurar que todas 

as reclamações relativas a eventuais impactes que se venham a gerar durante as fases de construção e 

exploração do projecto do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo (60/220 

kV) ou pedidos de informação das populações residentes na envolvente serão devidamente analisadas, e 

que caso sejam fundamentadas, serão accionados os procedimentos e acções necessários à sua 

correcção. 

Para o efeito, o Dono da Obra irá criar um circuito de recolha e análise de eventuais reclamações e/ou 

pedidos de informação designado por Canal de Comunicação, a implementar nas fases de construção e 

exploração do projecto. 

2. ÂMBITO E ACÇÕES A IMPLEMENTAR 

Este processo consiste num serviço de assistência à população em geral, dirigido fundamentalmente 

para a recolha e análise de reclamações decorrentes da construção e exploração do projecto do Parque 

Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo (60/220 kV). O serviço de assistência 

incluirá, ainda, a elaboração de relatórios onde se descreve a análise efectuada às reclamações 

recolhidas, e as respectivas acções que foram tomadas sempre que se justifique, bem como as respostas 

a eventuais pedidos de informação relativos ao projecto. Para o efeito está previsto que seja implementado 

um canal de comunicação que permita o contacto fácil e directo da população em geral e os responsáveis 

pela instalação e exploração do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo 

(60/220 kV). 

O PCRI, para além de indicar quais as entidades intervenientes no processo e quais as suas 

responsabilidades, estabelece os procedimentos que os responsáveis terão de realizar, de forma a 

concretizar os seguintes objectivos principais: 

� Recolha e análise de reclamações que tenham sido apresentadas; 

� Definição das acções conducentes à correcção dos factores que originaram as reclamações, 

caso as mesmas sejam pertinentes e justificáveis; 
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� Recolha e análise de pedidos de informação que tenham sido solicitados; 

� Compilação da informação necessária no sentido de fornecer as respostas aos pedidos de 

informação solicitados; e 

� Elaboração de relatórios periódicos com indicação do modo como as acções previstas 

implementar foram executadas, bem como a posterior avaliação da sua eficácia, e ainda a 

justificação da não consideração das reclamações que não se revelaram pertinentes. 

O Canal de Comunicação será implementado previamente ao início das obras e irá manter-se durante a 

vida útil do projecto. Para o efeito será efectuada a divulgação da existência do Canal de Comunicação 

nas freguesias onde se insere o projecto do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de 

Montenegrelo (60/220 kV) (Concelho de Vila Pouca de Aguiar – Freguesias de Telões, Soutelo de Aguiar e 

Vreia de Jales). 

Considera-se adequado criar condições para recepção de reclamações e recolha de pedidos de 

informação em duas situações distintas, uma durante a fase de construção e outra na posterior fase de 

exploração, variando entre si apenas na frequência de recolha de reclamações/pedidos de informação, ou 

seja, durante a fase de exploração serão disponibilizadas Fichas de Reclamações e Fichas de Pedidos de 

Informação nas juntas de freguesias anteriormente referidas, que serão recolhidas 

semestralmente,enquanto que durante a fase construção as fichas serão disponibilizadas nas referidas 

freguesias e ainda no estaleiro de obra, sendo efectuada a recolha mensalmente. 

3. ENTIDADES INTERVENIENTES NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO E RESPECTIVAS 
RESPONSABILIDADES 

Os intervenientes com responsabilidades no processo de comunicação são os seguintes: 

� Dono da obra; 

� Empreiteiro; 

� Equipa/técnico responsável pelo PCRI; e 

� Juntas de freguesia. 

Apresenta-se em seguida uma descrição das competências e responsabilidades das entidades acima 

referidas. 

Dono da Obra 

O Dono da Obra constitui a primeira entidade com obrigações e responsabilidades ao nível do processo 

de comunicação, nomeadamente: 

� Garantir o cumprimento da legislação em vigor; 
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� Fornecer o PCRI às demais entidades intervenientes no processo; 

� Contratar a equipa/técnico responsável pela divulgação/implementação do PCRI; 

� Acompanhar a implementação do PCRI, assegurando que o mesmo é implementado de forma 

eficaz; 

� Assegurar a implementação das acções que se venham a revelar necessárias para corrigir os 

factores que originaram as reclamações; e 

� Remeter às Juntas de Freguesia anualmente os relatórios com descrição das soluções 

implementadas e esclarecimentos prestados. 

Empreiteiro 

As obrigações e responsabilidades do Empreiteiro extensíveis a todos os sub-contratados que possam 

intervir na obra (durante a fase de construção) são: 

� Manter o Dono da Obra e a Equipa responsável pelo PCRI informados quanto às reclamações 

que venham a ocorrer; 

� Reportar à Equipa responsável pelo PCRI e ao Dono da Obra eventuais reclamações ou 

pedidos de informação que lhe venham a ser dirigidos fora do canal de comunicação 

implementado; 

� Implementar as medidas correctivas que venham a ser recomendadas pela Equipa responsável 

pelo PCRI e aprovadas pelo Dono da Obra; e 

� Dar conhecimento à Equipa responsável pelo PCRI de todas as dificuldades que, 

eventualmente, possam vir a ser sentidas na implementação das acções correctivas 

recomendadas no PCRI. 

Equipa responsável pelo PCRI 

As obrigações e responsabilidades do técnico ou da equipa responsável pelo PCRI são: 

� Assegurar e verificar a implementação, por parte do Empreiteiro, do exposto no PCRI; 

� Fazer a divulgação da existência do PCRI e do seu modo de funcionamento nas juntas de 

freguesias abrangidas pelo projecto e numa reunião de obra, preferencialmente na 1ª reunião; 

� Distribuir Fichas de Reclamações e Fichas de Pedidos de Informação e assegurar que as 

mesmas estarão sempre disponíveis nesses locais durante a vida útil do projecto; 
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� Efectuar consultas periódicas aos locais onde podem ser apresentadas reclamações, de acordo 

com o seguinte: em fase de obra – consultas mensais; em fase de exploração – consultas 

trimestrais; 

� Proceder, em cada consulta, à análise das reclamações entretanto apresentadas, fazendo o seu 

registo numa base de dados. Em resultado da análise efectuada proceder às diligências 

necessárias a fim de que sejam corrigidas as situações que originaram as reclamações 

consideradas pertinentes; 

� Analisar os pedidos de informação e providenciar as respectivas respostas e reencaminhamento 

das mesmas para quem as solicitou; e 

� Caso se verifique a existência de reclamações elaborar relatórios anuais, para enviar às juntas 

de freguesias abrangidas pelo projecto. 

4. CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS A ELABORAR 

Os relatórios anuais a elaborar no âmbito do PCRI incluirão: 

� Uma base de dados com todas as reclamações recebidas, a qual irá sendo actualizada ao longo 

do tempo; 

� A análise das reclamações recebidas durante o ano a que se refere o relatório, com indicação 

na base de dados se a reclamação é pertinente ou não; 

� Tratamento efectuado às reclamações recebidas de acordo com o seguinte: se pertinente – 

quais as acções implementadas ou previstas implementar para correcção do factor que originou 

a reclamação; se não pertinente – indicação sobre a razão pela qual não se justifica a 

implementação de medidas/acções correctivas; 

� Dificuldades existentes na aplicação de medidas/acções que se venham a revelar necessárias 

para a correcção de eventuais factores, com justificação quando essas medidas/acções não 

puderem ser aplicadas por questões técnico-económicas; 

� Avaliação da eficácia das medidas/acções que tenham sido implementadas. 

O conteúdo dos relatórios será adaptado sempre que se verifique necessário incluir informação 

adicional relevante não especificada. 

No caso de não existir qualquer reclamação ou pedido de informação, não será apresentado o relatório, 

informando-se no entanto a Agência Portuguesa do Ambiente desse facto. 

.
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PROCESSO DE COMUNICAÇÃO 

FICHA DE RECLAMAÇÃO 

 

LOCAL DE RECEPÇÃO DA RECLAMAÇÃO: 

Junta de Freguesia de _____________________________________________  

Linha Eléctrica a 60 kV 

Subestação de Montenegrelo 

Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha 

IDENTIFICAÇÃO DO RECLAMANTE: 

Nome: 

Contacto telefónico:     Endereço electrónico: 

Morada: 

RESIDENTE NA ZONA?                  SIM                            NÃO 

 

DATA: 

---------------/--------/-------- 

RECLAMAÇÃO: 

 

 

 

SUGESTÕES: 
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PROCESSO DE COMUNICAÇÃO 

FICHA DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

 

LOCAL DE RECEPÇÃO DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO: 

Junta de Freguesia de _____________________________________________  

Estaleiro: Linha Eléctrica a 60 kV 

Subestação de Montenegrelo 

Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha 

IDENTIFICAÇÃO DO RECLAMENTE: 

Nome: 

Contacto telefónico:     Endereço electrónico: 

Morada: 

RESIDENTE NA ZONA?                  SIM                            NÃO 

 

DATA: 

---------------/--------/-------- 

INFORMAÇÃO SOLICITADA: 

 

 

 

SUGESTÕES: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cuidados a observar nas 
várias fases do Projecto 

A localização de um parque eólico rege-se por 

diversos aspectos, que não estão apenas 

relacionados com o potencial de vento ou com a 

facilidade de arrendamento de terrenos. Há de 

facto a respeitar várias restrições e 

condicionantes do ponto de vista ambiental e 

patrimonial, com destaque para a existência de 

áreas ambientalmente protegidas, ocorrência de 

valores patrimoniais e proximidade a habitações. 

Para além destes factores, que têm que ser tidos 

em conta logo na fase de projecto, é necessário 

que, no decurso da obra, os impactes ambientais 

e socioeconómicos negativos sejam eliminados ou 

minimizados.  

No que se refere aos impactes negativos 

identificados, associados, essencialmente, à fase 

de construção, considerou a Autoridade de AIA 

que as medidas de minimização definidas 

asseguram a manutenção e equilíbrio das 

condições naturais da área, não colocando em 

causa valores relevantes para a conservação nem 

afectando, significativamente, o equilíbrio 

ecológico da área de implantação do projecto. 
Se tiver alguma dúvida ou necessitar de 

algum esclarecimento, p.f. contacte-nos. 

 
 

Gestor Ambiental da Obra 
 

Telemóvel: 111222333 
 

E-mail: xxxxx@yyyyyy.com 

 

No caso, específico, do Parque Eólico de Falperra-

Rechãzinha, serão adoptadas durante a fase de 

construção, entre outras, as seguintes medidas 

favoráveis para o bem estar das populações 

envolventes: 

• Afastamento do estaleiro às habitações. 

• Concentração no tempo dos trabalhos de obra, 

especialmente os que causem maior 

perturbação e execução das operações mais 

ruidosas apenas em período diurno. 

• Sinalização correcta dos acessos à área do 

parque, designadamente com indicação de 

redução de velocidade junto dos 

entroncamentos com a EN 212.  

• Adopção de velocidades reduzidas de forma a 

minimizar a emissão de poeiras e rega dos 

acessos com o mesmo objectivo. 

• Seleccionar percursos de acesso à obra que 

causem o mínimo incómodo possível. 

• Previamente à utilização de explosivos efectuar 

o aviso às populações mais próximas. 

Concelho de Vila Pouca de Aguiar 
 

Freguesias de Telões, Soutelo de Aguiar 
e Vreia de Jales 

Parque Eólico  
de Falperra-Rechãzinha 



Os parques eólicos permitem 
produzir energia através da 
utilização do vento que é um 
recurso energético renovável e 
evitam, assim, a queima de 
combustíveis de origem fóssil, com 
a consequente redução de 
recursos naturais e emissão de 
gases prejudiciais para o meio 
ambiente. 

A energia eólica tem experimentado uma expansão 
assinalável na última década, desempenhando um 
papel primordial no compromisso nacional de atingir 
uma quota de 45% de electricidade com recurso a 
fontes de energia renováveis até 2012. 

De acordo com os estudos de recursos eólicos do 
parque, prevê-se uma produção anual estimada em 
cerca de 118 GWh, representando uma mais valia 
ambiental na emissão evitada para a atmosfera de 
cerca de 82.700 toneladas de CO2 equivalente, 
contribuindo significativamente para o cumprimento 
por parte do Estado Português dos compromissos 
assumidos no âmbito do Protocolo de Quioto. 

De realçar que, a instalação destes projectos constitui 
não só uma fonte de desenvolvimento para o país, 
como para a região onde se inserem. 
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 Montagem do estaleiro     
 Execução de acessos     
 Fundação dos aerogeradores     
 Montagem dos aerogeradores     
 Abertura das valas de cabos     
 Construção da subestação     
 Entrada em funcionamento     
 Recuperação paisagística     

A empresa ENEOP2 – Parques Eólicos, S.A. irá 
iniciar a construção do Parque Eólico de Falperra-
Rechãzinha, formado por 22 aerogeradores, com 
uma potência unitária de 2 MW, totalizando uma 
potência instalada de 44 MW. 

O Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha situa-se no 
distrito de Vila Real, no concelho de Vila Pouca de 
Aguiar, nas freguesias de Telões, Soutelo de Aguiar 
e Vreia de Jales, na serra da Falperra. O acesso 
far-se-á a partir da EN 212. 

Por se localizar no Sítio de Rede Natura 2000 –
Alvão-Marão e em área de Reserva Ecológica 
Nacional (REN), o projecto foi sujeito a Avaliação 
de Impacte Ambiental, tendo sido emitida, pelo 
Secretário de Estado do Ambiente, uma Declaração 
de Impacte Ambiental favorável condicionada. 
Como tal, todas as fases do projecto estão sujeitas 
a medidas de protecção ambiental bem definidas. 

 

Apresentação do Projecto 

Localização do Parque Eólico 

Principais acções a desenvolver 
em fase de construção 

Os eventuais problemas para as populações 
derivados dos parques eólicos ocorrem sobretudo 
na sua fase de construção devido à movimentação 
de máquinas e equipamentos, às operações de 
terraplenagens com eventual utilização de 
explosivos e ao transporte dos equipamentos para 
o local de obra em veículos de grandes 
dimensões. 

Na zona do projecto em referência, as principais 
acções a levar a cabo na fase de construção, que 
terá uma duração estimada de 12 meses, 
resumem-se a: 

1. Montagem do estaleiro 
2. Abertura/beneficiação de acessos 

3. Fundação do aerogerador (Abertura cabouco, 
betão limpeza, armaduras, cofragem, 
betonagem, cura do betão e aterro de 
fundação) 

4. Montagem mecânica dos aerogeradores 

5. Montagem eléctrica dos aerogeradores 

6. Abertura das valas para passagem dos cabos 
eléctricos 

7. Construção da subestação 

8. Entrada em funcionamento do parque eólico 

9. Recuperação das áreas intervencionadas 

 

Mais valias do Projecto 

Cronograma de obra  
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1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS 

O presente documento constitui o Plano de Monitorização da Avifauna (PMA) a implementar na área de 

construção do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo (60/220 kV), plano 

este desenvolvido no seguimento das directrizes expostas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 

emitida para o projecto em estudo e nas orientações gerais fornecidas pelo ICNB. 

A implementação do PMA tem como objectivo a avaliação dos efeitos do projecto sobre a avifauna, 

determinando o grau de alteração das comunidades e a mortalidade induzida pela instalação e 

funcionamento dos aerogeradores do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha, e da respectiva linha aérea 

de transporte de energia. Para esta avaliação, é necessário a caracterização do elenco avifaunístico 

existente na área de implantação do projecto com vista à obtenção de uma situação de referência 

representativa que permita servir de base à avaliação de impactes, por comparação com a situação em 

fase de exploração do projecto eólico. 

Os relatórios de monitorização irão respeitar a estrutura e o conteúdo indicados no Anexo V da Portaria 

n.º 330/2001 de 2 de Abril. 

2. BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O local do Parque Eólico de Falperra e Rechãzinha situa-se no distrito de Vila Real, concelho de Vila 

Pouca de Aguiar, freguesias de Telões, Soutelo de Aguiar e Vreia de Jales. A zona em estudo desenvolve-

se entre os vales do rio Corgo (a Oeste) e do rio Pinhão (a Este), e está enquadrado pela serra da Falperra 

(a Sul) e da Padrela (a Norte), no concelho de Vila Pouca de Aguiar. 

O Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha é constituído por 22 aerogeradores, e divide-se em três zonas 

geograficamente distintas, denominadas por núcleos, mas bastante próximas entre si. Desta forma, e na 

zona mais a norte, localizam-se os núcleos de Rechãzinha (com cerca de 136 ha) e do Roxo (50 ha), que 

estão separados pela A24; a sudoeste encontra-se o núcleo de Tourencinho (47 ha); e, finalmente numa 

zona intermédia às anteriores, a sul da Rechãzinha, situam-se os núcleos de Cabreiro Oeste (26 ha) e 

Cabreiro Este (39 ha), igualmente separados pela A24. 
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Apresenta uma orientação geral Norte-Sul e uma diferença de altitude de cerca de 136 m (entre as 

cotas 1134 m e 998 m). A zona de maior altitude localiza-se na zona central, no núcleo de Cabreiro Este 

onde se encontra o marco geodésico do Cabreiro a 1134 m, e o Marco Geodésico do Roxo a 1014 m, no 

núcleo com o mesmo nome. 

O Parque Eólico vai ligar a uma nova Subestação 60/220 kV, denominada de Montenegrelo, a construir 

junto da Subestação de Vila Pouca de Aguiar, da REN, que será construída e explorada pela ENEOP2. 

A ligação do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha à rede eléctrica receptora será feita através de uma 

linha eléctrica aérea partilhada a 60 kV com aproximadamente 3.9 km, que se irá desenvolver desde a 

subestação do Parque até à subestação 60/220 kV atrás referida. Desta subestação para a subestação da 

REN de Vila Pouca de Aguiar, a ligação será realizada através de uma linha de 220 kV com uma extensão 

reduzida de cerca de 300 m. 

A zona de implantação do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha encontra-se maioritariamente ocupada 

por matos rasteiros e afloramentos rochosos de granito dispersos, sendo que os de maiores dimensões 

estão concentrados no núcleo de Tourencinho. Salienta-se no entanto, que as zonas de afloramentos 

rochosos estão na sua maioria associados às zonas de matos. Existem, ainda, pinheiros dispersos um 

pouco por toda a área de estudo, podendo-se observar em algumas zonas uma maior concentração 

destes (núcleo da Rechãzinha). 

Na área de implantação do Parque Eólico Falperra-Rechãzinha, a flora vascular e a vegetação natural 

encontram-se extremamente empobrecidas, resultado das intensas actividades humanas que actuam de 

forma devastadora e continuada, sendo, por isso, maioritariamente constituída por matos de giestais, 

resultantes do abandono das práticas agrícolas e da exploração intensa de granitos com um grande 

número de pedreiras na zona envolvente à área de estudo. 

3. ENQUADRAMENTO TÉCNICO 

Estabelecidos os objectivos específicos, importa salientar algumas condicionantes técnicas que 

determinaram a elaboração da metodologia proposta. 

Os princípios-base que permitem quantificar os impactes de uma obra consistem no reconhecimento do 

que causa alterações na densidade populacional das espécies afectadas e de que essa alteração é 

quantificável. É a sua quantificação que levanta maiores problemas técnicos. 

A generalidade da avifauna apresenta um ciclo anual complexo. A capacidade de voo determina a 

ocorrência de movimentos migratórios anuais ou bianuais, usualmente intercalados por um período de 

reprodução, havendo nesta altura estabilidade espacial. 

Na Península Ibérica, o ciclo anual da avifauna inclui um período de reprodução, variável de espécie 

para espécie, mas que ocorre usualmente na Primavera, e extensas migrações no período inter-

reprodutor. 
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A divisão clássica em classes fenológicas consoante o comportamento migratório, designadamente nas 

classes de Sedentário, Migrador de passagem e Invernante, Migrador nidificante, constitui uma 

simplificação grosseira da elevada diversidade dos ciclos anuais das diferentes espécies. Na verdade, esta 

simplificação, ainda que útil em determinados trabalhos, transporta um factor de erro importante: o nome 

de algumas classes sugerem uma estabilidade espacial que, na generalidade do ano, não existe. 

De facto, mesmo as espécies classificadas como sedentárias, que estão presentes todo o ano em 

determinada região, efectuam migrações dispersivas durante o período inter-reprodutor. Durante o período 

de migração a generalidade das espécies apresenta um comportamento migratório permanente e um 

comportamento territorial incipiente. Este facto leva a que os movimentos migratórios se estendam a todo 

o período, inclusivamente aos meses de Janeiro e Fevereiro, meses em que o sentido da migração se 

inverte. 

Devido a contingências da biologia da reprodução, o período em que a diversidade de migradores é 

maior, é o período de migração pós-nupcial que, em Portugal, apresenta um máximo durante os meses de 

Setembro e Outubro. 

Por último, salienta-se que durante o Inverno a área de estudo deverá possuir densidade e diversidade 

muito baixas, permanecendo exclusivamente aquelas espécies que possuem comportamento territorial 

mais intenso. Esta situação poderia ser distinta numa localização em bioclima mediterrânico, onde o 

Verão, e não o Inverno, é a estação mais desfavorável. 

Estas considerações levaram à necessidade de alterar a metodologia de planos de monitorização que 

vêm sendo utilizadas em Portugal, por forma a não abranger todo o ciclo anual, mas concentrando a 

amostragem nos períodos que melhor poderão responder às questões previamente colocadas. Assim, os 

planos actualmente em curso prevêem a execução de campanhas de trabalho de campo na Primavera, 

Outono e Inverno. 

4. PARÂMETROS A MONITORIZAR 

De modo a caracterizar o elenco de espécies avifaunísticas existentes na área de influência do projecto 

eólico, avaliando os efeitos deste sobre as comunidades de aves, e determinando o grau de alteração das 

densidades, para cumprir os objectivos do PMA serão avaliados os seguintes parâmetros: 

- inventariar e distribuir as espécies de aves na área de implementação do Parque Eólico de 

Falperra-Rechãzinha; 

- determinar a utilização e abundância de aves na área de implementação do Parque Eólico, 

antes e após a construção do Projecto (de modo poderem servir de referência, verificando o 

eventual impacte na fase pós-construção do Parque Eólico); 

- monitorizar a mortalidade provocada pelos aerogeradores e pela linha de transporte de 

energia durante a fase de exploração; e 
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- monitorizar a tolerância de aves no Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha, durante a fase de 

exploração, através da análise das variações de efectivos e de padrões de distribuição. 

Na estimativa da mortalidade causada pelos aerogeradores serão utilizadas taxas de detectabilidade 

(por parte dos observadores) e taxas de decomposição e remoção (por parte de predadores e necrófagos), 

já referenciadas em bibliografia da especialidade. 

5. LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

5.1. Avaliação das Alterações na Composição Específica das Comunidades de Aves 

Para a inventariação da comunidade avifaunística na área do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e 

determinação das densidades de aves presentes, será utilizado o método “pontual com distância fixa” 

(RABAÇA, 1995). Este método de censo consiste no registo de todos os contactos obtidos pelo observador 

em determinados pontos fixos dentro da área de estudo, durante um período de tempo e num raio (em 

redor do observador) previamente estabelecidos (RABAÇA, 1995). O facto da superfície de amostragem ser 

conhecida permite a obtenção directa de estimativas de densidades (PALMEIRIM, 1988 in RABAÇA, 1995). A 

utilização dos métodos pontuais é preferível à dos métodos lineares em zonas onde existem distintos 

biótopos que possuem taxas de detectabilidade diferentes, tal como acontece na área de estudo, onde 

zonas de matos rasteiros (de fácil detectabilidade) coexistem com áreas mais arborizadas. 

Serão utilizados 15 pontos de amostragem: 11 na área do Parque Eólico, e 4 na linha de transporte de 

energia, tal como referido na Tabela 1. 

A duração do período de contagem é um aspecto importante a considerar na planificação destes 

trabalhos, dado que curtos períodos diminuem a probabilidade de detecção de uma ave e longos períodos 

podem ocasionar sobrestimativas de abundância, visto ser maior o risco de contagem múltiplas (BAILLIE, 

1991 in ALMEIDA & RUFINO, 1994). Assim, o período de amostragem escolhido em cada ponto será de 

10 minutos. Sendo este valor um compromisso entre o número necessário de pontos de amostragem na 

área de estudo e os diferentes períodos de actividade das aves (as primeiras horas da manhã 

correspondem a períodos de maior actividade), em cada censo serão feitas contagens em dois períodos 

distintos, quando as aves estão mais activas, nomeadamente ao início da manhã e perto do ocaso. 
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Tabela 1 – Localização dos pontos de amostragem. 

COORDENADAS ÁREA DE 

ESTUDO 
PONTO DESCRIÇÃO 

X Y 

P01 Localizado na vizinhança de um bosque de resinosas, 
numa área de matos e vegetação arbustiva baixa. 

241 251.92 498 214.98 

P02 Próximo do aerogerador 3, com o mesmo tipo de 
coberto vegetal que o P01. 

241 321.45 497 884.05 

P03 Numa área adjacente ao Aerogerador 20, numa área 
de vegetação arbustiva baixa. 

241 475.47 497 420.69 

P04 Numa área de rocha nua, próximo da localização do 
Aerogerador 14. 

240 654.01 496 880.13 

P05 No acesso ao Marco Geodésico do Roxo, numa área 
de vegetação arbustiva baixa e de rocha nua. 

240 476.03 496 668.77 

P06 Na vizinhança de um posto de vigia florestal, numa 
área de rocha nua. 

240 820.87 494 986.30 

P07 Numa área de matos rasteiros associada a 
afloramentos rochosos, entre os aerogeradores 9 e 10. 

241 115.66 494 630.34 

P08 Perto do Marco Geodésico do Cabreiro e do 
Aerogerador 8, numa zona de matos. 

241 758.07 494 185.38 

P09 Numa área de afloramentos rochosos de grandes 
dimensões, entre os aerogeradores 6 e 7. 

241 702.45 493 776.58 

P10 Numa área de vegetação arbustiva baixa e de rocha 
nua, no acesso ao aerogerador 2. 

239 705.69 492 908.93 

Parque 
Eólico 

P11 Localizado numa área de matos baixos, associada a 
afloramentos rochosos, a sul do Aerogerador 5. 

240 206.27 493 501.27 

L01 Perto do topónimo “Fraga da Janelinha”, numa área de 
vegetação baixa, a poente do Aerogerador 16. 

240 754.45 497 818.74 

L02 Próximo do apoio 7, num área caracterizada por matos 
rasteiros associados a uma mancha de resinosas. 

241 149.88 498 636.92 

L03 Entre os apoios 12 e 13, num área caracterizada por 
matos rasteiros. 

242 012.13 499 745.06 

Linha de 
Transporte 
de Energia 

L04 Numa área adjacente à subestação de Montenegrelo 
(60/220 kV), numa área de vegetação arbustiva baixa. 

242 466.95 500 278.19 

Especificamente para o cálculo da densidade, em cada ponto de amostragem serão registados todos os 

indivíduos detectados, visual ou auditivamente, dentro de um raio de 50 m e assumir-se-á que todos os 

indivíduos existentes são contabilizados. Os valores de densidade (d) em cada ponto de amostragem são 

dados por 

 
 r 

n
     d

2
×π

=  

em que n é o número de contactos (visuais e/ou auditivos) registado durante 10 minutos e r é o raio de 

amostragem (50 m, a partir de cada ponto de amostragem). Será igualmente calculada a densidade média 

de cada espécie e da totalidade das aves em cada biótopo considerado. 
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As espécies inventariadas serão agrupadas por Ordens, sendo mencionado o seu estatuto de 

conservação a nível nacional e comunitário, de forma a avaliar o seu valor conservacionista. O estatuto de 

conservação considerado para Portugal Continental é o que consta no novo Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (CABRAL et al., 2006). 

A nível comunitário, o estatuto de conservação que será adoptado é o constante na Directiva Aves 

(79/409/CEE), sendo descrito o anexo em que cada espécie se encontra, em caso de ameaça. 

Para todas as espécies inventariadas será também considerada a sua fenologia, ou seja, a altura do 

ano em que permanecem na região e se ali se reproduzem (ocorrência de nidificação). A ocorrência de 

nidificação (possível, provável ou confirmada) será atribuída de acordo com os códigos de nidificação 

reconhecidos e utilizados internacionalmente, nomeadamente no novo Atlas das Aves Nidificantes em 

Portugal (EQUIPA ATLAS, 2008). 

Todos os dados obtidos serão armazenados numa base de dados em Microsoft Excel com data, 

biótopo, espécie, sexo, idade (adulto/juvenil), ponto de amostragem e coordenadas UTM. 

5.2. Avaliação da Mortalidade  

A prospecção de cadáveres de aves será realizada através de campanhas de amostragem na fase de 

exploração do Parque Eólico, e será efectuada em redor dos aerogeradores, contemplando uma área 

superior à abrangida pelo raio das pás (com centro na torre), propondo-se que a distância seja 15 metros a 

mais que o diâmetro das pás. É necessário ter em conta que a eficiência de prospecção varia muito 

consoante o tipo de habitat e a orografia do terreno em redor dos aerogeradores, sendo que a envolvente 

próxima aos aerogeradores está praticamente desprovida de vegetação. 

A prospecção de cadáveres em torno dos aerogeradores será efectuada num período mínimo de 

20 minutos, cobrindo um máximo de área prospectável possível e, preferencialmente, será realizada 

fazendo-se transectos paralelos, distanciados entre si aproximadamente 10 metros. O observador deverá 

olhar sempre para ambos os lados do transecto e adequar a sua velocidade de deslocação à visibilidade 

que o biótopo lhe proporciona. Consoante as características do habitat, alternativamente, poderão ser 

realizados percursos em “zig-zag”, ou dividindo a área em quadrantes, progredindo sequencialmente entre 

cada um deles, utilizando qualquer um dos métodos anteriores. Se a prospecção for efectuada por mais do 

que um observador, este tempo será divido pelo número de técnicos envolvidos no trabalho. 

Sempre que um cadáver for encontrado durante a prospecção, serão anotados os seguintes dados: 

a) espécie, b) sexo, c) ponto GPS, d) distância ao aerogerador, e) presença ou ausência de traumatismos, 

f) presença ou ausência de indícios de predação g) data aproximada da morte (4 categorias: 24h; 2-3 dias; 

mais de 1 semana; mais de 1 mês), h) fotografia digital do cadáver e i) condições climatéricas do dia e dos 

dias anteriores à prospecção. 
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É proposto a prospecção de todos os aerogeradores que fazem parte do Parque Eólico de Falperra-

Rechãzinha, tendo a prospecção uma periodicidade igual à avaliação das alterações na composição 

específica (6 campanhas/ano, por um período mínimo de 2 anos). 

A taxa de mortalidade será ajustada para a “Taxa de Mortalidade Real”, pois é necessário ter em conta 

outros factores que desviam o estudo da mortalidade de aves, nomeadamente: 

• Percentagem do Troço Prospectada Eficazmente (TPE) – o observador estimará a 

percentagem do transecto onde não é possível conduzir a uma prospecção válida (vegetação 

muito densa, plano de água, cercado com animais domésticos, etc.); 

• Percentagem de Aves que Morre na Área Prospectada (MAP) – a morte de algumas aves que 

sofrem acidentes com os aerogeradores poderá ocorrer fora a área, não sendo os seus 

cadáveres detectados na área; 

• Percentagem de Aves Não Encontrada pelo Observador (NEO) – os transectos acarretam um 

erro de não detecção dos cadáveres das aves que se encontram na área de prospecção; 

• Percentagem de Aves Removida Por Necrófagos (RPN) – devido à ecologia alimentar dos 

predadores, uma parte do número de aves poderá ser consumida por necrófagos e outros 

predadores. 

Calcular-se-á a Taxa de Mortalidade Real (TMR), com base na análise da Taxa de Mortalidade 

Observada (TMO), através da seguinte expressão: 

 
RPN)  (1 NEO) - (1 MAP TPE

TMO
     TMR

×××
=  

onde TPE indica a percentagem de Troço Prospectada Eficazmente, MAP corresponde à percentagem de 

aves que Morre na Área Prospectada, NEO indica a percentagem de aves Não Encontrada pelo 

Observador, e RPN a parte Removida Por Necrófagos. Todavia, a percentagem de aves que Morre na 

Área Prospectada (MAP) não deverá ser considerada, neste projecto, para o cálculo da TMR. 

Como já foi referido anteriormente, os valores a aplicar na fórmula anterior serão baseados em 

bibliografia, com excepção da Taxa de Mortalidade Observada (TMO). 

Para a avaliação da mortalidade resultante da linha de transporte de energia, serão prospectadas em 

transectos pedonais aves mortas (ou os seus vestígios). Estes transectos serão a montante e a jusante 

(tendo como referência a orientação da linha eléctrica) dos 4 pontos definidos para a caracterização da 

comunidade de aves (L01, L02, L03 e L04), com um largo de 10 m, numa extensão de 200 m. A 

prospecção ao longo dos transectos será realizada por um ou dois observadores que, através de 

observação directa, deverão analisar todos os vestígios ao nível do solo. Os observadores deslocar-se-ão 

de cada lado da linha, a 5 -10 m da projecção no solo do cabo condutor exterior. 
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Todas as aves ou indícios encontrados serão identificados no local e serão registadas as seguintes 

informações: a) espécie, b) sexo, c) ponto GPS, d) distância à linha eléctrica, e) presença ou ausência de 

traumatismos, f) presença ou ausência de indícios de predação g) data aproximada da morte (4 categorias: 

24h; 2-3 dias; mais de 1 semana; mais de 1 mês), h) fotografia digital do cadáver e i) condições 

climatéricas do dia e dos dias anteriores à prospecção. 

5.3. Frequência de Amostragem 

Face às considerações anteriores, no que respeita à avaliação das alterações na composição específica 

das comunidades de aves, e da mortalidade causada pelo funcionamento dos aerogeradores, apresenta-

se a seguinte calendarização de trabalho: 

- Fase I - Fase prévia à construção (censos de aves): censos de aves nos 15 pontos de 
amostragem (11 na área do Parque eólico; e 4 no corredor da linha eléctrica) em 3 períodos: 

Época Reprodutiva, Migração, e Invernada, de modo a completar um ciclo anual. Em cada um 

dos 3 períodos serão efectuadas 2 visitas, de modo a duplicar o esforço de amostragem. As 

duas visitas deverão ser efectuadas com meteorologia adequada à observação da avifauna, e 

com um espaçamento de um mês. Em suma, serão efectuadas 6 visitas ao longo de um ano. 

Por exemplo: Maio e Junho (Época Reprodutiva); Outubro e Novembro (Migração); Janeiro e 

Fevereiro (Invernada); e 

- Fase II - Fase de exploração (censos de aves e prospecção de cadáveres): continuação 
da realização de censos, como descrito para a Fase I, durante 2 anos consecutivos, com uma 

periodicidade mensal. Deste modo, serão realizadas 12 visitas aos 15 pontos de amostragem, 

até completar 2 ciclos anuais completos. Deverá ter início com a entrada em funcionamento 

dos aerogeradores do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha, bem como a finalização da 

construção da linha de transporte de energia. 

6. TÉCNICAS E MÉTODOS DE ANÁLISE 

A metodologia para cálculo da densidade, abundância relativa, riqueza específica e diversidade da 

comunidade de aves na área de estudo irá consistir em pontos de observação e escuta com 10 minutos de 

duração. Durante o período de observação e escuta irão ser recolhidos os seguintes dados: a) hora do 

início e fim do censo, b) espécies observadas, e c) respectivo número de indivíduos. Pretende-se com este 

método obter estimativas de abundâncias e densidades relativas para as espécies ocorrentes na área de 

estudo. 

7. MÉTODOS DE TRATAMENTO DOS DADOS 

Os dados obtidos no trabalho de campo serão tratados e inseridos num Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) de modo a construir uma cartografia com áreas utilizadas pelas aves e os locais onde 

foram encontrados animais mortos. O SIG incluirá também a execução de uma carta de biótopos. 
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As espécies inventariadas serão agrupadas por Ordens, sendo mencionado o seu estatuto de 

conservação a nível nacional e comunitário, de forma a avaliar o seu valor conservacionista. O estatuto de 

conservação considerado para Portugal Continental é o que consta no novo Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (CABRAL ET AL., 2006). Estas novas categorias são baseadas nas da União 

Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). A nível comunitário, o estatuto de conservação que 

será adoptado é o constante na Directiva Aves (79/409/CEE), sendo descrito o anexo em que cada 

espécie se encontra, em caso de ameaça. 

Para todas as espécies inventariadas será também considerada a sua fenologia, ou seja, a altura do 

ano em que permanecem na região e se ali se reproduzem (ocorrência de nidificação). A ocorrência de 

nidificação (possível, provável ou confirmada) será atribuída de acordo com os códigos de nidificação 

reconhecidos e utilizados internacionalmente, nomeadamente no “Novo Atlas de Aves Nidificantes em 

Portugal” (EQUIPA ATLAS, 2008). 

Como referido anteriormente, todos os dados obtidos serão armazenados numa base de dados em 

Microsoft Excel com data, biótopo, espécie, sexo, idade (adulto/juvenil), ponto de amostragem e 

coordenadas UTM. 

8. MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOPTAR NA SEQUÊNCIA DOS RESULTADOS DO 
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

Em função dos resultados obtidos, serão apresentadas medidas de minimização a implementar, com 

vista à minimização dos efeitos do projecto. 

A definição destas medidas, caso venham a ser identificadas como pertinentes, será objecto de 

documento próprio, que incluirá para além da descrição da própria medida, uma justificação técnica e 

descrição dos objectivos. 

9. CONTEÚDO E PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

De acordo com a calendarização prevista para o desenvolvimento do PMA serão entregues relatórios 

com a seguinte calendarização: 

• No final da Fase Prévia à Construção (Fase I) – primeiro relatório que incluirá os dados de 

monitorização recolhidos no período anterior à construção; 

• No final do 1.º ano de monitorização da fase de exploração (Fase II) – segundo relatório que 

incluirá os dados de monitorização recolhidos no primeiro ano de exploração do Parque Eólico, 

incluindo já os eventuais resultados da mortalidade; 

• No final do 2.º ano de monitorização da fase de exploração (Fase II) – relatório final que  

contemplará os resultados obtidos durante os dois anos de monitorização na fase de exploração 

e ainda uma comparação relativamente à situação previamente existente à execução das obras 
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1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS 

O presente documento constitui o Plano de Monitorização da Flora e Vegetação (PMFV) a implementar 

na área de construção do Parque  Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo (60/220 

KV), plano este desenvolvido no seguimento rigoroso das directrizes expostas na Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA) emitida para o projecto em estudo. 

Com a implementação deste PMFV pretende-se numa primeira fase, que decorrerá durante a execução 

das obras, identificar os danos causados sobre a flora e vegetação nas áreas intervencionadas pela 

construção do projecto e nas áreas adjacentes. Serão também controladas as actividades relativas à 

recuperação paisagística. Após o fim dos trabalhos será verificada a recuperação das comunidades 

vegetais através da medição da área efectivamente afectada de cada um dos habitats e da taxa de 

recuperação destes habitats. 

A verificação da regeneração do coberto vegetal nas áreas afectadas, será efectuada por comparação 

com as zonas envolventes e tendo por base a situação de referência descrita no âmbito do respectivo EIA. 

Numa segunda fase, após a execução das obras, será efectuada uma monitorização das zonas 

directamente afectadas pelas obras, nomeadamente zonas adjacentes aos acessos, plataformas, zona 

envolvente ao edifício de comando/subestação; zona utilizada como estaleiro; zona utilizada para 

armazenamento temporário de inertes e zona intervencionada para instalação da rede de cabos 

subterrânea. 

Será também avaliada a eventual necessidade de implementação de medidas de recuperação, caso a 

regeneração natural tenha tido pouco sucesso. 

Os relatórios de monitorização previstos terão a estrutura e o conteúdo indicados no anexo V da 

Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

2. ÂMBITO TEMÁTICO (PARÂMETROS A MONITORIZAR) 

A monitorização será dirigida às zonas directamente afectadas pela obra, nomeadamente zonas 

adjacentes aos acessos, plataformas, zona envolvente ao edifício de comando/subestação; zona utilizada 

como estaleiro; zona utilizada para armazenamento temporário de inertes e zona intervencionada para 

instalação da rede de cabos subterrânea. 
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O PMFV incluirá a apreciação do Plano de Recuperação Paisagística que será implementado, bem 

como o controlo da eficácia das actividades relativas à recuperação paisagística. A verificação da 

regeneração do coberto vegetal nas áreas afectadas, será efectuada por comparação com as zonas 

envolventes e tendo por base a situação previamente existente. 

Serão monitorizados os seguintes parâmetros: 

I. Composição florística de locais intervencionados em fase de obra e de locais adjacentes a 

estes (áreas controlo); 

II. Abundância de todas as espécies em locais intervencionados e em locais adjacentes a estes 

(áreas controlo); 

III. Estado de conservação dos endemismos florísticos e dos habitats incluídos no Anexo B-I do 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, e das manchas significativas de espécies de flora 

protegidas e/ou com estatuto de ameaça na área de influência do projecto. 

3. LOCAIS E FREQUÊNCIA DAS AMOSTRAS OU REGISTOS 

Serão monitorizadas: 

a) as áreas intervencionadas durante a fase de construção, e que foram alvo de recuperação 

através da colocação de terra vegetal, designadamente: áreas envolventes aos aerogeradores 

(plataformas de montagem e respectivos taludes), valas de cabos eléctricos, áreas envolventes 

à subestação/edifício de comando, áreas adjacentes aos acessos beneficiados e construídos e 

áreas que foram utilizadas para estaleiro e depósito de inertes e terra vegetal; 

b) as áreas adjacentes não intervencionadas durante a fase de construção (áreas controlo), que 

serão seleccionadas e tomadas como pontos de referência para a avaliação do estado 

evolutivo da vegetação nas áreas intervencionadas; 

c) as áreas adjacentes a acessos ou acessos fechados e renaturalizados necessários para a 

instalação da linha eléctrica. 

Tal como preconizado na DIA, será efectuada uma campanha de monitorização, que envolverá 2 dias 

de trabalho de campo, em fase prévia à construção (Fase I), com o objectivo de caracterizar as 

comunidades vegetais e identificar espécies de flora com relevância para a conservação. A informação 

recolhida nesta fase servirá de base de comparação às fases seguintes. 

Para efectuar a monitorização durante a fase de construção (Fase II), prevê-se uma visita a meio do 

período de execução das obras por um técnico com formação em flora e vegetação e outra no final desta 

fase, após concluídos todos os trabalhos de renaturalização das zonas intervencionadas. Na totalidade 

serão realizadas 2 campanhas de monitorização, que envolvem dois dias de trabalho de campo em cada 

campanha, durante a Fase de Construção. 
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As campanhas de monitorização em fase de exploração (Fase III) realizar-se-ão na área de implantação 

do projecto, ou seja, em todas as áreas que sofreram intervenções durante a fase de construção. Serão 

realizadas 2 campanhas de monitorização semestrais, para as quais serão necessários 2 dias de trabalho 

de campo em cada campanha, durante 2 anos, para verificação da regeneração do coberto vegetal nas 

áreas afectadas pelas obras. Deste modo, serão realizadas 4 campanhas, que envolvem 8 dias de 

trabalho de campo, durante a Fase de Exploração. 

Na totalidade serão efectuadas 7 campanhas de monitorização que envolvem 14 dias de trabalho de 

campo, durante os 3 anos de monitorização da Flora e Vegetação, período que inclui as deslocações até 

ao local do projecto. 

Conforme referido, para avaliar o estado de desenvolvimento da vegetação, serão realizados inventários 

florísticos em áreas intervencionadas e áreas de controlo (áreas não intervencionadas durante a fase de 

construção e com a mesma composição florística). 

4. METODOLOGIA E TRATAMENTO DE DADOS 

A metodologia a utilizar nas campanhas de monitorização basear-se-á no Método dos Quadrados 

Permanentes, o qual consiste em estabelecer áreas de amostragem (em áreas desmatadas, áreas sujeitas 

a recuperação paisagística, e manchas de empréstimo) com forma quadrangular e área constante (área de 

controlo) para obtenção de estimativas de abundância e dominância da flora e vegetação. Como referência 

este método é apropriado para obtenção de medidas de biomassa, percentagem de cobertura e frequência 

de ocorrência de todos os tipos de vegetação. 

 Métodos de Análise 
 
Análise Quantitativa 

� Área: quantificação da área total de cada tipo de vegetação; 

� Abundância e densidade: quantificação do número de efectivos de cada espécie 

(presença/ausência); 

� Cobertura: área de cobertura em percentagem de cada espécie; 

� Dominância: espaço físico ocupado por cada espécie em relação a outras espécies que integram 

a comunidade vegetal; 

� Diversidade: Variedade de espécies presentes na comunidade. 

 
Análise Qualitativa 

� Composição florística: lista de espécies presentes na comunidade; 

� Sociabilidade: disposição dos indivíduos de cada espécie na comunidade vegetal; 
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� Vitalidade: capacidade de conclusão do ciclo de crescimento; 

� Fisionomia: aparência fisionómica da comunidade vegetal. 

As percentagens de cobertura serão estimadas pelo método de Braun-Blanquet, através da realização 

de inventários florísticos. Este método pontua o grau de cobertura (abundância) de cada espécie botânica 

de acordo com o quadro seguinte: 

Quadro 1 – Escala de abundância de Braun-Blanquet (Géhu & Rivas-Martínez, 1981). 

r Indivíduos raros ou isolados e que cobrem menos de 0,1 % da área; 

+ Indivíduos pouco abundantes, de muito fraca cobertura e que cobrem entre 0,1 
% a 1% da área; 

1 Indivíduos bastante abundantes mas de fraca cobertura e que cobrem de 1% a 
10% da área; 

2 Indivíduos muito abundantes e que cobrem pelo menos de 10% a 25% da área; 

3 Número qualquer de indivíduos que cobrem de 25% a 50% da área; 

4 Número qualquer de indivíduos que cobrem de 50% a 75% da área; 

5 Número qualquer de indivíduos que cobrem mais de 75% da área. 

 

A partir do inventário florístico será determinada a correspondência entre as unidades fitossociológicas 

(sintaxa) e os habitats naturais constantes do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005. 

A determinação destes parâmetros permitirá uma leitura directa dos parâmetros solicitados no 

procedimento de AIA, através dos seguintes métodos: 

• a determinação da riqueza ou composição específica, para cada estrutura de vegetação, 

resultará do número de espécies constante nos inventários florísticos. Salienta-se que, a 

aplicação do método dos quadrados cumulativos garante que as áreas amostradas incluam 

a totalidade das espécies de cada unidade de vegetação; 

• a diversidade de cada estrutura de vegetação, resultará da análise cruzada de 

equitabilidade, estimada pela escala quantitativa de Braun-Blanquet e da riqueza específica; 

• a estrutura da vegetação resultará directamente da identificação das unidades 

fitossociológicas existentes e do grau de cobertura de cada uma estimado através da escala 

quantitativa de Braun-Blanquet. 

Serão também elaborados mapas detalhados da distribuição das principais espécies florísticas com 

interesse conservacionista que vierem a ser detectadas durante a realização dos inventários florísticos, os 

quais serão designados por Mapas de Distribuição. 
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5. CONTEÚDO E PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

De acordo com a calendarização prevista para o desenvolvimento do PMFV serão entregues relatórios 

com a seguinte calendarização: 

• Ano 0 (Fase I) – incluirá os dados recolhidos no terreno antes de serem iniciados os trabalhos 

de construção, e que servirão de base para os relatórios a apresentar nas fases seguintes; 

• No final da Fase de Construção (Fase II) - incluirá os dados recolhidos durante a Fase de 

Construção, bem como algumas considerações relevantes relacionadas com actividades de 

recuperação paisagística; 

• No final do 1º  ano de monitorização da Fase III (Fase de Exploração) – Um relatório contendo 

uma análise da evolução da regeneração do coberto vegetal ao longo do ano de monitorização; 

• No final do 2º ano de monitorização da Fase III (Fase de Exploração) – Um Relatório Final 

contemplando os resultados obtidos durante os dois anos de monitorização na fase de 

exploração e ainda uma comparação relativamente à situação previamente existente à 

execução das obras.  

Durante esta fase serão ainda realizadas monitorizações dos habitats prioritários localizados na área de 

influência do Parque Eólico Falperra-Rechãzinha e da Subestação de Montenegrelo, no intuito de avaliar o 

respectivo estado de conservação. 

6. MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOPTAR NA SEQUÊNCIA DOS RESULTADOS DO 
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

Finalizadas as campanhas de monitorização definidas e caso não tenha sido registada a recuperação 

de todas as áreas intervencionadas em fase de construção, poderá proceder-se à implementação de 

medidas adicionais, tais como a realização de sementeiras, sendo neste caso respeitadas as 

características genéticas das populações vegetais próprias do local, não se introduzindo espécies 

alóctones, susceptíveis de híbridar ou de se tornarem invasoras.  

Com base nos resultados destes dois anos de monitorização deverá então ser avaliada a necessidade, 

ou não, da continuação da monitorização. 

A revisão do plano de monitorização deverá ser feita se forem detectadas novas situações não 

abrangidas pelo presente programa de monitorização e caso se verifique que a metodologia proposta não 

é a mais adequada. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS 

O presente documento constitui o Plano de Monitorização de Quirópteros (PMQ) a implementar no 

Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha, plano este desenvolvido no seguimento das directrizes expostas 

na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida para o projecto em estudo e nas orientações gerais 

fornecidas pelo ICNB. 

A implementação do PMQ do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha tem como objectivos: 

� inventariar as espécies de morcegos que ocorrem na área do projecto eólico; 

� avaliar a actividade dos morcegos na área do Parque Eólico e na sua envolvente; 

� avaliar a ocupação sazonal dos abrigos de morcegos; e 

� prospecção de, eventuais, cadáveres ou morcegos feridos (na fase de exploração). 

Os relatórios de monitorização previstos irão respeitar a estrutura e o conteúdo indicados no Anexo V da 

Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril. 

2. BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha situa-se no distrito de Vila Real, concelho de Vila Pouca de 

Aguiar, freguesias de Telões, Soutelo de Aguiar e Vreia de Jales.  

O Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha é constituído por 22 aerogeradores, e divide-se em três zonas 

geograficamente distintas, denominadas por núcleos, mas bastante próximas entre si. Desta forma, e na 

zona mais a norte, localizam-se os núcleos de Rechãzinha (com cerca de 136 ha) e do Roxo (50 ha), que 

estão separados pela A24; a sudoeste encontra-se o núcleo de Tourencinho (47 ha); e, finalmente numa 

zona intermédia às anteriores, a sul da Rechãzinha, situam-se os núcleos de Cabreiro Oeste (26 ha) e 

Cabreiro Este (39 ha), igualmente separados pela A24. 

Apresenta uma orientação geral Norte-Sul e uma diferença de altitude de cerca de 136 m (entre as 

cotas 1134 m e 998 m). A zona de maior altitude localiza-se na zona central, no núcleo de Cabreiro Este 

onde se encontra o marco geodésico do Cabreiro a 1134 m, e o Marco Geodésico do Roxo a 1014 m, no 

núcleo com o mesmo nome. 
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A zona de implantação do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha encontra-se maioritariamente ocupada 

por matos rasteiros e afloramentos rochosos de granito dispersos, sendo que os de maiores dimensões 

estão concentrados no núcleo de Tourencinho. Salienta-se no entanto, que as zonas de afloramentos 

rochosos estão na sua maioria associados às zonas de matos. Existem, ainda, pinheiros dispersos um 

pouco por toda a área de estudo, podendo-se observar em algumas zonas uma maior concentração 

destes (núcleo da Rechãzinha). 

Na área de implantação do Parque Eólico Falperra-Rechãzinha, a flora vascular e a vegetação natural 

encontram-se extremamente empobrecidas, resultado das intensas actividades humanas que actuam de 

forma devastadora e continuada, sendo, por isso, maioritariamente constituída por matos de giestais, 

resultantes do abandono das práticas agrícolas e da exploração intensa de granitos com um grande 

número de pedreiras na zona envolvente à área de estudo. 

 

3. ENQUADRAMENTO TÉCNICO 

Estabelecidos os objectivos específicos, importa salientar algumas condicionantes técnicas que 

determinaram a elaboração da metodologia proposta no PMQ. 

Neste caso específico, importa referir que a primeira fase do programa de monitorização (referente ao 

período prévio à construção do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha), teve início em Maio de 2010 e 

inclui o inventário das espécies de morcegos que ocorrem na área de estudo, a análise da sua actividade, 

e a caracterização da ocupação sazonal de eventuais abrigos de morcegos, num raio máximo de 10 km 

relativamente ao perímetro da área de implantação do projecto eólico. 

Se o início das obras de construção do Parque Eólico ocorrer antes de se completar um ciclo anual (na 

fase de monitorização prévia à construção), os trabalhos poderão ser prolongados mesmo na fase de 

construção, de modo a obter um melhor conhecimento das comunidades de quirópteros da área de 

estudo, terminando quando totalizar um ciclo anual (excluindo o tempo de hibernação), pois não se prevê 

que as obras do Parque Eólico venham a interferir com a possível existência de morcegos na área de 

estudo uma vez que durante a noite as obras se encontram interrompidas. 

Após a realização da monitorização prévia à construção do Parque Eólico, será elaborado um relatório o 

qual será enviado para as entidades competentes (ICNB, APA, ou outras). 

Numa fase seguinte, a ser iniciada pela entrada em funcionamento dos aerogeradores (durante os três 

primeiros anos da fase de exploração), será analisada a mortalidade dos morcegos por colisão com os 

aerogeradores, ou por outros motivos relacionados com o funcionamento dos mesmos, além dos 

parâmetros estudados na fase prévia à construção. 

A colisão de morcegos com aerogeradores foi detectada em parques eólicos dos Estados Unidos da 

América (HOWELL & DIDONATO, 1991; OSBORN et al., 1996). Osborn e colaboradores encontraram vários 
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morcegos mortos no decurso de um estudo para avaliar o impacte de um parque eólico em aves no 

Minnesota (Osborn et al., 1996). A monitorização que efectuaram especificamente para os morcegos 

revelou uma maior taxa de mortalidade (85%) no Verão. A prospecção foi efectuada entre Maio e 

Setembro e aproximadamente 46% dos morcegos foram encontrados num raio de até 15 m em redor do 

aerogerador e 69% num raio de 20 m. Este é o primeiro estudo com evidências de colisões frequentes de 

morcegos com aerogeradores (o número de morcegos mortos foi similar ao de aves, num período de 

20 meses). 

Van Gelder relatou que a maioria das colisões envolviam espécies migradoras de morcegos e ocorriam 

durante o Outono, em noites com más condições atmosféricas (noites de nevoeiro ou nuvens baixas) e em 

associação com elevadas mortalidades em aves (OSBORN et al., 1996). Morcegos a navegar visualmente 

podem ser influenciados por muitos dos mesmos factores (por exemplo, abundância da espécie, condições 

climáticas, características da paisagem, tipo de utilização do terreno circundante, velocidade de rotação 

das pás, existência de corredores de migração ou de deslocação diária) que se pensa influenciarem a 

colisão de aves com aerogeradores (NELSON & CURRY, 1995 in OSBORN et al., 1996). 

4. PARÂMETROS A MONITORIZAR 

Os parâmetros a monitorizar, de acordo com os objectivos anteriormente apresentados, são: 

� Diversidade Específica – identificação das espécies que ocorrem na área de influência do 

Parque Eólico; 

� Actividade – contagem do número de encontros com morcegos, na área de implantação do 

Parque Eólico, e na sua envolvente; 

� Mortalidade – contagem do número de cadáveres de morcegos junto aos AG (realizado apenas 

na fase de exploração); 

� Taxa de Remoção de Cadáveres – determinação da taxa de consumo ou remoção de 

cadáveres por intervalo de tempo (realizado apenas na fase de exploração); 

� Eficiência na Detecção de Cadáveres – estimativa da proporção relativa de cadáveres não 

detectados (realizado apenas na fase de exploração); 

� Causas de Morte – determinação da provável causa de morte dos cadáveres detectados 

(realizado apenas na fase de exploração); 

� Temperatura; e 

� Direcção e Intensidade do Vento. 

Devido aos vários planos de monitorização já efectuados no nosso país, utilizar-se-ão valores de taxas 

de remoção de cadáveres de outros estudos. A eficiência na detecção de cadáveres será calculada 

utilizando preferencialmentes modelos de morcegos, tal como descrito em seguida neste PMQ. 



 

T61414-ANEXO12-PLANOMONIT-QUIROPTEROS-R1.doc       4 

ENEOP2 – EXPLORAÇÃO DE PARQUES EÓLICOS, S.A. 

PARQUE  EÓLICO DE FALPERRA-RECHÃZINHA 

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DE QUIRÓPTEROS 

5. LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

5.1. Avaliação da Composição Específica das Comunidades de Quirópteros 

Para a inventariação da comunidade de quirópteros na área de implantação do Parque Eólico de 

Falperra-Rechãzinha serão gravados todos os contactos estabelecidos, por intermédio de um detector de 

ultra-sons com um intervalo de frequências que abranja todos os contactos das espécies de morcegos. 

Este método consiste na escuta, registo e gravação de todos os contactos em determinados pontos 

fixos dentro da área de estudo, durante um determinado período de tempo. O período de amostragem 

escolhido em cada ponto é de 10 minutos, sendo este valor um compromisso entre o número necessário 

de pontos de amostragem na área de estudo e o tempo mínimo para a caracterização de um determinado 

ponto. 

Assim, foram seleccionados 11 pontos de amostragem na área do Parque Eólico, de forma a abranger 

os principais biótopos existentes, estando os locais identificados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Localização dos pontos de amostragem. 
            

COORDENADAS 
ÁREA DE ESTUDO (NÚCLEOS) 

PONTO DE 
AMOSTRAGEM 

DESCRIÇÃO 

X Y 

FR 1 
Localizado na vizinhança de um 
bosque de resinosas, numa área de 
matos e vegetação arbustiva baixa. 

241251.92 498214.98 

FR 2 Próximo do AG 3, com o mesmo tipo 
de coberto vegetal que o FR 1 

241321.45 497884.05 Rechãzinha 

FR 3 Numa área adjacente ao AG 20, numa 
área de vegetação arbustiva baixa. 

241475.47 497420.69 

FR 4 Numa área de rocha nua, próximo da 
localização do AG 14. 

240654.01 496880.13 

Roxo 

FR 5 
No acesso ao Marco Geodésico do 
Roxo, numa área de vegetação 
arbustiva baixa e de rocha nua. 

240476.03 496668.77 

FR 6 Na vizinhança de um posto de vigia 
florestal, numa área de rocha nua. 

240820.87 494986.30 

Cabreiro Oeste 

FR 7 
Numa área de matos rasteiros 
associada a afloramentos rochosos, 
entre o AG 9 e o AG 10. 

241115.66 494630.34 

FR 8 Perto do Marco Geodésico do Cabreiro 
e do AG 8, numa zona de matos. 

241758.07 494185.38 

Cabreiro Este 

FR 9 
Numa área de afloramentos rochosos 
de grandes dimensões, entre o AG 6 e 
o AG 7. 

241702.45 493776.58 

FR 10 
Numa área de vegetação arbustiva 
baixa e de rocha nua, no acesso ao 
AG 2. 

239705.69 492908.93 

P
ar
q
u
e 
 E
ó
li
co

 d
e 
F
al
p
e
rr
a-
R
ec
h
ãz
in
h
a 

Tourencinho 

FR 11 
Localizado numa área de matos 
baixos, associada a afloramentos 
rochosos, a sul do AG 5. 

240206.27 493501.27 
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A recolha da informação a respeito da comunidade de quirópteros presentes nas áreas de estudo será 

realizada mensalmente, no período de actividade dos morcegos, entre os meses de Abril e Outubro, 

totalizando 7 saídas por ano. Assim, a monitorização não será efectuada no período de hibernação dos 

indivíduos, entre Novembro e Março de cada ano. 

O plano de monitorização será, eventualmente, retomado quando a totalidade ou a maioria dos 

aerogeradores do Parque Eólico entrar em funcionamento. 

5.1.1. Monitorização Acústica 

Com esta amostragem pretende-se determinar quais as espécies que ocorrem nas áreas de estudo, 

avaliar o grau de utilização dessa área (a frequência com que a utilizam) e de que forma o fazem (área de 

alimentação ou zona de passagem entre abrigos e áreas de alimentação).  

De acordo com os resultados obtidos, tentar-se-á ainda caracterizar o comportamento das espécies em 

relação a factores como a distância a pontos de água, a intensidade/orientação do vento, temperatura e o 

biótopo. 

Para tal, entre os meses de Abril e Outubro, serão efectuadas amostragens mensais com um detector 

de ultra-sons em pontos fixos de escuta, na fase prévia à construção (possivelmente associada a parte da 

fase de construção) e nos três primeiros anos da fase de exploração do projecto eólico. 

A recolha de dados é efectuada por meio de escutas, com um detector de ultra-sons, realizadas em 11 

locais de amostragem na área do Parque Eólico. 

As escutas, que consistem no registo das emissões sonoras dos morcegos que surgirem na área de 

detecção do microfone do detector de ultra-sons, terão 10 minutos de duração, sendo realizadas durante o 

período de maior actividade dos morcegos (início cerca de 30 minutos após o pôr-do-sol e final cerca de 

3 horas depois), o que permitirá reduzir o efeito que as variações nos ritmos de actividade sucedidas ao 

longo de uma noite possam ter em cada amostragem. As amostragens não serão realizadas em condições 

meteorológicas adversas (chuva, nevoeiro, vento forte, trovoadas). 

Para além do detector de ultra-sons, nas escutas será ainda utilizado um gravador áudio digital que 

possibilitará registar as emissões sonoras dos morcegos captadas pelo detector, e um anemómetro de 

bolso, que permitirá efectuar medições da velocidade do vento e da temperatura do ar ao nível do solo, em 

cada amostragem. 

O detector de ultra-sons a utilizar será o modelo D240X da Pettersson Elektronik AB (com gama de 

frequências 10 a 120kHz) em modo “tempo expandido” (o som é reproduzido a uma velocidade 10 vezes 

inferior, tornando-o audível sem que haja alteração das características iniciais). As emissões sonoras 

serão armazenadas num gravador digital da Zoom, modelo H2.  
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Os locais de escuta serão avaliados no que diz respeito à actividade de morcegos (número de encontros 

por hora) e à riqueza específica. 

Em cada amostragem serão contabilizados os encontros com morcegos (sequência de pulsos 

associados à passagem de um morcego no espaço amostrado pelo microfone do detector de ultra-sons) e 

os feeding buzzes (sequência de pulsos emitidos com uma elevada taxa de repetição, que indicam a fase 

final de aproximação a um insecto). 

5.1.2. Monitorização dos Parâmetros Ambientais  

De modo a avaliar os efeitos da exploração dos projectos eólicos, além da monitorização acústica, serão 

caracterizados alguns parâmetros ambientais, comparando os seus valores com os de riqueza específica e 

abundância em cada um dos pontos. 

As variáveis a serem caracterizadas são: a distância a potenciais abrigos; a distância a pontos de água 

permanentes; o tipo de ocupação de solo; a distância aos aerogeradores; a velocidade do vento e a 

temperatura do ar (medida por um anemómetro de bolso). 

5.2. Prospecção de Abrigos 

A área de estudo a considerar na prospecção de abrigos deverá compreender um raio de 10 km em 

redor da área do Parque Eólico. Neste espaço, devem ser investigadas quaisquer estruturas que se 

afigurem como abrigos potenciais de morcegos: cavidades naturais (horizontais e verticais), edifícios 

abandonados, minas, pontes, etc. 

A prospecção de campo será auxiliada por análise de cartografia, consulta bibliográfica e inquérito às 

populações locais. Procurar-se-á ainda recolher informações referentes a abrigos junto do ICNB. 

Os abrigos encontrados (e registados com GPS) serão estudados quanto à sua utilização: quantificar o 

número de indivíduos presentes, identificar as espécies ocorrentes e/ou analisar indícios de presença 

(montes de guano ou cadáveres). 

Nas observações directas será utilizado máquina fotográfica e guia de identificação de mamíferos, 

enquanto que nas escutas será utilizado um detector de ultra-sons e um gravador digital. 

Abrigos com muitos morcegos ou vestígios devem ser visitados em todas as épocas do ano para 

determinação da sua ocupação sazonal. No caso de serem detectados abrigos com muitos morcegos que 

se suspeite que possam ter importância a nível nacional, o ICNB deverá ser informado, para que os seus 

técnicos possam avaliar a sua importância. 

Neste caso, serão recolhidas informações adicionais que permitam o estudo aprofundado dos abrigos: 

grau de actividade dos animais, presença de crias, grau de perturbação humana, tipo de abrigo, estação 

do ano, etc. 
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5.3. Avaliação da Mortalidade Gerada pelos Aerogeradores 

A prospecção de cadáveres será realizada através de campanhas de amostragem mensal (entre Abril e 

Outubro) nos 3 primeiros anos da fase de exploração do Parque Eólico, e será efectuada em redor dos 

aerogeradores, contemplando uma área superior à abrangida pelo raio das pás (com centro na torre), 

propondo-se que a distância seja 15 metros a mais que o diâmetro das pás (aproximadamente 60 m). É 

necessário ter em conta que a eficiência de prospecção varia muito consoante o tipo de habitat e a 

orografia do terreno em redor do aerogerador. 

A prospecção de cadáveres em torno do aerogerador será efectuada num período mínimo de 

20 minutos, cobrindo um máximo de área prospectável possível e, preferencialmente, será realizada 

fazendo-se transectos paralelos, distanciados entre si aproximadamente 10 metros. O observador deve 

olhar sempre para ambos os lados do transecto e adequar a sua velocidade de deslocação à visibilidade 

que o biótopo lhe proporciona. Consoante as características do habitat, alternativamente, poderão ser 

realizados percursos em “zig-zag”, ou dividindo a área em quadrantes, progredindo sequencialmente entre 

cada um deles, utilizando qualquer um dos métodos anteriores. Se a prospecção for efectuada por mais do 

que um observador, este tempo será divido pelo número de técnicos envolvidos no trabalho. 

Sempre que um cadáver for encontrado durante a prospecção, serão anotados os seguintes dados: 

a) espécie, b) sexo, c) ponto GPS, d) distância ao aerogerador, e) presença ou ausência de traumatismos, 

f) presença ou ausência de indícios de predação g) data aproximada da morte (4 categorias: 24h; 2-3 dias; 

mais de 1 semana; mais de 1 mês), h) fotografia digital do cadáver e i) condições climatéricas do dia e dos 

dias anteriores à prospecção. 

A frequência de amostragem abrangerá todos os aerogeradores do Parque Eólico de Falperra-

Rechãzinha. 

5.3.1. Cálculo da Taxa de Mortalidade Real 

A taxa de mortalidade será ajustada para a “Taxa de Mortalidade Real”, pois é necessário ter em conta 

outros factores que desviam o estudo da mortalidade de morcegos, nomeadamente: 

• Percentagem do Troço Prospectado Eficazmente (TPE) – o observador estimará a 

percentagem do transecto onde não é possível conduzir a uma prospecção válida (vegetação 

muito densa, plano de água, cercado com animais domésticos); 

• Percentagem de Morcegos que Morre Fora da Área Prospectada (MFA) – a morte de alguns 

morcegos que sofrem acidentes com aerogeradores poderá ocorrer fora da área, não sendo 

os seus cadáveres detectados na área prospectada; 

• Percentagem de Morcegos Não Encontrada pelo Observador (NEO) – os transectos 

acarretam um erro de não detecção dos cadáveres dos morcegos que se encontram na área 

de prospecção; 
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• Percentagem de Morcegos Removida Por Necrófagos (RPN) – devido à ecologia alimentar 

dos predadores, uma parte do número de morcegos poderá ser consumida por necrófagos e 

outros predadores. 

Calcular-se-á a Taxa de Mortalidade Real (TMR), com base na análise da Taxa de Mortalidade 

Observada (TMO), através da seguinte expressão: 

 
RPN)  (1 NEO) - (1  TPE

TMO
     TMR

××

=  

onde TPE indica a percentagem de Troço Prospectado Eficazmente, MFA corresponde à percentagem de 

morcegos que Morre Fora da Área Prospectada, NEO indica a percentagem de morcegos Não Encontrada 

pelo Observador, e RPN a parte Removida Por Necrófagos 

Como já foi referido anteriormente, os valores a aplicar na fórmula anterior serão baseados em 

bibliografia, com excepção da Taxa de Mortalidade Observada (TMO), e eventualmente da percentagem 

de morcegos Não Encontrados pelo Observador (NEO). 

5.3.2. Taxa de Remoção de Cadáveres e Taxa de Detectabilidade 

Poderão ser utilizados, em alternativa à deposição de cadáveres em redor dos aerogeradores, os 

valores relativos às taxas de remoção e detectabilidade já calculados em outros parques eólicos. No que 

diz respeito especificamente à taxa de remoção de cadáveres, caso se opte por esta alternativa 

metodológica, serão utilizados os maiores valores das taxas referidas na bibliografia, sendo indicada a 

origem dos dados utilizados. 

6. MÉTODOS DE TRATAMENTO DOS DADOS 

Os dados obtidos no trabalho de campo serão tratados e inseridos num Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) de modo a construir uma cartografia com áreas utilizadas pelos morcegos e os locais 

onde foram encontrados animais mortos. 

As espécies inventariadas serão caracterizadas também pelo seu estatuto de conservação a nível 

nacional e comunitário, de forma a avaliar o seu valor conservacionista. O estatuto de conservação 

considerado para Portugal Continental é o que consta no novo Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal (CABRAL et al., 2005). Estas novas categorias são baseadas nas da União Internacional para a 

Conservação da Natureza (UICN). A nível comunitário, o estatuto de conservação que será adoptado é o 

constante na Directiva Habitats (79/409/CEE), sendo descrito o anexo em que cada espécie se encontra, 

em caso de ameaça. 

Todos os dados obtidos serão armazenados numa base de dados em Microsoft Excel com data, 

biótopo, espécie, sexo, idade (adulto/juvenil), ponto de amostragem e coordenadas UTM. 
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6.1.1. Análise dos Parâmetros Acústicos 

Os registos sonoros obtidos serão analisados através do programa de análise de sons Batsound Pro – 

Sound Analysis, da Pettersson Elektronik AB. Este programa gera gráficos (oscilogramas, sonogramas e 

espectros de potência) que permitem a medição de variáveis sonoras (frequência de máxima amplitude, 

duração do pulso, intervalo entre pulsos, etc.), o que possibilita a identificação das espécies detectadas 

por comparação com uma base de dados. 

As variáveis sonoras a utilizar para a identificação das espécies serão: 

• Frequência principal (FMaxE, kHz) – frequência emitida com maior intensidade; 

• Gama de frequências (BW, kHz) – diferença entre a frequência inicial e a frequência final; 

• Duração do pulso (∆tp, ms) – intervalo de tempo entre o início e o fim de um pulso; 

• Intervalo entre pulsos (INT, ms) – intervalo de tempo entre o início de um pulso e o início do 

pulso seguinte; 

• Taxa de repetição (TR, Hz) – taxa com que são emitidos os pulsos, claculada por TR=1/INT. 

Será ainda efectuado tratamento estatístico adequado aos dados obtidos, de modo a avaliar a influência 

dos parâmetros medidos (biótopos, intensidade do vento, temperatura, etc.) na actividade dos morcegos. 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS DADOS 

Com a integração de toda a informação recolhida durante os diversos períodos de monitorização será 

possível estimar quais os impactes do Parque Eólico nas comunidades de morcegos. A sua significância 

será avaliada através da correcta interpretação dos resultados obtidos na análise estatística, sendo para 

tal indispensável uma abordagem, pelo menos, ao nível do contexto regional, considerando outros parques 

eólicos aí existentes. Neste ponto é fundamental a consulta de bibliografia e de especialistas. 

8. MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOPTAR NA SEQUÊNCIA DOS RESULTADOS DO 
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

Em função dos resultados obtidos, serão eventualmente apresentadas medidas de minimização a 

implementar, com vista à minimização dos efeitos do projecto eólico de Falperra-Rechãzinha. 

A definição destas medidas, caso venham a ser identificadas como pertinentes, será objecto de 

documento próprio, que incluirá para além da descrição da própria medida, uma justificação técnica e 

descrição dos objectivos. 

9. CALENDARIZAÇÃO E PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

Face às considerações anteriores, no que respeita à avaliação das alterações na composição específica 

das comunidades de quirópteros, e da mortalidade causada pelos aerogeradores sugere-se, de acordo 

com os resultados da avaliação da primeira fase de monitorizações, a seguinte calendarização de trabalho: 
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� Fase prévia à construção e eventualmente associada à construção (para caracterização das 

comunidades de morcegos e visitas a abrigos): 

• uma visita mensal, entre Abril e Outubro; 

� Fase de exploração (para caracterização das comunidades de morcegos, visitas a abrigos, e 

propecção de cadáveres): 

• uma visita mensal durante 3 anos, entre os meses de Abril e Outubro para monitorização de 

quirópteros e para prospecção de cadáveres de individuos. 

Se após a primeira fase de monitorização ficar decidido dar continuidade às monitorizações na fase de 

exploração, serão produzidos 5 relatórios finais de monitorização: 

• O 1.º relatório será entregue após a conclusão de um ciclo anual (excluindo a hibernação) da 

fase prévia à exploração, que incluirá os dados de monitorização recolhidos nos períodos 

anterior à construção do projecto eólico; 

• O 2.º relatório será entregue no final do 1.º ano de monitorização da fase de exploração; 

• O 3.º relatório será entregue no final do 2.º ano de monitorização da fase de exploração; e 

• O 4.º relatório será entregue no final do 3.º ano de monitorização da fase de exploração, e 

incluirá a compilação de toda a informação obtida durante o período total de monitorizações 

(relatório final). 

A revisão do PMQ deverá ser feita se: 

• forem detectadas novas situações não abrangidas pelo presente programa de monitorização; 

• caso se verifique que a metodologia proposta não é a mais adequada; 

• quando os resultados obtidos permiterem obter dados conclusivos acerca do efeito do Parque 

Eólico de Falperra-Rechãzinha, na população de morcegos. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS 

O presente documento constitui o Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro a implementar na 

área de influência do Projecto do Parque  Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestção de 

Montenegrelo (60/220 kV). 

O Plano de Monitorização que se propõe respeita a estrutura e as orientações da legislação 

actualmente em vigor, nomeadamente a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril a qual estipula, no ponto 

IV do Anexo IV, as normas às quais devem obedecer a estrutura dos planos de monitorização e 

permitirá averiguar e quantificar os impactes associados ao projecto no que diz respeito ao ambiente 

sonoro. 

De acordo com o quadro legal vigente, as fontes de ruído susceptíveis de causar incomodidade 

estão sujeitas ao cumprimentos dos requisitos estabelecidos no Artigo 11º, bem como ao disposto no 

n.º 1 do Artigo 13º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro. 

Com o plano de monitorização do ambiente sonoro pretende-se confirmar as previsões 

apresentadas no EIA, avaliar os principais impactes na componente acústica efectivamente gerados 

pelo projecto do Parque  Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo (60/220 kV) e 

se as alterações por ele introduzidas no ambiente sonoro, em consequência do ruído emitido, 

relativamente aos locais vizinhos, cumprem os critérios de incomodidade e satisfazem os limites 

máximos de exposição (dispostos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro). 

Pretende-se igualmente verificar a necessidade de adoptar medidas de minimização 

complementares, em caso de incumprimento dos valores limite legais. 
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2. METODOLOGIA 

2.1. Parâmetros a monitorizar 

De acordo com os objectivos do presente plano e de modo a caracterizar o ambiente sonoro 

durante a fase de exploração do Parque  Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestção de 

Montenegrelo (60/220 kV), serão monitorizados os seguintes indicadores: 

- Lden – Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno, expresso em dB(A),que está 

associado ao incómodo global; 

- Ln – Indicador de ruído nocturno, expresso em dB(A), que está associado ao incómodo no 

período nocturno. 

Para determinação destes indicadores serão efectuadas medições do parâmetro LAeq, em modo 

Fast e Impulse e em bandas de 1/3 de oitava para aferição da presença de componentes impulsivas e 

tonais, tendo em vista a determinação do nível de avaliação LAR. 

Com base nas medições acústicas efectuadas para determinação dos indicadores acima 

identificados, será possível caracterizar o Ruído Ambiente para verificar o cumprimento dos limites 

máximos de exposição, fixados no Artigo 11º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, e 

consequentemente avaliar o cumprimentos dos Critérios de Incomodidade e Exposição máximos 

estipulados na legislação em vigor. 

2.2. Locais e frequência de amostragem 

As medições acústicas (M) serão efectuadas nas povoações de Gralheira, Quinta e Tourencinho, 

junto dos receptores sensíveis. 

Os valores de referência já foram obtidos na fase de Estudo de Impacte Ambiental e também com a 

elaboração do estudo acústico (Anexo ao RECAPE), durante a qual foi efectuada a caracterização do 

ruído residual através da monitorização do ambiente sonoro na ausência do funcionamento do 

projecto. 

Durante o primeiro ano de exploração do projecto serão efectuadas duas campanhas de medições 

acústicas, tendo em consideração as seguintes condições: 

- as medições terão de ser efectuadas em duas épocas distintas do ano (período 

seco/período húmido); e em 

- três períodos distintos do dia: diurno (7 às 20 horas), entardecer (20 às 23 horas) e 

nocturno (23 às 7 horas). 
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Após as campanhas do 1º ano de exploração, a periodicidade será quinquenal (de 5 em 5 anos). 

Em situações de reclamação, serão efectuadas medições acústicas no local em causa, imediatamente 

após a mesma. Esse local será incluído no conjunto de pontos a monitorizar. 

2.3. Técnicas e métodos de análise e equipamentos necessários 

As medições serão efectuadas, com base na legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro), complementada pelos procedimentos constantes da Circular de Clientes nº 02/2007 – 

“Critérios de acreditação transitórios relativos à representatividade das amostragens de acordo com o 

Decreto-Lei nº 9/2007” do Instituto Português de Acreditação (IPAC) de Fevereiro de 2007, e seguindo 

as indicações definidas nas normas portuguesas aplicáveis: 

- Norma Portuguesa 1730-1:1996 – Descrição e medição do ruído ambiente - Grandezas 

Fundamentais (Parte 1); 

- Norma Portuguesa 1730-2:1996 – Descrição e medição do ruído ambiente - Recolha de 

dados relevantes para o uso do solo (Parte 2); 

- Norma Portuguesa 1730-3:1996 – Descrição e medição de ruído ambiente - Aplicação aos 

limites do ruído (Parte 3). 

Para a realização das medições de ruído será necessário os seguintes equipamentos: 

- Sonómetro de classe de exactidão 1 (modelo aprovados, segundo controlo metrológico, de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro); 

- Termómetro; 

- Anemómetro; 

- Termohigrómetro (modelo aprovados, segundo controlo metrológico, de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro). 

Em cada ponto de medição, serão registadas as fontes sonoras em presença. 

Salienta-se o facto de que será apresentada cópia do boletim da última verificação metrológica do 

equipamento de medição acústica. 

3. TIPOS DE MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL FACE AOS RESULTADOS DA 
MONITORIZAÇÃO 

O incumprimento dos valores limite admissíveis definidos na legislação em vigor, desencadeará a 

implementação de medidas com vista à redução e minimização dos efeitos do projecto nos receptores 
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sensíveis e será realizada nova campanha de medições que demonstre que foi reposta a 

conformidade legal. 

As medidas de minimização do ruído no receptor sensível poderão constituir-se na colocação de 

barreiras acústicas naturais, face ao enquadramento da zona, ou outras soluções resultantes de 

estudo específico a realizar. 

4. PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS E CRITÉRIOS PARA REVISÃO DO PLANO DE 
MONITORIZAÇÃO 

No final de cada uma das duascampanhas de monitorização a realizar durante o primeiro ano de 

exploração do projecto do Parque  Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestção de Montenegrelo 

(60/220 kV), será elaborado um relatório, com estrutura adaptada ao caso específico em análise de 

acordo com o definido no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

A revisão do plano de monitorização deverá ser feita se forem detectadas situações não abrangidas 

pelo presente plano de monitorização e caso se verifique que a metodologia proposta não é a mais 

adequada. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o primeiro relatório do Plano de Monitorização da Avifauna (PMA) 

que está em curso na área de implantação do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de 

Montenegrelo (60/220 kV), cujo proponente é a empresa ENEOP2, Exploração de Parques Eólicos, 

S.A. 

O Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha é constituído Parque por 22 aerogeradores com 2.0 MW 

de potência unitária e um edifício de comando/subestaçãode 20/60 kV. No âmbito do estudo de 

monitorização está também a linha de 60 kV que liga a subestação do Parque Eólico à Subestação de 

Montenegrelo (60/220 kV), também englobada nesse âmbito. 

Os planos de monitorização que acompanham as prováveis alterações da riqueza e densidade da 

avifauna constituem documentos importantes para a avaliação dos impactes nas comunidades 

avifaunísticas ao nível regional ou nacional. Com o aumento do número de parques eólicos em 

Portugal, torna-se indispensável a compreensão exacta dos impactes para a fauna, que incluem: a 

colisão com as estruturas do empreendimento; o aumento de ruído; a destruição de locais de 

nidificação, alimentação ou repouso; alteração da paisagem; e aumento da acessibilidade a zonas 

outrora inóspitas (BirdLife International, 2002). 

Com vista a analisar os efeitos da implementação do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha sobre 

a avifauna, foi prevista a realização de um Plano de Monitorização da Avifauna que permitisse avaliar 

possíveis impactes decorrentes da sua construção e do seu funcionamento sobre a riqueza específica, 

densidades e mortalidade de aves no local. 

Tendo em consideração a calendarização prevista para o desenvolvimento do PMA, o presente 

relatório corresponde ao trabalho desenvolvido na Fase I que decorreu entre Maio de 2010 e 

Fevereiro de 2011, e que corresponde a uma situação de referência, recolhida numa fase prévia à 

instalação dos aerogeradores. O trabalho agora realizado terá continuidade em 2 anos de 

funcionamento do parque eólico (fase de exploração). 

Assim, o PMA do Parque Eólico está dividido em duas fases temporalmente distintas, com os 

seguintes objectivos: 

• Fase I (Ano 0) – Tem como objectivo a caracterização da comunidade avifaunística que 

utiliza a área de implantação do Parque Eólico numa fase anterior ao período de 

construção do empreendimento. Esta caracterização determina o elenco avifaunístico 

presente (riqueza específica) e as densidades de cada espécie; e 

• Fase II (Anos I e II) – Execução do plano de monitorização da avifauna com o objectivo 

de conferir a evolução, quer da riqueza específica, quer da densidade de cada 
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espécie, em comparação com a situação obtida na Fase I. Nesta segunda Fase, o 

PMA também trata da análise da mortalidade nas aves causada pelo funcionamento 

dos aerogeradores, pelo que será feita uma prospecção específica em torno dos 

aerogeradores em busca de eventuais cadáveres existentes. Esta fase acompanha a 

entrada em funcionamento do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e está prevista 

desenvolver-se por um período total de 2 anos. 

O presente relatório de monitorização foi elaborado dando cumprimento ao exposto na legislação 

em vigor, designadamente Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 197/2005 de 8 de Novembro, e Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril. 

O presente relatório de monitorização foi efectuado pelo biólogo Pedro Monterroso (parte da 

recolha de dados) e por uma equipa pertencente à ProSistemas composta pelo biólogo Luís Vicente 

(caracterização das comunidades avifaunísticas, restante recolha dos dados, tratamento dos mesmos 

e elaboração do relatório), pelo técnico João Pedro Pereira (elaboração da cartografia) e pela 

Eng.ª Marta Costa (revisão e coordenação geral). 
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2. ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

O presente relatório de monitorização da avifauna do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e 

Subestação de Montenegrelo (60/220 kV) encontra-se estruturado da seguinte forma: 

- Introdução, onde é feito o enquadramento geral do trabalho e do projecto, com referência ao 

âmbito, aos objectivos, ao enquadramento legal do trabalho e à equipa responsável pela 

execução do trabalho; 

- Estrutura do Relatório, onde se apresenta a organização e o conteúdo do relatório de 

monitorização; 

- Área de Estudo, onde é apresentada à área de estudo considerada no âmbito da 

monitorização efectuada; 

- Antecedentes, no qual se enquadra o presente estudo de monitorização, no processo de 

Avaliação de Impacte Ambiental; 

- Metodologia, onde é efectuada uma descrição do programa de monitorização da avifauna, 

sendo apresentados os parâmetros e locais a amostrar e os métodos de recolha e tratamento 

dos dados; 

- Resultados, onde são apresentados e discutidos os dados obtidos (abundância relativa, 

riqueza específica, diversidade e densidade) no período a que reporta o presente relatório; 

- Conclusões, com um resumo dos resultados obtidos durante o período de amostragem, e 

algumas considerações sobre os mesmos; 

- Bibliografia, onde se encontram as referências de toda a documentação consultada e 

utilizada para a elaboração deste estudo; e 

- Anexos, onde se apresentam uma figura de enquadramento geral da área de estudo e 

localização dos pontos de amostragem (Anexo I), e as tabelas contendo os dados recolhidos 

em trabalho de campo, relativos ao elenco específico de aves, as densidades de cada uma 

das espécies por época amostrada (Anexo II). 
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3. ÁREA DE ESTUDO 

O local do Parque Eólico de Falperra e Rechãzinha situa-se no distrito de Vila Real, concelho de 

Vila Pouca de Aguiar, freguesias de Telões, Soutelo de Aguiar e Vreia de Jales. A zona em estudo 

desenvolve-se entre os vales do rio Corgo (a Oeste) e do rio Pinhão (a Este), e está enquadrado pela 

serra da Falperra (a Sul) e da Padrela (a Norte), no concelho de Vila Pouca de Aguiar. 

O Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha é constituído por 22 aerogeradores, e divide-se em três 

zonas geograficamente distintas, denominadas por núcleos, mas bastante próximas entre si. Desta 

forma, e na zona mais a norte, localizam-se os núcleos de Rechãzinha (com cerca de 136 ha) e do 

Roxo (50 ha), que estão separados pela A24; a sudoeste encontra-se o núcleo de Tourencinho 

(47 ha); e, finalmente numa zona intermédia às anteriores, a sul da Rechãzinha, situam-se os núcleos 

de Cabreiro Oeste (26 ha) e Cabreiro Este (39 ha), igualmente separados pela A24. 

Apresenta uma orientação geral Norte-Sul e uma diferença de altitude de cerca de 136 m (entre as 

cotas 1134 m e 998 m). A zona de maior altitude localiza-se na zona central, no núcleo de Cabreiro 

Este onde se encontra o marco geodésico do Cabreiro a 1134 m, e o Marco Geodésico do Roxo a 

1014 m, no núcleo com o mesmo nome. 

O Parque Eólico vai ligar a uma nova Subestação 60/220 kV, denominada de Montenegrelo, a 

construir junto da Subestação de Vila Pouca de Aguiar, da REN, que será construída e explorada pela 

ENEOP2. 

A ligação do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha à rede eléctrica receptora será feita através de 

uma linha eléctrica aérea partilhada a 60 kV com aproximadamente 3.9 km, que se irá desenvolver 

desde a subestação do Parque até à subestação 60/220 kV atrás referida. Desta subestação para a 

subestação da REN de Vila Pouca de Aguiar, a ligação será realizada através de uma linha de 220 kV 

com uma extensão reduzida de cerca de 300 m. 

A zona de implantação do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha encontra-se maioritariamente 

ocupada por matos rasteiros e afloramentos rochosos de granito dispersos, sendo que os de maiores 

dimensões estão concentrados no núcleo de Tourencinho. Salienta-se no entanto, que as zonas de 

afloramentos rochosos estão na sua maioria associados às zonas de matos. Existem, ainda, pinheiros 

dispersos um pouco por toda a área de estudo, podendo-se observar em algumas zonas uma maior 

concentração destes (núcleo da Rechãzinha). 

Na área de implantação do Parque Eólico Falperra-Rechãzinha, a flora vascular e a vegetação 

natural encontram-se extremamente empobrecidas, resultado das intensas actividades humanas que 

actuam de forma devastadora e continuada, sendo, por isso, maioritariamente constituída por matos 

de giestais, resultantes do abandono das práticas agrícolas e da exploração intensa de granitos com 

um grande número de pedreiras na zona envolvente à área de estudo. 
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4. ANTECEDENTES 

De acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, o Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e 

Subestação de Montenegrelo (60/220 kV) foi sujeito a uma Avaliação de Impacte Ambiental pelas 

suas característica técnicas. 

Assim, conforme previsto na legislação, a empresa promotora do projecto ENEOP2, Exploração de 

Parques Eólicos, S.A. submeteu o Estudo de Impacte Ambiental do projecto eólico, em fase de estudo 

prévio, ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), tendo sido a Agência Portuguesa do 

Ambiente a autoridade de AIA. 

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

apreciação técnica do EIA e respectivo aditamento, por parte da Comissão de Avaliação e o processo 

de participação pública, foi emitida pela autoridade de AIA, a 4 de Maio de 2010, a Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA) com parecer final favorável, condicionado ao cumprimento das medidas 

específicas e gerais do projecto de execução do Parque Eólico e Subestação, assim como o 

cumprimento integral dos estudos complementares, medidas de minimização, planos de recuperação 

das áreas intervencionadas, de acompanhamento ambiental da obra e de monitorização, 

discriminados em anexo à referida DIA, estando, entre os planos de monitorização, o referente à 

monitorização de avifauna. 

Segundo este documento “os primeiros resultados dos trabalhos a realizar no âmbito destes planos 

[de monitorização], relativos à fase de pré-construção, deverão ser entregues com o RECAPE”. 

O PMA considera as seguintes directrizes, presentes na DIA: 

1. Inventariar e distribuir as espécies de aves na área de implantação do SPE; 

2. Determinar a utilização de abundâncias (...) de aves na área de implantação do SPE, 

antes e após a construção do Projecto, como forma de verificar o impacte da fase de 

construção; 

3. Monitorizar a mortalidade provocada pelos aerogeradores, em aves, durante a fase de 

exploração (...) para tal deverá ser pesquisado o chão num raio de 46 m em torno de 

cada aerogerador (ou 15 m além do diâmetro das pás dos aerogeradores) e ao longo do 

corredor da linha, para localização de carcaças de aves; 

4. Monitorizar a tolerância de aves no parque eólico, durante a fase de exploração, através 

da análise das variações de efectivos e de padrões de distribuição. 
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5. METODOLOGIA 

5.1. Locais e Parâmetros de Amostragem 

As observações foram realizadas em 15 pontos de amostragem: 11 pontos na área do SPE e 

4 pontos ao longo do corredor da linha eléctrica (Anexo I),. tendo estes pontos de amostragem sido 

escolhidos de forma a serem representativos das zonas em análise, isto é, de modo a que a maioria 

dos habitats estivesse abrangida pelas observações, sendo os locais identificados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Localização dos pontos de amostragem. 

COORDENADAS ÁREA DE 

ESTUDO 
PONTO DESCRIÇÃO 

X Y 

P01 Localizado na vizinhança de um bosque de resinosas, 
numa área de matos e vegetação arbustiva baixa. 

241 251.92 498 214.98 

P02 Próximo do aerogerador 3, com o mesmo tipo de 
coberto vegetal que o P01. 

241 321.45 497 884.05 

P03 Numa área adjacente ao Aerogerador 20, numa área 
de vegetação arbustiva baixa. 

241 475.47 497 420.69 

P04 Numa área de rocha nua, próximo da localização do 
Aerogerador 14. 

240 654.01 496 880.13 

P05 No acesso ao Marco Geodésico do Roxo, numa área 
de vegetação arbustiva baixa e de rocha nua. 

240 476.03 496 668.77 

P06 Na vizinhança de um posto de vigia florestal, numa 
área de rocha nua. 

240 820.87 494 986.30 

P07 Numa área de matos rasteiros associada a 
afloramentos rochosos, entre os aerogeradores 9 e 10. 

241 115.66 494 630.34 

P08 Perto do Marco Geodésico do Cabreiro e do 
Aerogerador 8, numa zona de matos. 

241 758.07 494 185.38 

P09 Numa área de afloramentos rochosos de grandes 
dimensões, entre os aerogeradores 6 e 7. 

241 702.45 493 776.58 

P10 Numa área de vegetação arbustiva baixa e de rocha 
nua, no acesso ao aerogerador 2. 

239 705.69 492 908.93 

Parque 
Eólico 

P11 Localizado numa área de matos baixos, associada a 
afloramentos rochosos, a sul do Aerogerador 5. 

240 206.27 493 501.27 

L01 Perto do topónimo “Fraga da Janelinha”, numa área de 
vegetação baixa, a poente do Aerogerador 16. 

240 754.45 497 818.74 

L02 Próximo do apoio 7, num área caracterizada por matos 
rasteiros associados a uma mancha de resinosas. 

241 149.88 498 636.92 

L03 Entre os apoios 12 e 13, num área caracterizada por 
matos rasteiros. 

242 012.13 499 745.06 

Linha 
Eléctrica 

L04 Numa área adjacente à subestação de Montenegrelo 
(60/220 kV), numa área de vegetação arbustiva baixa. 

242 466.95 500 278.19 

Com vista a estudar os impactes do projecto eólico de Falperra-Rechãzinha, anotaram-se 

3 parâmetros distintos: inventariação das espécies de aves presentes (riqueza específica); 
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caracterização de cada espécie inventariada; e a estimativa das densidades que ocorrem na área de 

estudo. Estes dados servem de ponto de comparação com os dados anteriores e futuros obtidos no 

decorrer da monitorização, podendo-se avaliar alterações quer na composição específica da 

comunidade avifaunística, quer nas densidades existentes. 

Para avaliar a riqueza específica e a abundância de aves, foram efectuados censos nos 15 pontos 

de amostragem, através da recolha de todos os contactos visuais e auditivos num raio de 50 m, 

anotando-se também a hora de início e final da contagem, a espécie e o número de indivíduos. 

Esta metodologia também está a ser utilizada em diferentes Planos de Monitorização da Avifauna 

que são da responsabilidade da ProSistemas. A utilização de iguais metodologias em diferentes 

zonas, poderá permitir a comparação dos resultados obtidos e, assim, avaliar de forma mais correcta 

e fundamentada os efeitos de construção dos parques eólicos sobre as comunidades de aves. 

5.2. Métodos de Recolha, Armazenamento e Tratamento dos Dados 

As espécies inventariadas em cada grupo são apresentadas na Tabela 1 constante no Anexo II 

deste relatório. Foi determinado o estatuto de conservação a nível nacional e das várias convenções 

internacionais que Portugal ratifica, de forma a avaliar o seu valor conservacionista. O estatuto de 

conservação considerado para Portugal Continental é o que consta no novo Livro Vermelho dos 

Vertebrados Terrestres (Cabral et al., 2006). Estas novas categorias são baseadas nas da União 

Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), sendo o significado das letras utilizadas para 

cada categoria o seguinte: CR Criticamente em Perigo (Critically Endangered); EN Em Perigo 

(Endangered), VU Vulnerável (Vulnerable); NT Quase Ameaçado (Near Threatened); LC Pouco 

Preocupante (Least Concern); DD Informação Insuficiente (Data Deficient). Nos casos de taxa que não 

foram avaliados pelos presentes critérios, a categoria utilizada é NE Não Avaliado (Not Evaluated). 

Em termos gerais, o significado de cada uma destas categorias é o que se segue: Criticamente em 

Perigo – uma espécie colocada nesta categoria enfrenta um risco de extinção na natureza 

extremamente elevado; Em Perigo – uma espécie colocada nesta categoria enfrenta um risco de 

extinção na natureza muito elevado; Vulnerável – uma espécie colocada nesta categoria enfrenta um 

risco de extinção na natureza elevado; Quase Ameaçado – uma espécie colocada nesta categoria, 

apesar de não constar de uma das três categorias de ameaça anteriores, é provável que num futuro 

próximo venha a integrar; Pouco Preocupante – uma espécie é colocada nesta categoria, após ter 

sido avaliada pelos diferentes critérios e verificado que não pertence a nenhuma das categorias 

anteriores, sendo normalmente espécies abundantes e amplamente distribuídas; Informação 

Insuficiente – nesta categoria estão as espécies sobre as quais não existe informação adequada para 

efectuar uma correcta avaliação do seu estatuto de ameaça. Uma espécie classificada nesta última 

categoria requer um aprofundamento dos conhecimentos sobre os seus parâmetros demográficos e 

de distribuição, podendo verificar-se que com novos dados, essa espécie seja classificada numa 

categoria de ameaça. 
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Nos estatutos de conservação consideraram-se também as categorias de ameaça da UICN a nível 

mundial (com as mesmas categorias que o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal) e a situação 

de cada uma das espécies de acordo com a Convenção de Berna (Convenção sobre a Vida 

Selvagem e os Habitats Naturais na Europa), com a Convenção de Bona (Convenção sobre a 

Conservação de Espécies Migradoras da Fauna Selvagem) e com a Directiva Aves/Habitats (pelo 

Decreto-Lei 140/99), sendo assinalado(s) o(s) anexo(s) em que cada espécie é reportada.  

A Convenção de Bona (ratificada para aprovação pelo Decreto-Lei n.º 103/80 de 11 de Outubro) 

dedica especial atenção à conservação de espécies migradoras ameaçadas, contemplando também 

os respectivos habitats. Nesta convenção foram considerados os seguintes anexos: 

- Anexo I: elenco de espécies migradoras ameaçadas; 

- Anexo II: engloba espécies migradoras em que o estado de conservação é desfavorável e 

cuja conservação e gestão exigem a conclusão de acordos internacionais, assim como 

aquelas cujo estado de conservação beneficiaria, de maneira significativa, da cooperação 

resultante de um acordo internacional. 

A Convenção de Berna (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 316/89 de 22 de Setembro) garante e 

promove a conservação das espécies e habitats cuja preservação exige a cooperação de vários 

Estados. É constituída por quatro anexos: 

- Anexo I: espécies da flora estritamente protegidas; 

- Anexo II: espécies da fauna estritamente protegidas; 

- Anexo III: espécies protegidas da fauna; 

- Anexo IV: inventário de técnicas de captura ilegais. 

As Directivas n.º 79/409/CEE (conhecida por Directiva Aves) e n.º 92/43/CEE (Directiva Habitats), 

ratificadas pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, e actualizadas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 

24 de Fevereiro, referem-se à conservação dos habitats naturais e da fauna e flora (Directiva Habitats) 

e, especificamente, à conservação das espécies de aves que vivem naturalmente no estado selvagem 

no território Europeu dos Estados-Membros ao qual é aplicável o Tratado (Directiva Aves). O Decreto-

Lei n.º 140/99 apresenta uma série de listas em anexo que estão organizadas do seguinte modo : 

- Anexo A-I – Espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a 

designação de zonas de protecção especial; 

- Anexo A-II – Espécies de aves cujo comércio é permitido nas condições na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 11º; 

- Anexo A-III – Espécies de aves cujo comércio pode ser objecto de limitações conforme 

definido na alínea b) do n.º 4 do artigo 11º; 
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- Anexo B-I – Tipo de habitats naturais de interesse comunitário cuja conservação exige a 

designação de zonas especiais de conservação; 

- Anexo B-II – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação 

exige a designação de zonas especiais de conservação; 

- Anexo B-III – Critérios de selecção dos sítios susceptíveis de serem identificados como 

sítios de importância comunitária e designados como zonas especiais de conservação; 

- Anexo B-IV – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma 

protecção rigorosa; 

- Anexo B-V – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou 

colheita na Natureza e exploração podem ser objecto de medidas de gestão; 

- Anexo C – Métodos e meios de captura e abate e meios de transporte proibidos; 

- Anexo D – Espécies cinegéticas. 

Foi ainda incluída a sua categoria SPEC (Species of European Conservation Concern) actualizada 

pela BirdLife International em 2004 (BirdLife International, 2004), onde são identificadas as espécies 

prioritárias para o desenvolvimento de acções de conservação na Europa. As categorias são as 

seguintes: 

- SPEC 1 – Espécies de importância conservacionista global, isto é, classificadas como 

globalmente ameaçadas. Dependentes de conservação ou com poucos dados; 

- SPEC 2 – Concentradas na Europa e com estatuto de conservação desfavorável; 

- SPEC 3 – Não concentradas na Europa mas com estatuto de conservação desfavorável; 

- SPEC 4 – Concentradas na Europa e com estatuto de conservação favorável. 

É também referida a sua fenologia, ou seja, a altura do ano em que permanecem na região e se ali 

se reproduzem (ocorrência de nidificação). As classes fenológicas utilizadas foram:  

- Residente: quando a espécie permanece na área de influência durante todo o ano; 

- Visitante: quando a espécie não permanece durante todo o ano e não se reproduz nessa 

área; 

- Migrador Reprodutor: quando a espécie não permanece na área de influência durante 

todo o ano mas efectua a reprodução nessa área; 

- Ocasional: observações esporádicas na área de influência; 

- Não Indígena: espécie introduzida. 
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O trabalho de campo constante neste relatório foi desenvolvido durante 6 saídas mensais, contendo 

cada saída uma duração de 1 dia (6 dias no total), que decorreram nos meses de Maio, Junho, 

Outubro, Novembro de 2010, e Janeiro e Fevereiro de 2011. 

Para a inventariação da comunidade avifaunística na área do Parque Eólico de Falperra-

Rechãzinha e determinação das densidades de aves presentes, foi utilizado o método “pontual com 

distância fixa” (Rabaça, 1995). A estratégia de recolha de dados, deste método de censo, consiste no 

registo de contactos com aves obtidos pelo observador em determinados pontos fixos dentro da área 

de estudo, durante um período de tempo previamente estabelecido (Rabaça, 1995). Neste caso, o 

observador regista todos os contactos obtidos dentro dum raio previamente determinado. O facto da 

área de amostragem ser conhecida, permite a obtenção directa de estimativas de densidades 

(Palmeirim, 1988 in Rabaça, 1995). 

A utilização dos métodos pontuais é preferível ao recurso dos métodos lineares em zonas onde 

existem distintos biótopos, com taxas de detectabilidade diferentes, tal como acontece na área de 

estudo, onde existem grande zonas de matos rasteiros (com fácil detectabilidade) e algumas manchas 

de matos densos ou áreas perto de grandes formações arbóreas (com difícil detectabilidade). Assim, 

foram escolhidos 11 pontos de amostragem na área de estudo (P01 a P11); e 4 pontos na zona da 

linha eléctrica (L01 a L04), divididos por vários tipos de ocupação de solo. A duração do período de 

contagem é um aspecto importante a considerar na planificação destes trabalhos, dado que curtos 

períodos diminuem a probabilidade de detecção de uma ave e longos períodos podem ocasionar 

sobrestimativas de abundância, visto ser maior o risco de contagem múltiplas (Baillie, 1991 in Almeida 

& Rufino, 1994). 

Assim, o período de amostragem escolhido em cada ponto foi de 10 minutos, sendo este valor um 

compromisso entre o número necessário de pontos de amostragem na área de estudo e o período de 

actividade das aves. Cada ponto de amostragem foi visitado 2 vezes por saída, nomeadamente, ao 

princípio da manhã (AM), e na parte da tarde (PM). 

Em cada ponto de amostragem foram registados todos os indivíduos dentro de um raio de 50 m 

(detectados visual ou auditivamente), e assumiu-se que todos os indivíduos existentes foram 

contabilizados. Os valores de densidade (d) em cada ponto de amostragem são dados por: 

 
 r 

n
     d

2
×π

=  

em que n é o número de contactos registado durante 10 minutos e r é o raio de amostragem (50 m).  

Todos os dados obtidos foram armazenados numa base de dados em Microsoft Excel com data, 

biótopo, espécie, sexo, idade (adulto/juvenil), ponto de amostragem e coordenadas UTM. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Abundância Absoluta e Riqueza Específica 

Durante o período de trabalho de campo, foram contabilizadas 1209 aves, de 58 espécies 

diferentes de aves, o que corresponde a cerca de 23% das espécies da avifauna presentes no 

território português continental. O inventário das espécies encontra-se exposto no Anexo II (Tabela 1). 

Na sua maioria, as 10 espécies mais representadas na área de estudo são de pequenas dimensões 

(Tabela 2), tratando-se de pequenas aves, que ocupam espaços arborizados (Chapim-real, Pisco-de-

peito-ruivo, Carriça), ou que podem permanecem em áreas abertas do Parque eólico em estudo 

(Cartaxo-comum, Cia, Laverca). 

Tabela 2 – Lista das 10 aves com maior abundância absoluta. 

ESPÉCIE CONTAGEM 

Toutinegra-do-mato (Sylvia undata) 181 

Cia (Emberiza cia) 106 

Petinha-dos-prados (Anthus pratensis) 90 

Laverca (Alauda arvensis) 62 

Cartaxo-comum (Saxicola torquatus) 54 

Carriça (Troglodytes troglodytes) 50 

Pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula) 49 

Melro-preto (Turdus merula) 48 

Chapim-real (Parus major) 43 

Ferreirinha (Prunella modularis) 37 

 

Quando se analisam apenas os pontos de amostragem do Parque Eólico, as espécies de maior 

abundância absoluta são concordantes com as listadas na Tabela 2, com excepção de Gralha-preta 

que subsistiu a espécie Chapim-real. Esta foi observada diversas vezes nos pontos da linha eléctrica 

de transporte de energia. 

De todas as espécies observadas, quatro foram avistadas em apenas uma ocasião, 

nomeadamente, Papa-amoras Sylvia communis, Picanço-real Lanius meridionalis, Papa-figos Oriolus 

oriolus, e Trigueirão Emberiza calandra. 

Foi identificada apenas uma espécie classificada com estatuto de ameaça elevado (CR, EN; VU): 

Tartaranhão-caçador Circus pygargus. Trata-se de espécie estival nidificante, classificada como Em 

Perigo EN, devido à estimativa reduzida da população (inferior a 2500 indivíduos maturos) em 

Portugal Continental. Nas serras do norte e centro, encontra-se em espaços abertos, geralmente 
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matos de urze, tojo ou giesta, searas de centeio e pastagens de montanha, nidificando em zonas de 

mato e centeio (Cabral et al., 2006).  

Apesar de não ter um estatuto de ameaça elevado, durante a monitorização da avifauna foi 

identificada uma espécie classificada como Quase Ameaçada NT: Corvo Corvus corax. é uma espécie 

residente, que ocorre em áreas agrícolas e pouco povoadas ou em zonas montanhosas. Costuma 

nidificar em locais escarpados, tanto na costa como no interior, ou em árvores isoladas. Trata-se de 

uma espécie omnívora, alimentando-se de carne, invertebrados, e saqueando mesmo o ninho de 

outras aves (Equipa Atlas, 2008). 

É de salientar, ainda, a ocorrência de três espécies de aves protegidas por legislação comunitária 

(incluída no Anexo-I da Directiva Aves), nomeadamente Cotovia-pequena Lullula arborea e 

Toutinegra-do-mato Sylvia undata, além do já referido Tartaranhão-caçador. De referir, igualmente, a 

presença de 10 espécies cinegéticas na área (incluídas no Anexo D da Directiva Aves): Perdiz, 

Codorniz, Pombo-das-rochas, Rola-brava, Melro-preto, Tordo-zornal, Tordoveia, Gaio, Pega e Gralha-

preta. 

6.2. Diferenças entre Pontos de Amostragem 

Analisando o total das contagens (abundância absoluta) em cada um dos pontos de amostragem, 

conclui-se que existem diferenças significativas entre cada um deles (χ2=40.516; χ2 0.05;14 = 23.685; 

p > 0.05; Figura 1). 

87

124

83
89

82

75 76

52

72 70

77

86
81

86

69

0

20

40

60

80

100

120

140

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 L01 L02 L03 L04

Pontos de Amostragem

N
.º

 In
d

iv
íd

u
o

s

 

Figura 1 – Número de indivíduos detectados por ponto de amostragem. 
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O ponto P02 distancia-se dos outros, apresentando uma maior abundância, pois localiza-se perto 

de uma área de bosque de resinosas de dimensões consideráveis, onde a presença de pequenas 

aves é grande, em especial Toutinegra-do-mato, Petinha-dos-prados e Laverca. 

Não se verifica uma desigualdade entre as amostragens no Parque eólico e as da linha eléctrica, 

pois ambas se caracterizam, maioritariamente, pela presença de vegetação esparsa e rasteira e com 

a ausência de árvores. 

Por se localizar num local adjacente a uma pedreira, o ponto P08 foi o que apresentou o menor 

valor de indivíduos. Além da perturbação acústica e da poeira, a ausência de vegetação em certas 

áreas deverá ser uma das razões para o baixo valor de abundância. 

Relativamente à riqueza específica (número de diferentes espécies) das aves pelos diferentes 

pontos de amostragem, não se verifica uma concordância geral com a abundância absoluta (número 

de indivíduos amostrados). 

Neste caso, parece clara a disparidade entre os pontos de amostragem do corredor da linha 

eléctrica e os pontos do Parque propriamente dito. No entanto, o ponto com o menor valor de riqueza 

específica foi o que apresentou menor abundância absoluta menor (P08). 

Em termos absolutos, as diferenças do número de espécies é bastante menor, com uma amplitude 

de 28 espécies (20 a 48), relativamente ao número de indivíduos (amplitude: 72 indivíduos, entre 52 e 

124). 
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Figura 2 – Riqueza específica por ponto de amostragem. 
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A Figura 3 mostra a distribuição dos indivíduos por ponto de amostragem, tal como a figura anterior, 

mas pondo em evidência a distribuição temporal. Verifica-se que os pontos amostrados revelaram 

uma tendência de decréscimo ao longo do ano (Primavera-Verão-Inverno). 
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Figura 3 – Abundância absoluta por ponto de amostragem e por período de amostragem. 



 

ANEXO_13_T60518-AVIFAUNA-REL01-R1.DOC 16 

 

ENEOP2, EXPLORAÇÃO DE PARQUES EOLICOS, S.A. 

PARQUE EÓLICO DE FALPERRA-RECHÃZINHA E SUBESTAÇÃO DE 

MONTENEGRELO (60/220 KV) 

MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA  – RELATÓRIO 01 – FASE I 

De modo a quantificar este parâmetro, foi analisado o índice de Shannon (J’), que reflecte a 

diversidade observada como a proporção da diversidade máxima possível (Figura 4). Recorde-se que 

este índice varia entre 0 e 1, correspondendo ao valor “1” a distribuição equitativa entre categorias 

(Zar, 1996). 

Pela análise da Figura 4 verifica-se que não existe um divergência entre os pontos do corredor da 

linha eléctrica e da área do Parque Eólico, apresentando estes últimos diferenças entre si. O Ponto 

P01 foi o que apresentou uma média de diversidade de espécies superior (independentemente do 

tamanho da amostra), em oposição do Ponto P10, em que a amplitude de valores é mais conspícua. 
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Figura 4 – Diversidade média de espécies nos diferentes períodos, por ponto de amostragem 
(Índice de Shannon). 

6.3. Diferenças entre Períodos de Amostragem 

Como a monitorização decorreu ao longo de um ano, efectua-se uma análise comparativa para 

determinar a variância na amostragem da avifauna ao longo do tempo. Pela análise da Figura 5, 

verifica-se que existem variações significativas do número de indivíduos (χ2=348.21; χ2 0.05;5 = 11.070; 

p > 0.05), existindo maior abundância na Primavera e menor no Outono (migração pós-reprodutiva) e 

Invernada. 
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Figura 5 – Número de indivíduos amostrados por mês. 

A presença de um elevado número de indivíduos em Maio e Abril poderá ser explicado tanto pela 

grande disponibilidade de alimento, pelo nascimento de novas aves e pelas condições climatéricas 

favoráveis para a observação. As campanhas de Janeiro e Fevereiro de 2011 foram realizadas com 

condições climatéricas típicas para essa época do ano, resultando em baixos valores de abundância 

absoluta. 

Se se analisarem as variações por pontos de amostragem (Figura 6), verifica-se que a maioria dos 

pontos seguem uma tendência decrescente de Maio para Janeiro (já observada na Figura 5), 

retomando em Fevereiro, com um ligeiro crescimento. É claro o elevado “peso” dos valores 

amostrados nos pontos P02 e P4, que faz com que estas tendências sejam ainda mais notórias. 
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Figura 6 – Variação da abundância de aves por mês e por ponto de amostragem. 

Comparando a riqueza específica ao longo dos 6 meses amostrados, verifica-se que existe uma 

concordância geral entre este parâmetro e a abundância absoluta (Figura 7), pois o número de 

indivíduos observados tende a aumentar com o aumento do número de espécies. Verifica-se, no 

entanto, que os valores da Figura 7 são bastante mais atenuados que os apresentados na Figura 5. 

A Tabela 2 do Anexo II, mostra a distribuição de cada espécie ao longo do período de amostragem, 

apresentando também a fenologia correspondente para cada espécie. 
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Figura 7 – Riqueza específica (número de diferentes espécies) amostrada em cada mês. 
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A Figura 8 apresenta os valores de J’ ou índices da diversidade de Shannon para a média dos 

pontos para cada período de amostragem. Verifica-se que as amostragens de P02 e P04 (Figura 6) 

reduziram o índice de diversidade na campanha de Novembro de 2011, estando os restantes períodos 

com valores muito o próximos entre si. 
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Figura 8 – Diversidade média de espécies nos diferentes pontos , por período de amostragem 

(índice de Shannon). 

6.4. Análise das Densidades 

A Tabela 3 do Anexo II apresentam, por ordem cronológica, os índices de densidades de aves na 

área de estudo, em indivíduos/ha. A densidade média de aves observada no total do período de 

amostragem é de 8.556 indivíduos por hectare, se se tomar em consideração cada período de 

10 minutos (linha a tracejado a vermelho na Figura 9). 

Verifica-se que existe uma desigualdade entre os pontos amostrados (Figura 9), existindo 

igualmente a mesma disparidade observada na abundância, em que a densidade de apenas um ponto 

(P02) ultrapassa os 10 ind/ha. 

Se considerarmos a totalidade da área de estudo, quase todas as espécies observadas apresentam 

valores de densidades médias abaixo de 1 ind/ha, com excepção de Toutinegra-do-mato Sylvia 

undata (densidade = 1.281 ind/ha). Porém, existem mais 4 situações onde este valor é ultrapassado, 

se dividirmos por período de amostragem, como se pode verificar pela análise da Tabela 3 do 

Anexo II: Cia Emberiza cia e Laverca Alauda arvensis em Outubro; e Petinha-dos-prados Anthus 

pratensis em Outubro e Novembro. 
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Figura 9 – Densidades médias em cada ponto de amostragem. 

Ao comparar as diferenças temporais entre os valores de densidade em cada mês (Figura 10), 

verifica-se que existe a mesma divergência que ocorre com os valores de abundância (Figura 5), pois 

a densidade segue, por definição, a abundância absoluta. 
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Figura 10 – Densidades médias em cada período de amostragem. 
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7. DISCUSSÃO DE RESULTADOS E CONCLUSÕES 

O presente relatório descreve a comunidade de aves presente na área do Parque Eólico de 

Falperra-Rechãzinha, através da análise de determinados parâmetros ecológicos, como a abundância 

relativa, a riqueza específica e a densidade das diferentes espécies de aves que ocupam a área de 

implantação do projecto eólico, no período prévio à construção do empreendimento. 

De um modo geral, as espécies de aves observadas não apresentam uma importância muito 

elevada a nível nacional ou internacional. Relativamente ao seu estatuto de ameaça a totalidade das 

espécies observadas na área foram classificadas como Pouco Preocupantes a nível internacional, 

pela IUCN. Para o território português, uma espécie possui um estatuto de ameaça elevado 

(Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável). 

As espécies de maior importância em termos de conservação são Tartaranhão-caçador Circus 

pygargus, classificada como Em Perigo, e Corvo Corvus corax, classificada como Quase Ameaçada 

pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006). A primeira é uma espécie 

migradora, observada em 2 ocasiões (em Maio e Outubro de 2010) em dois pontos de amostragem 

distintos (P06 e P07), enquanto que o Corvo, residente, foi observado por 3 vezes, estando essas 

observações distribuídas pelos meses de Maio, Outubro e Novembro, e pelos pontos P03, P11 e L02. 

Relativamente ao Tartaranhão-caçador, não é clara a inserção da espécie na categoria “nidificante” 

para a área do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha. Os registos das observações em 2 épocas 

distintas, aliados à classificação da espécie como “nidificação possível para a quadrícula PF18 (UTM 

10 x 10 km; Equipa Atlas, 2008) parecem indicar a sua presença como nidificante. O recente trabalho 

de Catry e colaboradores corrobora esta ideia, ao afirmar que a espécie pode ser “localmente (...) 

numerosa em Trás-os-Montes” (Catry et al., 2010). 

Pela análise dos resultados dos seis meses, pode-se concluir que os locais de amostragem 

condicionam a ocorrência e a densidade das espécies, devido à diferença entre habitats e os cobertos 

vegetais que a área apresenta. Áreas com vegetação arbustiva média e próximas de zonas 

florestadas são zonas com maior concentração de indivíduos e mais ricas em termos de número de 

espécies, comparativamente aos pontos amostrados em afloramentos rochosos e matos rasteiros. 

Relativamente às espécies que poderão sofrer um maior impacte com a construção deste projecto 

eólico, devido à sua ecologia e comportamento de voo, foram observadas em número muito reduzido. 

Considera-se que as espécies mais susceptíveis serão aves com uma altura de voo coincidente com 

as pás dos aerogeradores (e.g., famílias Accipitridae, Falconidae, Apodidae ou Hirundinidae), ou 

espécies migradoras, sem um conhecimento geral da área. 

A grande maioria das espécies detectadas na área do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha voa a 

baixa altitude, sendo por isso de prever que a mortalidade associada a este empreendimento possa 
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ser reduzida, embora se considere que seja necessária a continuação do Plano de Monitorização para 

averiguar a presença de outras espécies ou de novos valores de densidade. 

Através dos resultados dos restantes Parques que constituem o Parque Eólico de Vilas Altas 

(actualmente em curso), verifica-se que o elenco faunístico do SPE de Falperra-Rechãzinha é 

bastante semelhante às restantes áreas, embora a presença de Tartaranhão-caçador seja exclusiva 

do SPE de Falperra-Rechãzinha, por enquanto. No entanto, tanto as espécies mais comuns, como as 

espécies potencialmente mais susceptíveis de sofrerem com o funcionamento dos projectos eólicos 

são análogas às descritas nos outros estudos. 

Considera-se que o plano de monitorização em vigor se encontra adequado ao empreendimento 

em análise, sendo de referir que se prevê a sua continuação durante os primeiros anos do período de 

exploração (durante dois anos). Recorde-se que nessa fase, o plano de monitorização incluirá também 

a estimativa de taxas de mortalidade da avifauna, prevendo-se para o efeito fazer a prospecção de 

cadáveres de aves resultantes da colisão com os aerogeradores e linha aérea de transporte de 

energia. 
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Tabela 1 – Lista de espécies de Aves identificadas na área de estudo. 

FAMÍLIA 

ESPÉCIE 

NOME VULGAR 

LIVRO VERMELHO 

DOS VERTEBRADOS 

DE PORTUGAL 

IUCN 
CONVENÇÃO 

DE BONA 

CONVENÇÃO 

DE BERNA 

DIRECTIVA 

AVES 
SPEC FENOLOGIA 

ACCIPITRIDAE         

Circus pygargus Tartaranhão-caçador EN LC Anexo II Anexo II Anexo A-I --- Mig. Reprodutor 

FALCONIDAE         

Falco tinnunculus Peneireiro LC LC Anexo II Anexo II --- SPEC 3 Residente 

PHASIANIDAE         

Alectoris rufa Perdiz LC LC --- Anexo III Anexo D SPEC 2 Residente 

Coturnix coturnix Codorniz LC LC Anexo II Anexo III Anexo D SPEC 3 Mig. Reprodutor 

COLUMBIDAE         

Columba livia Pombo-das-rochas DD LC --- Anexo III Anexo D --- Residente 

Streptopelia turtur Rola-brava LC LC --- Anexo III Anexo D SPEC 3 Mig. Reprodutor 

CUCULIDAE         

Cuculus canorus Cuco-canoro LC LC --- Anexo III --- --- Mig. Reprodutor 

APODIDAE         

Apus apus Andorinhão-preto LC LC --- Anexo III --- --- Mig. Reprodutor 

MEROPIDAE         

Merops apiaster Aberalhuco LC LC Anexo II Anexo II --- SPEC 3 Mig. Reprodutor 

UPUPIDAE         

Upupa epops Poupa LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Mig. Reprodutor 

PICIDAE         

Picus viridis Peto-verde LC LC --- Anexo II --- SPEC 2 Residente 

Dendrocopos major Picapau-malhado LC LC --- Anexo II --- --- Residente 
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Tabela 1 (cont.) – Lista de espécies de Aves identificadas na área de estudo. 

FAMÍLIA 

ESPÉCIE 

NOME VULGAR 

LIVRO VERMELHO 

DOS VERTEBRADOS 

DE PORTUGAL 

IUCN 
CONVENÇÃO 

DE BONA 

CONVENÇÃO 

DE BERNA 

DIRECTIVA 

AVES 
SPEC FENOLOGIA 

ALAUDIDAE         

Lullula arborea Cotovia-dos-bosques LC LC --- Anexo III Anexo A-I SPEC 2 Residente 

Alauda arvensis Laverca LC LC --- Anexo III --- SPEC 3 Residente 

HIRUNDINIDAE         

Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Mig. Reprodutor 

MOTACILLIDAE         

Anthus pratensis Petinha-dos-prados LC LC --- Anexo II --- --- Visitante 

Motacilla flava Alvéola-amarela LC LC --- Anexo II --- --- Mig. Reprodutor 

Motacilla alba Alvéola-branca LC LC --- Anexo II --- --- Residente 

TROGLODYTIDAE         

Troglodytes troglodytes Carriça LC LC --- Anexo II --- --- Residente 

PRUNELLIDAE         

Prunella modularis Ferreirinha LC LC --- Anexo II --- --- Residente 

MUSCICAPIDAE         

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente 

Luscinia megarhynchos Rouxinol LC LC Anexo II Anexo II --- --- Mig. Reprodutor 

Phoenicurus ochruros Rabirruivo LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente 

Saxicola torquatus  Cartaxo LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente 

Oenanthe oenanthe Chasco-cinzento LC LC Anexo II Anexo II --- SPEC 3 Mig. Reprodutor 

TURDIDAE         

Turdus merula Melro-preto LC LC Anexo II Anexo III Anexo D --- Residente 

Turdus pilaris Tordo-zornal DD LC Anexo II Anexo III Anexo D --- Visitante 

Turdus viscivorus Tordoveia LC LC --- Anexo III Anexo D --- Residente 
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Tabela 1 (cont.) – Lista de espécies de Aves identificadas na área de estudo. 

FAMÍLIA 

ESPÉCIE 

NOME VULGAR 

LIVRO VERMELHO 

DOS VERTEBRADOS 

DE PORTUGAL 

IUCN 
CONVENÇÃO 

DE BONA 

CONVENÇÃO 

DE BERNA 

DIRECTIVA 

AVES 
SPEC FENOLOGIA 

CETTIDAE         

Cettia cetti Rouxinol-bravo LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente 

SYLVIIDAE         

Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente 

Sylvia communis Papa-amoras LC LC Anexo II Anexo II --- --- Mig. Reprodutor 

Sylvia undata  Toutinegra-do-mato LC LC  Anexo II Anexo A-I SPEC 2 Residente 

Sylvia melanocephala Toutinegra-de-cabeça-preta LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente 

PHYLLOSCOPIDAE         

Phylloscopus collybita Felosa-comum LC LC Anexo II Anexo II --- --- Visitante 

REGULIDAE         

Regulus ignicapilla Estrelinha-real LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente 

AEGYTHALIDAE         

Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo LC LC --- Anexo III --- --- Residente 

PARIDAE         

Parus cristatus Chapim-de-poupa LC LC --- Anexo II --- SPEC 2 Residente 

Parus ater Chapim-preto LC LC --- Anexo II --- --- Residente 

Parus caeruleus Chapim-azul LC LC --- Anexo II --- --- Residente 

Parus major Chapim-real LC LC --- Anexo II --- --- Residente 

SITTIDAE         

Sitta europaea Trepadeira-azul LC LC --- Anexo II --- --- Residente 

CERTHIIDAE         

Certhia brachydactyla Trepadeira LC LC --- Anexo II --- --- Residente 

ORIOLIDAE         

Oriolus oriolus Papa-figos LC LC --- Anexo II --- --- Mig. Reprodutor 
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Tabela 1 (cont.) – Lista de espécies de Aves identificadas na área de estudo. 

FAMÍLIA 

ESPÉCIE 

NOME VULGAR 

LIVRO VERMELHO 

DOS VERTEBRADOS 

DE PORTUGAL 

IUCN 
CONVENÇÃO 

DE BONA 

CONVENÇÃO 

DE BERNA 

DIRECTIVA 

AVES 
SPEC FENOLOGIA 

LANIIDAE         

Lanius meridionalis Picanço-real LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Residente 

CORVIDAE         

Garrulus glandarius  Gaio LC LC --- --- Anexo D --- Residente 

Pica pica Pega LC LC --- --- Anexo D --- Residente 

Corvus corone  Gralha-preta LC LC --- --- Anexo D --- Residente 

Corvus corax  Corvo NT LC --- Anexo III --- --- Residente 

STURNIDAE         

Sturnus unicolor Estorninho-preto LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Residente 

PASSERIDAE         

Passer domesticus Pardal LC LC --- --- --- SPEC 3 Residente 

Passer montanus Pardal-montês LC LC --- Anexo III --- SPEC 3 Residente 

FRINGILLIDAE         

Fringilla coelebs Tentilhão LC LC --- Anexo III --- --- Residente 

Serinus serinus Milheirinha LC LC --- Anexo II --- --- Residente 

Carduelis chloris Verdilhão LC LC --- Anexo II --- --- Residente 

Carduelis carduelis Pintassilgo LC LC --- Anexo II --- --- Residente 

Carduelis cannabina Pintarroxo LC LC --- Anexo II --- SPEC 2 Residente 

EMBERIZIDAE         

Emberiza cia  Cia LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Residente 

Emberiza calandra Trigueirão LC LC --- Anexo III --- SPEC 2 Residente 
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Tabela 2 – Presença das espécies da avifauna em cada período de amostragem (a cinzento). 

   ESPÉCIE MAIO JUNHO OUTUBRO NOVEMBRO JANEIRO FEVEREIRO FENOLOGIA 

Aegithalos caudatus       Residente 

Alauda arvensis       Residente 

Alectoris rufa       Residente 

Anthus pratensis       Visitante 

Apus apus       Migr. Reprodutor 

Carduelis cannabina       Residente 

Carduelis carduelis       Residente 

Carduelis chloris       Residente 

Certhia brachydactyla       Residente 

Cettia cetti       Residente 

Circus pygargus       Migr. Reprodutor 

Columba livia       Residente 

Corvus corax       Residente 

Corvus corone       Residente 

Coturnix coturnix       Migr. Reprodutor 

Cuculus canorus       Migr. Reprodutor 

Delichon urbicum       Migr. Reprodutor 

Dendrocopos major       Residente 

Emberiza calandra       Residente 

Emberiza cia       Residente 

Erithacus rubecula       Residente 

Falco tinnunculus       Residente 

Fringilla coelebs       Residente 

Garrulus glandarius       Residente 

Lanius meridionalis       Residente 

Lullula arborea       Residente 

Lusciniamegarhynchos       Migr. Reprodutor 

Merops apiaster       Migr. Reprodutor 

Motacilla alba       Residente 

Motacilla flava       Migr. Reprodutor 

Oenanthe oenanthe       Migr. Reprodutor 

Oriolus oriolus       Migr. Reprodutor 

Parus ater       Residente 

Parus caeruleus       Residente 

Parus cristatus       Residente 

Parus major       Residente 

Passer domesticus       Residente 

Passer montanus       Residente 

 
(continua) 
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Tabela 2 (cont.) – Presença das espécies da avifauna em cada período de amostragem (a cinzento). 

   ESPÉCIE MAIO JUNHO OUTUBRO NOVEMBRO JANEIRO FEVEREIRO FENOLOGIA 

Phoenicurus ochruros       Residente 

Phylloscopus collybita       Residente 

Pica pica       Residente 

Picus viridis       Residente 

Prunella modularis       Residente 

Regulus ignicapilla       Residente 

Saxicola torquatus       Residente 

Serinus serinus       Residente 

Sitta europaea       Residente 

Steptopelia turtur       Migr. Reprodutor 

Sturnus unicolor       Residente 

Sylvia atricapilla       Residente 

Sylvia communis       Migr. Reprodutor 

Sylvia melanocephala       Residente 

Sylvia undata       Residente 

Troglodytes troglodytes       Residente 

Turdus merula        Residente 

Turdus pilaris       Visitante 

Turdus viscivorus       Residente 

Upupa epops       Migr. Reprodutor 

        TOTAL  48 45 20 19 11 12 58 
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Tabela 3 – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie. 

MAIO 2010 

DENSIDADE    ESPÉCIE 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 L01 L02 L03 L04 MÉDIA 

Aegithalos caudatus 0,637     0,637   0,637     0,637   0,637     0,637   0,255 

Alauda arvensis   0,637       0,637 0,637             2,548   0,297 

Alectoris rufa 0,637   0,637 1,911   1,274     2,548 0,637         1,274 0,594 

Anthus pratensis       0,637               0,637       0,085 

Apus apus   2,548         0,637           3,185     0,425 

Carduelis cannabina   0,637 0,637         0,637       0,637       0,170 

Carduelis carduelis   1,274   0,637   1,274         1,274 0,637   0,637 0,637 0,425 

Carduelis chloris     1,274           1,274 1,274 0,637 1,274   1,274 1,911 0,594 

Circus pygargus           0,637                   0,042 

Columba livia 1,911 0,637 1,911   1,274             1,911       0,510 

Corvus corax     0,637                         0,042 

Corvus corone 0,637   1,274     1,274 1,274       1,911   1,911   0,637 0,594 

Cuculus canorus   0,637   0,637     0,637 1,274 0,637         1,274 0,637 0,382 

Dendrocopos major 0,637                 0,637   0,637       0,127 

Emberiza calandra                     0,637         0,042 

Emberiza cia 1,911   0,637 0,637 3,185   3,185 1,911       3,185       0,977 

Erithacus rubecula   1,274   0,637         0,637 0,637     1,911   1,911 0,467 

Falco tinnunculus               1,274               0,085 

Fringilla coelebs       1,911 1,274         0,637           0,255 

Garrulus glandarius   1,911   0,637                       0,170 

Lullula arborea   0,637     0,637     0,637   1,911           0,255 

Luscinia megarhynchos   0,637                           0,042 

Merops apiaster             0,637   0,637         0,637   0,127 

Motacilla alba 1,274 1,911     3,185   1,274         1,911 0,637 2,548 0,637 0,892 

Motacilla flava           1,274             0,637     0,127 

 
(continua) 
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Tabela 3 – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie. 

MAIO 2010 

DENSIDADE    ESPÉCIE 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 L01 L02 L03 L04 MÉDIA 

Oenanthe oenanthe   1,274   0,637                       0,127 

Parus ater         0,637     1,274   1,274 0,637   0,637     0,297 

Parus caeruleus 0,637     0,637         0,637   0,637   0,637     0,212 

Parus cristatus   0,637               0,637           0,085 

Parus major 1,274 1,274   1,274   1,274     1,274   1,911 1,911 1,911   1,911 0,934 

Passer domesticus   0,637                 0,637         0,085 

Passer montanus                 1,911 0,637         0,637 0,212 

Phoenicurus ochruros     2,548   1,274 1,911                   0,382 

Phylloscopus collybita           0,637                   0,042 

Pica pica 0,637     0,637 1,274 0,637                 0,637 0,255 

Prunella modularis   0,637 0,637     0,637             0,637     0,170 

Regulus ignicapilla             0,637     0,637     0,637     0,127 

Saxicola torquatus     1,274 1,274     1,274 1,911       1,911   1,911   0,637 

Serinus serinus   1,911   1,274   1,274                 0,637 0,340 

Sitta europaea         1,911       0,637             0,170 

Streptopelia turtur     0,637             1,274           0,127 

Sylvia atricapilla         0,637   1,274 0,637     1,274     1,274 0,637 0,382 

Sylvia melanocephala 1,911 0,637 1,274   1,274           0,637   1,274 0,637 0,637 0,552 

Sylvia undata   1,911 0,637 1,274 2,548 2,548 0,637     1,911 2,548   1,911 1,911   1,189 

Troglodytes troglodytes 0,637         0,637                   0,085 

Turdus merula  1,274   0,637 1,274 0,637   0,637   0,637     1,911   1,911 1,274 0,679 

Turdus viscivorus 0,637 0,637         1,274     0,637 0,637 0,637     0,637 0,340 

Upupa epops   0,637 0,637   0,637         0,637     0,637     0,212 

TOTAL 14,65 22,93 15,29 16,56 20,382 16,56 14,01 9,554 11,465 13,38 14,01 17,20 16,561 17,20 14,65 15,626 
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Tabela 3 (cont.) – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie. 

JUNHO 2010 

DENSIDADE    ESPÉCIE 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 L01 L02 L03 L04 MÉDIA 

Aegithalos caudatus 1,274       0,637                 1,274   0,212 

Alauda arvensis   0,637 0,637       0,637     1,911 0,637 1,911   0,637 1,911 0,594 

Alectoris rufa       1,911 1,274             0,637 0,637     0,297 

Carduelis cannabina     0,637     1,274             1,911     0,255 

Carduelis carduelis   0,637 1,274     0,637 0,637           0,637     0,255 

Carduelis chloris   1,911       1,274           0,637       0,255 

Certhia brachydactyla   0,637     1,274       0,637             0,170 

Cettia cetti   0,637   0,637                   0,637   0,127 

Corvus corone   1,911               3,185   0,637   0,637   0,425 

Coturnix coturnix     1,911                         0,127 

Cuculus canorus               0,637               0,042 

Delichon urbicum 1,911 1,274     1,911 1,274 0,637     0,637 3,185 1,274       0,807 

Dendrocopos major   0,637                           0,042 

Emberiza cia 1,911               2,548 1,911 1,274 0,637 0,637 3,185 1,274 0,892 

Erithacus rubecula   0,637   1,274       0,637   0,637 0,637         0,255 

Falco tinnunculus 0,637                     0,637       0,085 

Fringilla coelebs           1,274 0,637 0,637           1,274   0,255 

Garrulus glandarius                 0,637             0,042 

Lullula arborea     0,637     0,637         0,637 1,911 0,637   0,637 0,340 

Luscinia megarhynchos                     0,637 0,637       0,085 

Merops apiaster             1,274     0,637           0,127 

Motacilla alba 1,274   0,637   1,274   1,911         0,637 0,637     0,425 

Oenanthe oenanthe 0,637     1,274           0,637       0,637   0,212 

Oriolus oriolus   0,637                           0,042 

Parus ater     0,637   0,637     0,637 1,274   1,274 0,637 1,274   0,637 0,467 
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Tabela 3 (cont.) – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie. 

JUNHO 2010 

DENSIDADE    ESPÉCIE 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 L01 L02 L03 L04 MÉDIA 

Parus caeruleus 0,637   0,637         1,911         0,637 0,637   0,297 

Parus cristatus   0,637                           0,042 

Parus major   1,911 0,637         0,637       0,637 1,274   1,274 0,425 

Phoenicurus ochruros 0,637     1,274   1,911 1,911         1,274 0,637   0,637 0,552 

Pica pica       1,274     1,274                 0,170 

Picus viridis 0,637     0,637                       0,085 

Prunella modularis       0,637     0,637 0,637               0,127 

Regulus ignicapilla   0,637             0,637             0,085 

Saxicola torquatus 1,911 0,637       1,274   2,548 2,548 0,637 1,274         0,722 

Serinus serinus             0,637             1,274   0,127 

Sitta europaea         0,637                     0,042 

Sturnus unicolor             1,274                 0,085 

Sylvia atricapilla   0,637             0,637 0,637 0,637     0,637 0,637 0,255 

Sylvia communis         0,637                     0,042 

Sylvia melanocephala 0,637   0,637 1,911 0,637               0,637     0,297 

Sylvia undata 1,274 1,274 1,911 1,274   3,185   1,274 0,637 3,185 1,274 1,911 2,548   1,911 1,444 

Troglodytes troglodytes       0,637 0,637   0,637 0,637       0,637   1,274   0,297 

Turdus merula  1,274 0,637         1,274   1,911           1,911 0,467 

Turdus viscivorus   0,637   0,637 1,274     0,637       0,637 0,637     0,297 

Upupa epops   0,637                           0,042 

TOTAL 14,65 17,20 10,19 13,38 10,828 12,74 13,38 10,83 11,465 14,01 11,46 15,29 12,739 12,10 10,83 12,739 
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Tabela 3 (cont.) – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie. 

OUTUBRO 2010 

DENSIDADE    ESPÉCIE 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 L01 L02 L03 L04 MÉDIA 

Alauda arvensis   6,369 0,637   0,637       1,911 0,637 1,274 0,637 0,637 1,911 1,274 1,062 

Anthus pratensis 0,637 3,822 0,637 3,185 1,274   1,274     3,185   1,274   1,274   1,104 

Circus pygargus             0,637                 0,042 

Corvus corax                     0,637         0,042 

Corvus corone   0,637 0,637   0,637       1,274             0,212 

Dendrocopos major                     0,637   0,637     0,085 

Emberiza cia   0,637 1,911   1,274 1,274 1,911 0,637 1,911   3,822 1,911 1,911 2,548 1,274 1,401 

Erithacus rubecula 1,274 0,637 3,185   1,911   0,637 1,274 1,274 1,274 0,637 1,274       0,892 

Garrulus glandarius     0,637                   0,637     0,085 

Lanius meridionalis             0,637                 0,042 

Oenanthe oenanthe                   0,637           0,042 

Parus caeruleus 1,274         0,637     0,637       0,637     0,212 

Parus major           0,637 0,637   0,637       1,274   1,274 0,297 

Phoenicurus ochruros         0,637     1,274           1,911   0,255 

Phylloscopus collybita 0,637 0,637 1,274     1,911         1,274         0,382 

Prunella modularis   1,274         0,637 2,548 1,274 1,274 1,911   0,637 0,637   0,679 

Sylvia undata 2,548 1,274 0,637 0,637 0,637 3,185 5,096   3,822 1,911 1,274 1,274 2,548 2,548 2,548 1,996 

Troglodytes troglodytes 1,274 1,274 1,274   0,637 0,637     0,637   1,274   0,637   1,274 0,594 

Turdus merula      1,911   1,274   0,637   0,637     1,274   0,637   0,425 

Turdus pilaris       1,274                       0,085 

TOTAL 7,643 16,56 12,74 5,096 8,917 8,280 12,10 5,732 14,013 8,917 12,74 7,643 9,554 11,46 7,643 9,936 
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Tabela 3 (cont.) – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie. 

NOVEMBRO 2010 

DENSIDADE    ESPÉCIE 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 L01 L02 L03 L04 MÉDIA 

Alectoris rufa       3,185                       0,212 

Anthus pratensis 1,911 1,911 1,274 5,732 1,911 0,637   0,637   4,459   2,548 0,637 0,637 3,185 1,699 

Carduelis cannabina 0,637 1,274                           0,127 

Carduelis carduelis   1,274         1,274                 0,170 

Corvus corax                         0,637     0,042 

Corvus corone   0,637 0,637                         0,085 

Emberiza cia                 0,637             0,042 

Erithacus rubecula 0,637 0,637       1,274 0,637         1,274 1,274 1,274   0,467 

Fringilla coelebs 0,637                             0,042 

Oenanthe oenanthe           0,637         0,637         0,085 

Parus caeruleus       0,637                       0,042 

Parus major 0,637     0,637               0,637 0,637     0,170 

Phoenicurus ochruros               0,637               0,042 

Pica pica   1,911                           0,127 

Prunella modularis   1,274   0,637 0,637 1,274           1,911       0,382 

Saxicola torquatus       0,637                       0,042 

Sylvia undata 3,185 1,274 1,911   2,548 0,637 0,637 0,637 2,548         2,548 1,274 1,146 

Troglodytes troglodytes 1,274 1,274 0,637 1,274 0,637   0,637       1,911 0,637 2,548 1,274   0,807 

Turdus merula                  0,637             0,042 

TOTAL 8,917 11,46 4,459 12,74 5,732 4,459 3,185 1,911 3,8217 4,459 2,548 7,006 5,7325 5,732 4,459 5,775 
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Tabela 3 (cont.) – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie. 

JANEIRO 2011 

DENSIDADE    ESPÉCIE 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 L01 L02 L03 L04 MÉDIA 

Anthus pratensis 0,637 1,274   2,548 1,911   0,637         0,637 0,637   0,637 0,594 

Carduelis cannabina 0,637 0,637                       0,637   0,127 

Carduelis chloris     0,637                         0,042 

Corvus corone     1,274     0,637                   0,127 

Emberiza cia 1,274     1,274 0,637 0,637 0,637     0,637 0,637   0,637 1,274 0,637 0,552 

Parus caeruleus   0,637                           0,042 

Picus viridis                     0,637         0,042 

Prunella modularis 0,637     1,274               0,637     0,637 0,212 

Sylvia undata 1,274 1,274 3,185   1,274 0,637   0,637 0,637 0,637   0,637 1,274 2,548   0,934 

Troglodytes troglodytes             0,637   1,274             0,127 

Turdus merula                0,637 0,637           1,274 0,170 

TOTAL 4,459 3,822 5,096 5,096 3,822 1,911 1,911 1,274 2,5478 1,274 1,274 1,911 2,5478 4,459 3,185 2,972 
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Tabela 3 (cont.) – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie. 

FEVEREIRO 2011 

DENSIDADE    ESPÉCIE 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 L01 L02 L03 L04 MÉDIA 

Alauda arvensis 0,637     2,548 0,637     2,548 0,637   0,637 1,911 0,637     0,679 

Anthus pratensis 1,911 0,637 0,637               0,637   0,637   0,637 0,340 

Corvus corone         0,637                     0,042 

Emberiza cia 0,637           0,637 1,274 0,637 0,637 1,274   1,911 0,637 1,911 0,637 

Lullula arborea 1,274                       0,637     0,127 

Parus ater           0,637                   0,042 

Phoenicurus ochruros                 0,637             0,042 

Picus viridis                   0,637           0,042 

Saxicola torquatus   3,822 0,637 0,637   0,637 0,637     1,274 1,274 2,548   1,911   0,892 

Sylvia undata   2,548 1,911 0,637 1,274 1,911 1,911       2,548 0,637 0,637   0,637 0,977 

Troglodytes troglodytes     0,637     0,637 0,637       0,637     0,637   0,212 

Turdus merula  0,637   1,274           0,637     0,637   0,637   0,255 

TOTAL 5,096 7,006 5,096 3,822 2,548 3,822 3,822 3,822 2,548 2,548 7,006 5,732 4,459 3,822 3,185 4,289 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Introdução Geral 

Os planos de monitorização que analisam as prováveis alterações da riqueza específica e da 

abundância dos morcegos constituem documentos importantes para a avaliação dos impactes nas 

comunidades dos quirópteros ao nível regional e/ou nacional. Com o aumento do número de parques 

eólicos em Portugal, torna-se indispensável a compreensão dos impactes para a fauna, que incluem: a 

colisão com as estruturas do empreendimento; o aumento de ruído; a destruição de locais de nidificação, 

alimentação ou repouso; alteração da paisagem; e aumento da acessibilidade a zonas outrora inóspitas 

(BirdLife International, 2002). 

Com vista a analisar os efeitos da implementação do Parque Eólico de Falperra - Rechãzinha 

(designado ao longo do resto do relatório como PEFR) sobre a comunidade de morcegos, foi prevista a 

realização de um Plano de Monitorização de Quirópteros (PMQ) que permitisse avaliar possíveis impactes 

decorrentes da sua construção (e posteriormente do seu funcionamento) sobre a riqueza específica, 

abundância e mortalidade de morcegos no local. 

O presente documento constitui o relatório final de caracterização da situação de referência do PMQ 

que está em curso na área de implantação do PEFR, cujo proponente é a empresa ENEOP2, Exploração 

de Parques Eólicos, S.A. 

O PEFR é composto por 22 aerogeradores com 2.0 MW de potência unitária. O PEFR localiza-se no 

Norte de Portugal Continental, em território do distrito de Vila Real, situando-se no concelho de Vila Pouca 

de Aguiar, freguesias de Telões, Soutelo de Aguiar e Vreia de Jales (Anexo I). 

Tendo em consideração a calendarização prevista para o desenvolvimento do PMQ, o presente relatório 

corresponde ao trabalho desenvolvido na fase prévia à construção do PEFR, que decorreu entre Maio e 

Outubro de 2010. 

Nesta fase, estava prevista a realização de prospecção de (possíveis) abrigos em redor do PEFR, para 

tentar determinar a ocupação de morcegos em cada local, contudo a informação apresentada neste 

relatório tem como base bibliografia especializada. 

1.2. Morcegos 

Em Portugal Continental são conhecidas 25 espécies de morcegos, que representam cerca de 40% da 

fauna de mamíferos terrestres existentes no país (ICNB, 2010). Algumas das suas características, como a 

baixa taxa de natalidade (raramente têm mais de uma cria por ano), a maturidade sexual tardia (em 

algumas espécies, apenas no quarto ano de vida), a grande longevidade (podem ultrapassar os 30 anos 

de idade) e o facto de por vezes formarem colónias muito numerosas, tornam-nas espécies bastante 
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vulneráveis, principalmente no que diz respeito a alterações no habitat e a perturbações nos abrigos 

(Bicho, 1996; Palmeirim & Rodrigues, 1992; Palmeirim et al., 1999). 

Esta vulnerabilidade está bem evidente no facto de todas as espécies de morcegos estarem protegidas 

pelas Convenções de Berna (Convenção da Preservação da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais na 

Europa) e Bona (Convenção de Espécies Migratórias da Fauna Selvagem) e no actual estatuto de ameaça 

de algumas dessas espécies (Cabral et al., 2006): 3 espécies estão classificadas como “Criticamente em 

Perigo” (o que constitui 60% das espécies com este estatuto em Portugal Continental), 1 apresenta o 

estatuto “Em Perigo” e 5 o estatuto “Vulnerável”, estando às restantes 15 sido atribuído os estatutos 

“Pouco Preocupante” e “Informação Insuficiente” (respectivamente 6 e 9 espécies). 

1.3. Impactes dos Parques Eólicos sobre Morcegos 

Os principais impactes originados pelos parques eólicos sobre os morcegos são a mortalidade por 

colisão com os aerogeradores, a perturbação/destruição de abrigos, a perturbação/perda de áreas de 

alimentação ou de corredores de migração e a emissão de ultra-sons que possam afectar os morcegos 

(Rodrigues et al., 2008). 

De todos eles, a mortalidade causada pelos aerogeradores é a situação mais referenciada (Alcade, 

2002; Ahlén, 2003; Benzal & Moreno, 2001; Erickson et al., 2002; Erickson et al., 2004; Eurobats, 2005; 

Johnson, 2005; Johnson et al., 2000; Osborn et al., 1996; Senra, s/ data) e cuja resolução será mais 

complicada, uma vez que ainda não são conhecidos com exactidão os factores que levam a que os 

morcegos colidam com estas estruturas, sendo apontados como possíveis causas (Ahlén, 2003; Eurobats, 

2005): 

- a concentração de insectos junto às turbinas, provavelmente devido ao calor emitido por estas; 

- a eventual utilização dos aerogeradores como área de descanso ou mesmo como abrigo; 

- a atracção acústica, devido ao som provocado pelas pás; 

- a possibilidade dos indivíduos em migração reduzirem a taxa com que emitem os ultra-sons, 
pelo que podem não detectar as pás ou mesmo os aerogeradores; 

- a atracção pela turbulência do ar; 

- as altas velocidades atingidas na extremidade das pás dificulta ou mesmo impossibilita a sua 
detecção pelos morcegos. 

As espécies aparentemente mais afectadas por este problema são migradoras e normalmente voam a 

grande altura (em espaço aberto ou sobre a copa das árvores), parecendo haver uma maior taxa de 

mortalidade entre meados de Julho e finais de Setembro (Alcade, 2002; Johnson, 2003; Johnson et al., 

2000; Rodrigues et al., 2008). 



 

ANEXO_13_T60528-REL01_QUIROPTEROS-R1.DOC        3 

ENEOP2, EXPLORAÇÃO DE PARQUES EOLICOS, S.A. 

PARQUE EÓLICO DE FALPERRA - RECHÃZINHA 

MONITORIZAÇÃO DE QUIRÓPTEROS 

RELATÓRIO 01 – FASE I 

1.4. Objectivos 

Com este estudo pretende-se caracterizar o elenco de espécies de morcegos existentes na área de 

influência do projecto e a sua situação populacional, apresentando por isso os seguintes objectivos 

específicos: 

• Inventariação de abrigos existentes na envolvente da área do PEFR (pesquisa num raio de 

10 km) (base bibliográfica); 

• Avaliação da ocupação sazonal de abrigos que apresentem muitos morcegos ou vestígios 

(visitas em todas as épocas do ano) (base bibliográfica); 

• Inventariação das espécies de quirópteros na área do PEFR, bem como a determinação da 

utilização da área do projecto; 

• Correlação dos dados de riqueza específica e de abundância com variáveis temporais, 

através da medição da intensidade do vento e recolha dos dados relativos à temperatura do 

ar. 

1.5. Âmbito 

Tendo em conta os objectivos apresentados, neste estudo foi efectuada a avaliação da actividade dos 

morcegos na área de implantação do PEFR, tentando-se em simultâneo determinar qual a influência de 

alguns factores ambientais (intensidade do vento e temperatura do ar) sobre a actividade dos morcegos. 

Ao longo das acções de monitorização de morcegos é necessário ter em especial atenção a prospecção 

de potenciais abrigos, não só por contribuir para a identificação das espécies que ocorrem na área de 

estudo, mas também devido à sua importância para a sobrevivência destes mamíferos. Com esta 

prospecção pretende-se identificar as espécies que ocorrem nos diferentes abrigos, o número de 

indivíduos presentes e a sua ocupação sazonal. Neste relatório a informação no que aos abrigos diz 

respeito, tem como base a bibliografia especializada existente para a região em análise. 

Assim, neste estudo foram monitorizados os seguintes parâmetros: 

• Espécies – identificação das espécies que ocorrem na área de influência do Parque eólico e 

nos abrigos; 

• Número de contactos – contagem dos contactos com morcegos (detector de ultra-sons), na 

área de implantação do PEFR; 

• Número de indivíduos – contagem do número de indivíduos nos abrigos; e 

• Variáveis Temporais: Intensidade do vento e temperatura do ar. 

Relativamente aos limites espaciais, a monitorização da actividade de morcegos decorreu na área de 

implantação do PEFR e na sua envolvente. 
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No que respeita a limites temporais, os trabalhos a que reporta o presente relatório decorreram entre os 

meses de Maio e Outubro de 2010. 

1.6. Enquadramento Legal 

O presente relatório de monitorização foi elaborado dando cumprimento ao exposto na legislação em 

vigor, designadamente Decreto-lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-lei n.º 197/2005 de 

8 de Novembro, e Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril. 

1.7. Estrutura do Relatório 

O presente relatório de monitorização de quirópteros do PEFR encontra-se estruturado da seguinte 

forma: 

- Introdução, onde é feito o enquadramento geral do trabalho (são apresentados aspectos 

gerais sobre os morcegos, os objectivos, o âmbito e o enquadramento legal do trabalho, 

estrutura do relatório e a autoria técnica do trabalho); 

- Antecedentes, no qual se enquadra o presente estudo de monitorização, no processo de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e no exposto na Declaração de Impacte Ambiental (DIA); 

- Metodologia, onde é efectuada uma descrição do programa de monitorização de quirópteros, 

sendo apresentados os parâmetros e locais a amostrar e os métodos de recolha e tratamento 

dos dados; 

- Resultados, onde são apresentados os dados obtidos no período a que reporta o presente 

relatório; 

- Discussão de Resultados e Conclusões, com um resumo dos resultados obtidos e algumas 

considerações sobre os mesmos;  

- Bibliografia, onde se encontram as referências de toda a documentação consultada e utilizada 

para a elaboração deste estudo; 

- Anexos, onde se apresentam as tabelas contendo os dados recolhidos nas amostragens no 

Parque eólico assim como a localização da área de estudo e dos pontos de amostragem. 

1.8. Autoria Técnica de Relatório 

Este relatório, teve a participação de uma equipa da ProSistemas - Consultores de Engenharia, S.A. 

cuja coordenação geral esteve a cargo da Eng.ª Marta Costa. O trabalho de campo, análise de dados e 
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elaboração do relatório estiveram a cargo dos técnicos Tiago Brito, Luís Vicente e João Hartley, com 

auxílio de João Pedro Pereira na execução da cartografia. 

Parte da recolha de dados acústicos e meteorológicos foi efectuada pelo técnico Rui Gonçalves, que 

possui um profundo conhecimento da área de estudo e das técnicas utilizadas. 
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2. ANTECEDENTES 

De acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, o PEFR foi sujeito a uma Avaliação de Impacte 

Ambiental pelas suas característica técnicas. 

Assim, conforme previsto na legislação, a empresa promotora do projecto ENEOP2, Exploração de 

Parques Eólicos, S.A. submeteu o Estudo de Impacte Ambiental do projecto do PEFR, em fase de estudo 

prévio, ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), tendo sido a Agência Portuguesa do 

Ambiente a autoridade de AIA. 

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

técnica do EIA e respectivo aditamento, por parte da Comissão de Avaliação e o processo de participação 

pública, foi emitida pela autoridade de AIA, a 4 de Maio de 2010, uma Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA) com parecer final favorável, condicionado ao cumprimento das medidas específicas e gerais do 

projecto de execução do PEFR, assim como o cumprimento integral dos estudos complementares, 

medidas de minimização, planos de recuperação das áreas intervencionadas, de acompanhamento 

ambiental da obra e de monitorização, discriminados em anexo à referida DIA, estando, entre os planos de 

monitorização, o referente à monitorização de quirópteros. 

Segundo este documento “os primeiros resultados dos trabalhos a realizar no âmbito destes planos [de 

monitorização], relativos à fase de pré-construção, deverão ser entregues com o RECAPE”. 

O PMQ considera as seguintes directrizes, presentes na DIA: 

• Inventariar os abrigos existentes através de pesquisa feita num raio de 10 km do Projecto (...); 

• Determinar a utilização da área do PEFR pelos morcegos através: 

- da definição de quadrículas ou pontos aleatórios na área do PEFR (...); 

- da caracterização das quadrículas/pontos, em termos de distância às futuras torres, 
inclinação, exposição ao vento, orientação predominante, coberto vegetal, proximidade a 
água e proximidade a abrigos (se conhecidos); 

- da amostragem mensal de cada local através de (...) pontos fixos, com detectores de ultra-
sons (...); 

- Avaliar a utilização de cada ponto aleatório em termos de actividade de morcegos e riqueza 
específica (...); 

• Busca de cadáveres ou morcegos feridos; 

• O plano deverá ter uma duração de 4 anos – fase anterior à construção e 3 anos na fase de 

exploração.
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3. METODOLOGIA 

3.1. Área de Estudo 

O local do PEFR situa-se no distrito de Vila Real, concelho de Vila Pouca de Aguiar, freguesias de 

Telões, Soutelo de Aguiar e Vreia de Jales. A zona em estudo desenvolve-se entre os vales do rio Corgo 

(a Oeste) e do rio Pinhão (a Este), e está enquadrado pela serra da Falperra (a Sul) e da Padrela (a 

Norte), no concelho de Vila Pouca de Aguiar. 

O PEFR será constituído por 22 aerogeradores, e divide-se em três zonas geograficamente distintas, 

denominadas por núcleos, mas bastante próximas entre si. Desta forma, e na zona mais a norte, 

localizam-se os núcleos de Rechãzinha (com cerca de 136 ha) e do Roxo (50 ha), que estão separados 

pela A24; a sudoeste encontra-se o núcleo de Tourencinho (47 ha); e, finalmente numa zona intermédia às 

anteriores, a sul da Rechãzinha, situam-se os núcleos de Cabreiro Oeste (26 ha) e Cabreiro Este (39 ha), 

igualmente separados pela A24. 

Apresenta uma orientação geral Norte-Sul e uma diferença de altitude de cerca de 136 m (entre as 

cotas 1134 m e 998 m). A zona de maior altitude localiza-se na zona central, no núcleo de Cabreiro Este 

onde se encontra o marco geodésico do Cabreiro a 1134 m, e o Marco Geodésico do Roxo a 1014 m, no 

núcleo com o mesmo nome. 

O PEFR vai ligar a uma nova Subestação 60/220 kV, denominada de Montenegrelo, a construir junto da 

Subestação de Vila Pouca de Aguiar, da REN, que será construída e explorada pela ENEOP2. 

A ligação do PEFR à rede eléctrica receptora será feita através de uma linha eléctrica aérea partilhada a 

60 kV com aproximadamente 3.9 km, que se irá desenvolver desde a subestação do Parque até à 

subestação 60/220 kV atrás referida. Desta subestação para a subestação da REN de Vila Pouca de 

Aguiar, a ligação será realizada através de uma linha de 220 kV com uma extensão reduzida de cerca de 

300 m. 

A zona de implantação do PEFR encontra-se maioritariamente ocupada por matos rasteiros e 

afloramentos rochosos de granito dispersos, sendo que os de maiores dimensões estão concentrados no 

núcleo de Tourencinho. Salienta-se no entanto, que as zonas de afloramentos rochosos estão na sua 

maioria associados às zonas de matos. Existem, ainda, pinheiros dispersos um pouco por toda a área de 

estudo, podendo-se observar em algumas zonas uma maior concentração destes (núcleo da Rechãzinha). 

Na área de implantação do PEFR, a flora vascular e a vegetação natural encontram-se extremamente 

empobrecidas, resultado das intensas actividades humanas que actuam de forma devastadora e 

continuada, sendo, por isso, maioritariamente constituída por matos de giestais, resultantes do abandono 

das práticas agrícolas e da exploração intensa de granitos com um grande número de pedreiras na zona 

envolvente à área de estudo. 
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3.2. Locais, Parâmetros e Métodos de Amostragem 

As observações foram realizadas em 11 pontos de amostragem localizados nos diferentes núcleos da 

área do PEFR. Considera-se que os pontos seleccionados são representativos da área de estudo, estando 

os locais identificados na Tabela 1 e ilustrados no Anexo II. 

Tabela 1 – Localização dos pontos de amostragem. 
            

COORDENADAS 
ÁREA DE ESTUDO (NÚCLEOS) 

PONTO DE 
AMOSTRAGEM 

DESCRIÇÃO 

X Y 

FR 1 
Localizado na vizinhança de um 
bosque de resinosas, numa área de 
matos e vegetação arbustiva baixa. 

241251.92 498214.98 

FR 2 Próximo do AG 3, com o mesmo tipo 
de coberto vegetal que o FR 1 241321.45 497884.05 Rechãzinha 

FR 3 Numa área adjacente ao AG 20, numa 
área de vegetação arbustiva baixa. 

241475.47 497420.69 

FR 4 Numa área de rocha nua, próximo da 
localização do AG 14. 

240654.01 496880.13 

Roxo 

FR 5 
No acesso ao Marco Geodésico do 
Roxo, numa área de vegetação 
arbustiva baixa e de rocha nua. 

240476.03 496668.77 

FR 6 Na vizinhança de um posto de vigia 
florestal, numa área de rocha nua. 

240820.87 494986.30 

Cabreiro Oeste 

FR 7 
Numa área de matos rasteiros 
associada a afloramentos rochosos, 
entre o AG 9 e o AG 10. 

241115.66 494630.34 

FR 8 Perto do Marco Geodésico do Cabreiro 
e do AG 8, numa zona de matos. 

241758.07 494185.38 

Cabreiro Este 

FR 9 
Numa área de afloramentos rochosos 
de grandes dimensões, entre o AG 6 e 
o AG 7. 

241702.45 493776.58 

FR 10 
Numa área de vegetação arbustiva 
baixa e de rocha nua, no acesso ao 
AG 2. 

239705.69 492908.93 

P
ar
q
u
e 
E
ó
li
co

 d
e 
F
al
p
er
ra
-R
ec
h
ãz
in
h
a 

Tourencinho 

FR 11 
Localizado numa área de matos 
baixos, associada a afloramentos 
rochosos, a sul do AG 5. 

240206.27 493501.27 

Neste estudo foi efectuado uma avaliação da actividade dos morcegos na área de implantação do PEFR 

(com detectores de ultra-sons). 

Estes dados servirão de ponto de comparação com os futuros dados, no decorrer da monitorização na 

fase de exploração do projecto eólico, podendo-se, assim, avaliar alterações, quer na composição 

específica, como na distribuição dos quirópteros. 
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3.2.1. Utilização de Espaço 

Com esta amostragem pretendeu-se estimar a utilização que os morcegos fazem da área de estudo, 

principalmente no que se refere às espécies presentes e à frequência com que a usam, tentando-se ao 

mesmo tempo determinar qual o tipo de utilização (área de alimentação ou zona de passagem entre 

abrigos e áreas de alimentação). 

Cada ponto de amostragem definido foi caracterizado em termos de distância ao aerogerador mais 

próximo, declive e orientação predominante, biótopo, proximidade a água e proximidade a abrigos (se 

conhecidos) (Anexo II). 

Na avaliação da actividade dos morcegos contabilizou-se o número de encontros com morcegos 

mantido ao longo de 10 minutos de monitorização (através da contagem das sequência de pulsos 

associados à passagem de um morcego no espaço amostrado pelo microfone do detector de ultra-sons) e 

determinou-se o tipo de pulsos emitidos (pulsos de navegação, de alimentação e/ou sociais), de modo a se 

tentar avaliar com que fim os morcegos utilizam a área de estudo. 

Foram ainda recolhidos dados referentes ao vento (intensidade e orientação) e à temperatura do ar. 

3.3. Materiais e Métodos de Amostragem 

3.3.1. Utilização do Espaço 

Todas as espécies que ocorrem em Portugal utilizam a ecolocalização como forma de orientação e de 

detecção de presas, ou seja, emitem pulsos sonoros que ao embaterem num determinado objecto são 

reflectidos, permitindo-lhes estimar entre outras características, a distância que os separa do objecto, 

através do intervalo de tempo entre a emissão do som e a recepção do respectivo eco. 

A identificação de morcegos através das suas emissões sonoras é uma técnica bastante utilizada em 

estudos de actividade destes mamíferos, tendo como principal vantagem o facto de não lhes causar 

qualquer tipo de perturbações (Fenton & Bell 1981; Catto 1994). No entanto, a utilização desta técnica 

apresenta várias dificuldades, nomeadamente as que estão relacionadas com a detectabilidade (por 

exemplo, existem espécies que emitem sinais muito fracos – Plecotus sp – ou com frequências muito 

elevadas – Rhinolophus sp – e por isso facilmente dissipáveis, o que torna praticamente impossível a sua 

detecção) e com a identificação (há espécies com vocalizações muito idênticas, como Miniopterus 

schreibersii e Pipistrellus pygmaeus, o que pode impossibilitar a sua distinção através das emissões 

sonoras). Para além deste tipo de problemas, podem ocorrer alguns imprevistos associados ao trabalho de 

campo que levem à gravação de emissões muito breves ou muito fracas que dificultam o trabalho de 

identificação das espécies envolvidas. 

As escutas consistiram no registo das emissões sonoras dos morcegos que surgiram na área de 

detecção do microfone, durante um período de 10 minutos. Acoplado ao detector utilizou-se um gravador 
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áudio onde se guardaram as emissões sonoras registadas, para serem posteriormente analisadas e 

identificadas as respectivas espécies. 

O detector de ultra-sons utilizado foi o modelo D240X da Pettersson Elektronik AB (com gama de 

frequências 10 a 120 kHz) em modo “tempo expandido” (o som é reproduzido a uma velocidade 10 vezes 

inferior, tornando-o audível sem que haja alteração das características originais). As emissões sonoras 

foram armazenadas num gravador digital modelo H2 da Zoom. 

Os censos foram realizados entre Maio e Outubro de 2010, período em que foram amostrados todos os 

locais propostos, seguindo o exposto no Plano de Monitorização deste projecto, nomeadamente os 

11 pontos na área de implantação do PEFR. 

As amostragens foram efectuadas, sensivelmente, nas 3 primeiras horas após o pôr-do-sol, de forma a 

reduzir o efeito que as variações nos ritmos de actividade sucedidas ao longo de uma noite possam ter em 

cada amostragem, não tendo sido realizadas em condições meteorológicas adversas, tais como chuva, 

vento forte e nevoeiro, pois estas afectam a actividade dos morcegos. 

Foi utilizado um anemómetro de bolso modelo AM02, da Inovalley para a recolha da intensidade do 

vento, sendo também retirados os dados referentes à temperatura do ar. Com o auxílio de uma bússola 

foram retirados os dados da orientação do vento. 

3.3.2. Prospecção de Abrigos 

Os dados obtidos para esta prospecção tiveram como origem bibliografia existente, mas tendo como 

base uma análise da cartografia, que engloba a totalidade de 10 km de raio em redor do perímetro da área 

do PEFR (folhas nº. 74, 74, 75, 87, 88, 89, 101, 102 e 103). 

3.4. Análise dos Sons 

A análise dos registos sonoros dos morcegos detectados foi efectuada com recurso ao programa de 

análise de sons Batsound Pro – Sound Analysis, da Pettersson Elektronik AB. Este programa gera gráficos 

(oscilogramas, sonogramas e espectros de potência) que permitem a medição de variáveis sonoras 

(frequência de máxima amplitude, duração do pulso, intervalo entre pulsos, etc.), o que possibilita a 

identificação das espécies detectadas por comparação com uma base de dados de referência. 

As variáveis sonoras utilizadas para a identificação das espécies foram: 

• Tipo de Frequência – frequência modulada (FM – pulsos de curta duração, que percorrem 

distâncias curtas, mas em que há uma rápida variação de frequência ao longo do tempo), 

frequência constante (CF – pulsos geralmente constantes e que mantêm a frequência ao 

longo do tempo) ou combinações das duas (FM-CF ou CF-FM); 

• Frequência de Máxima Energia (FMAXE, kHz) – frequência emitida com maior intensidade; 
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• Frequência inicial (Fi) –  frequência máxima do pulso que corresponde à frequência inicial; 

• Frequência final (Ff) – frequência mínima do pulso que corresponde à frequência final; 

• Gama de frequências (BW, kHz) – diferença entre a frequência inicial (Fi) e a frequência final 

(Ff); 

• Duração do pulso (∆tp, ms) – intervalo de tempo entre o início e o fim de um pulso; 

• Intervalo entre pulsos (INT, ms) – intervalo de tempo entre o início de um pulso e o início do 

pulso seguinte; 

• Taxa de repetição (TR, kHz) – taxa com que são emitidos os pulsos (TR=1/INT). 
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4.  RESULTADOS 

4.1. Espécies Detectadas 

Como referido anteriormente, as monitorizações para a avaliação da utilização do espaço foram 

efectuadas entre Maio e Outubro de 2010, executadas mensalmente nos 11 pontos de amostragem na 

área de implantação do PEFR, seguindo a metodologia proposta no Plano de Monitorização deste 

projecto. 

Durante a realização do presente estudo, apenas foi detectada uma espécie: Tadarida teniotis. 

A semelhança das vocalizações entre algumas espécies nem sempre permitiu a sua diferenciação, 

tendo-se nestes casos optado por constituir grupos com as espécies com características morfológicas 

similares ou cujas emissões sonoras “típicas” são idênticas às registadas, nomeadamente os grupos: 

- Nyctalus sp.; 

- Nyctalus lasiopterus / Nyctalus noctula 

- Nyctalus sp. / Eptesicus sp.; 

- Eptesicus sp.; 

- Pipistrellus sp.; 

- Pipistrellus pipistrellus / Pipistrellus pygmaeus; e  

- Pipistrellus pipistrellus / Pipistrellus pygmaeus / Miniopterus schreibersii. 

Parte dos contactos estabelecidos e gravados não foi possível de identificar, tendo ficado registado 

como Não Identificadas (Anexo III). 

Em algumas amostragens efectuadas, ocorreram situações em que não foi possível identificar a(s) 

espécie(s) presente(s), por os indivíduos se encontrarem em voo (enquanto se gravava outros contactos), 

por ausência de gravações, ou dificuldades nas análises dos sons gravados. 

4.2. Utilização do Espaço 

4.2.1. Número de Contactos 

Nas monitorizações efectuadas, registou-se um total de 76 contactos com morcegos, tendo sido 

possível identificar 60 contactos em termos de espécies/complexo de espécies. A não identificação dos 

restantes 16 contactos ocorreu não devido a um factor isolado, mas devido a um conjunto de variáveis, 

nomeadamente o grau de incerteza para diferenciar a espécie (ou grupos de espécies) presente, contactos 
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estabelecidos enquanto se gravava um contacto anterior, ou a factores físicos relacionados com o 

aparelho de gravação acústica. 

A Tabela 2 expõe quais as espécies/complexo de espécies identificadas por mês de amostragem. 

Conforme referido, não foi possível associar um alguns dos contactos (aproximadamente 21% dos 

registos) a uma determinada espécie (ou complexo de espécies), dificultando em parte a análise dos 

resultados, no sentido em que não se pode afirmar com toda a fiabilidade qual a espécie mais abundante 

na área de estudo. 

Tabela 2 – Número total de encontros na área de estudo, por período de amostragem, por espécie ou 
grupo de espécies e respectivo estatuto de ameaça. 

ESPÉCIES 
ESTATUTO 

DE 

AMEAÇA* 
ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT TOTAL 

Nyctalus sp. DD / LC - - - - - - 1 1 

Nyctalus sp. / 
Eptesicus sp. 

DD / LC - - - - 1 - 2 3 

Eptesicus sp LC  - - - - 1 2 - 3 

N. lasiopterus / 
 N. noctula 

DD / DD - - - - 1 - - 1 

T. teniotis DD - - - - 1 - - 1 

Pipistrellus spp. LC - - - - 1 - - 1 

P. pipistrellus /  
P. pygmaeus 

LC / LC - - 7 5 19 - - 31 

P. pipistrellus /  
P. pygmaeus /  
M. schreibersii 

LC / LC / 
VU 

- - 3 6 10 - - 19 

Não identificado - - - 9 7 - - - 16 

TOTAL 
- - 19 18 34 2 3 76 

* VU – vulnerável; LC – pouco preocupante; DD – informação insuficiente 

O período onde se verificou um maior número de contactos com quirópteros foi o mês de Agosto com 

34 contactos. Nesse mesmo mês, foi possível estabelecer uma ligação à espécie (ou complexo de 

espécies) em todos os contactos, destacando-se os 19 indivíduos pertencentes ao complexo Pipistrellus 

pipistrellus / Pipistrellus pygmaeus. No mês de Junho estabeleceu-se o contacto com 19 morcegos, tendo-

se identificado 10 dos indivíduos detectados, sendo que 7 indivíduos pertenciam ao complexo Pipistrellus 

pipistrellus / Pipistrellus pygmaeus. No mês de Julho foram detectados 18 morcegos, dos quais 11 foram 

identificados. De realçar que, no total dos indivíduos detectados, ao longo de todas as campanhas de 

monitorização, pelo menos 32 pertencem ao género Pipistrellus sp. 

Os meses de Setembro e Outubro apresentaram apenas 2 e 3 contactos, respectivamente. 

Para efeitos da análise estatística, as variáveis estudadas foram do tipo temporais, nomeadamente 

actividade, temperatura do ar e intensidade do vento, de acordo com a sua variação ao longo do tempo. 

De seguida apresentam-se as variáveis temporais em estudo. 
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4.2.2. Actividade 

A actividade é a variável dependente em estudo e foi estudada sob uma forma geral, considerando a 

totalidade dos encontros. 

A actividade ao longo do estudo não foi constante. Os meses monitorizados apresentam médias de 

actividade que vão dos 1.1 contactos/h no mês de Setembro, aos 18.5 contactos/h no mês de Agosto. Em 

média, foram estabelecidos 5.9 contactos/h por campanha entre os meses de Maio e Outubro (Figura 1). 
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Figura 1 – Actividade média por período de amostragem. 

 

Numa análise por local de amostragem (Figura 2) verifica-se que foram estabelecidos contactos em 

quase todos os pontos monitorizados. Os únicos pontos monitorizados que não apresentaram qualquer 

contacto foram: “FR 5” e “FR 8”. 

Os locais que registaram mais contactos foram os pontos de amostragem “FR 2”, “FR 10” e “FR 11” com 

14 contactos/h cada, seguido do ponto de amostragem “FR 1” com 12 contactos/h. 

O ponto de amostragem que apresentou menor frequência de contactos estabelecidos (à excepção dos 

pontos em que não se registou qualquer contacto) foi o ponto “FR 7”, com apenas 1 contacto/h, seguido do 

ponto “FR 4” com 3 contactos/h. 



 

ANEXO_13_T60528-REL01_QUIROPTEROS-R1.DOC        15 

ENEOP2, EXPLORAÇÃO DE PARQUES EOLICOS, S.A. 

PARQUE EÓLICO DE FALPERRA - RECHÃZINHA 

MONITORIZAÇÃO DE QUIRÓPTEROS 

RELATÓRIO 01 – FASE I 

12

14

8

3

5

1

5

14 14

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

FR 1 FR 2 FR 3 FR 4 FR 5 FR 6 FR 7 FR 8 FR 9 FR 10 FR 11

Pontos de Amostragem

C
o
n
ta
ct
o
s/
h

 

Figura 2 – Número de contactos por hora, por local de amostragem. 

4.2.3. Temperatura do Ar 

Uma análise prévia confirmou que a temperatura do ar apresenta uma distribuição normal, pelo que a 

medida de tendência central apresentada para os vários locais foi a média e a medida de dispersão o 

desvio padrão (Figura 3 e Figura 4). 
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Figura 3 – Temperatura média do ar por período amostrado (N = número de contactos). 
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Verifica-se que as temperaturas médias variaram entre 10.6º C. no período de Outubro, e 16.5º C no 

período de Julho. 

Relativamente às temperaturas médias por local de amostragem, verifica-se que tiveram uma variação 

pouco acentuada, entre, aproximadamente, 13.4º C no ponto “FR 1”, e 14.6º C no ponto “FR 8” (Figura 4). 
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Figura 4 – Temperatura média do ar por local de amostragem (N = número de contactos). 

4.2.4. Intensidade do Vento 

Tal como para a temperatura do ar, verificou-se que a intensidade do vento segue uma distribuição 

normal, tendo-se optado por utilizar a média nos vários locais como medida de valor central e o desvio-

padrão como medida de dispersão (Figura 5 e Figura 6). 

Conforme se pode observar através da análise da Figura 5, os períodos de amostragem 

correspondentes aos meses de Junho, Agosto e Outubro são os que apresentam a intensidade média do 

vento mais baixa (1.3 m/s, 1.5 m/s e 1.6 m/s, respectivamente). As intensidades médias de vento mais 

elevadas verificaram-se nas campanhas de Junho e Setembro (2.9 m/s e 2.6 m/s, respectivamente). 
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Figura 5 – Intensidade média do vento por período de amostragem (N = número de contactos). 

No que diz respeito à intensidade média do vento por pontos de amostragem, verifica-se que as médias 

se situam entre 1.2 m/s, no ponto “FR 10”, e 3.4 m/s, no ponto “FR 1”. 
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Figura 6 – Intensidade do vento (média) por local de amostragem (N = número de contactos). 
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4.2.5. Análise Estatística 

Para que o estudo efectuado às variáveis não temporais tivesse validade estatística, foi efectuada uma 

análise prévia às variáveis climáticas, com vista a reduzir a influência destas na actividade (Tabela 3). 

Nesta análise, verifica-se que a actividade global não se encontra dependente da temperatura do ar nem 

da intensidade do vento. 

Tabela 3 – Valores do teste de Kruskal-Wallis entre a actividade e as variáveis “temperatura média do ar” 
e “intensidade média do vento”. 

GLOBAL 

VARIÁVEL 

VALOR DO TESTE 
GRAUS DE 

LIBERDADE 
P 

Temperatura Média do Ar 0.84 10 p>0.25 

Intensidade Média do 
Vento 

0.29 10 p>0.25 

 

A actividade dos quirópteros assume uma relação linear negativa (Figura 7) com a temperatura do ar 

(r=0,29; p>0.25), sendo essa relação não significativa, ou seja, a actividade dos quirópteros não se 

encontra directamente relacionada com a temperatura. 
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Figura 7 – Distribuição da actividade média em função da temperatura do ar. 

Quanto à intensidade média do vento, esta também apresenta uma relação linear negativa (Figura 8) 

com a actividade dos quirópteros (r=0.18; p>0.25), embora sem valor estatístico, por ser não significativa. 
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Figura 8 – Distribuição dos contactos estabelecidos em função da intensidade do vento. 

4.3. Prospecção de Abrigos 

Na região envolvente ao PEFR encontram-se referenciados 12 potenciais abrigos (Plecotus 2008; 

Colmus 2009; ECOSFERA 2009). Toda a informação aqui referenciada encontra-se no Anexo IV, tendo 

como origem bibliografia especializada já existente. 

De acordo com a bibliografia analisada, em Julho de 2006 foram encontrados 10 morcegos no abrigo de 

“Galerias de Tresminas”, tendo sido identificadas as seguintes espécies: Plecotus austriacus (1 indivíduo), 

e Rhinolophus ferrumequinum (6 indivíduos). Relativamente aos 3 contactos restantes não foi possível 

identificá-los quanto à espécie, género ou complexo de espécies. 

Em Setembro de 2006 foram prospectados pelo menos 5 abrigos, tendo-se detectado a presença de 

8 morcegos (todos Não identificados) em 3 abrigos: “Ponte de Pedra” (5 indivíduos), “Lamas I e II” (1 e 

2 indivíduos, respectivamente). 

Em Julho de 2007 foram monitorizados 13 indivíduos: no abrigo de “Galerias de Tresminas” foram 

identificados 3 indivíduos pertencentes a Rhinolophus ferrumequinum (1 indivíduo) e a Rhinolophus 

hipposideros (2 indivíduos). Os restantes 10 indivíduos foram monitorizados no abrigo de “Gravelos I”, 

todos pertencentes ao complexo de espécie Myotis mystacinus / Myotis emarginatus / Myotis nattereri / 

Myotis daubentonii. 

Em Agosto de 2007, no abrigo de “Samardã” foi identificado um número indeterminado de morcegos 

pertencentes às espécies Pipistrellus pipistrellus e Pipistrellus pygmaeus. 
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Em Setembro de 2007 foram monitorizados 15 indivíduos pertencentes a Myotis mystacinus / Myotis 

emarginatus / Myotis nattereri / Myotis daubentonii no abrigo “Ponte de Pedra”. 

Em Outubro de 2007 foram prospectados 2 abrigos, tendo sido detectados 2 indivíduos (pertencentes à 

especie Tadarida teniotis) no abrigo de  “Fraga do Porto da Torre”. 

Em Março de 2008 foram visitadas as galerias do abrigo “Galerias de Tresminas” tendo sido detectados 

um total de 46 indivíduos, pertencentes a: Rhinolophus sp. (2 indivíduos), Rhinolophus ferrumequinum 

(34 indivíduos), Myotis sp. (2 indivíduos) e Myotis myotis / Myotis blytii (8 indivíduos). 

Em Junho de 2008, igualmente no abrigo “Galerias de Tresminas”, foram detectados 6 quirópteros 

pertencentes às espécies Rhinolophus ferrumequinum (1 indivíduo), Rhinolophus hipposideros (3 

indivíduos) e Myotis sp. (2 indivíduos). 

Por fim, em Fevereiro de 2009 foram detectados 54 morcegos, no abrigo de “Galerias de Tresminas”, 

pertencentes às seguintes espécies (ou complexo de espécies): Plecotus austriacus (1 indivíduo), Plecotus 

austriacus / Plecotus auritus (1 indivíduo), Rhinolophus ferrumequinum (43 indivíduos), Rhinolophus 

hipposideros (6 indivíduos), Myotis sp. (3 indivíduos).  
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados obtidos no presente ano de monitorizações, considera-se que a actividade 

dos quirópteros foi baixa, quando comparada com outros locais nas regiões norte e centro do território 

continental, de tal modo que aproximadamente 64% dos locais amostrados apresentaram uma actividade 

média inferior a 10 contactos/h. 

À excepção dos pontos “FR 5” e “FR 8” (onde não se registou qualquer contacto), todos os outros 

pontos monitorizados apresentaram actividade de morcegos. 

As monitorizações efectuadas no mês de Agosto foram as que apresentaram uma maior média de 

contactos/h, enquanto que nos períodos de amostragem de Maio, Setembro e Outubro se registou menor 

número de contactos/h com quirópteros. 

Nas análises efectuadas, verificou-se que nenhuma das variáveis analisadas (temperatura do ar, 

intensidade do vento) teve influência sobre a actividade de morcegos. No entanto verificou-se que no mês 

de Maio as condições meteorológicas para a actividade de quirópteros eram favoráveis (com temperaturas 

amenas e vento não muito forte) mas não foi estabelecido qualquer contacto com morcegos. Em Outubro 

foram estabelecidos contactos com quirópteros num número muito reduzido, tendo em conta as condições 

favoráveis para a actividade de morcegos. Tal situação poderá ter ocorrido devido à proximidade da época 

de hibernação destes mamíferos, podendo mesmo dar-se a situação de muitos dos morcegos já se 

encontrarem a hibernar devido há falta de alimento (insectos), visto que nesta altura do ano a maior parte 

deles ser encontra em estado de latência. Considera-se que, abaixo dos 10º C, assim como acima dos 

5 m/s de intensidade do vento, existe uma grande diminuição da actividade dos quirópteros, podendo ser 

nula em determinadas ocasiões. Contudo, ao longo das monitorizações realizadas, estas condicionantes 

meteorológicas raramente se verificaram. 

Nas amostragens relativas à avaliação da utilização do espaço por parte dos quirópteros, considera-se 

o valor de riqueza específica como baixo, pois apenas foi detectado um total de 1 espécie e 7 complexos 

de espécies. 

Quando se analisam os valores de abundância, verifica-se que, de todos os indivíduos identificados, o 

género Pipistrellus sp. é o mais representativo na área em análise. Todas as outras espécies / complexo 

de espécies identificadas não são representativas devido ao reduzido número de contactos estabelecidos 

No que diz respeito aos abrigos, de acordo com a bibliografia consultada, prevê-se que os diversos 

abrigos referenciados possam ter uma ocupação pouco expressiva em todas as épocas do ano, excepção 

feita ao abrigo de “Galerias de Tresminas” que, nos últimos 2 períodos monitorizados no fim da época de 

hibernação (de acordo com a bibliografia consultada), apresentou um número considerável de indivíduos. 

Após a apresentação e discusão de resultados, considera-se relevante a continuação dos trabalhos de 

monitorização de quirópteros na área em estudo, nomeadamente: amostragens para avaliação da 
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utilização do espaço entre os meses de Abril e Outubro no projecto em exploração; prospecção e 

monitorização de abrigos; e prospecção de cadáveres nos aerogeradores deste projecto eólico. 
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ANEXO I – LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM 
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ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM 
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FALPERRA - RECHÃZINHA (FR) 1 

    COORDENADAS: 
        M – 241251.92  
        P –  498214.98 

   DESCRIÇÃO DO LOCAL  -  LOCALIZADO NA VIZINHANÇA DE UM BOSQUE DE RESINOSAS, NUMA 

ÁREA DE MATOS E VEGETAÇÃO ARBUSTIVA BAIXA. 

     DECLIVE PREDOMINANTE – 0º A  8º 

     ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE - S 

     DISTÂNCIA À LINHA DE ÁGUA MAIS PRÓXIMA – 12 M 

      DISTÂNCIA AO ABRIGO (AB) MAIS PRÓXIMO – 4281 M  (AB 2) 

      DISTÂNCIA AO AG MAIS PRÓXIMO – 287 M (AG 17) 

FR 2 

     COORDENADAS: 
        M – 241321.45 
        P –  497884.05 

   DESCRIÇÃO DO LOCAL  - MATOS E VEGETAÇÃO ARBUSTIVA BAIXA  

     DECLIVE PREDOMINANTE – 0º A  8º 

     ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE - S 

     DISTÂNCIA À LINHA DE ÁGUA MAIS PRÓXIMA – 311 M 

      DISTÂNCIA AO ABRIGO MAIS PRÓXIMO – 4062 M (AB 2) 

     DISTÂNCI AO AG MAIS PRÓXIMO – 350 M (AG 17) 

FR 3 

     COORDENADAS: 
        M – 241475.47  
        P –  497420.69 

   DESCRIÇÃO DO LOCAL  - VEGETAÇÃO ARBUSTIVA BAIXA 

     DECLIVE PREDOMINANTE – 0º A  8º 

     ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE - S 

     DISTÂNCIA À LINHA DE ÁGUA MAIS PRÓXIMA – 563 M 

      DISTÂNCIA AO ABRIGO MAIS PRÓXIMO – 3823 M (AB 2) 

      DISTÂNCIA AO AG MAIS PRÓXIMO – 165 M (AG 20) 

FR 4 

     COORDENADAS: 
        M – 240654.01 
        P –  496880.13 

   DESCRIÇÃO DO LOCAL  -  ÁREA DE ROCHA NUA 

     DECLIVE PREDOMINANTE – 8º A 16º 

     ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE - NW 

     DISTÂNCIA À LINHA DE ÁGUA MAIS PRÓXIMA – 173 M 

      DISTÂNCIA AO ABRIGO MAIS PRÓXIMO – 2865 M (AB 2) 

      DISTÂNCIA AO AG MAIS PRÓXIMO – 26 M (AG 14) 
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FR 5 

    COORDENADAS: 
        M – 240476.03  
        P –  496668.77 

   DESCRIÇÃO DO LOCAL  -  VEGETAÇÃO ARBUSTIVA BAIXA E DE ROCHA NUA 

     DECLIVE PREDOMINANTE – 8º A 16 

     ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE - NW 

     DISTÂNCIA À LINHA DE ÁGUA MAIS PRÓXIMA – 128 M 

      DISTÂNCIA AO ABRIGO MAIS PRÓXIMO – 2589 M (AB 2) 

      DISTÂNCIA AO AG MAIS PRÓXIMO – 79 M (AG 13) 

FR 6 

     COORDENADAS: 
        M – 240820.87 
        P –  494986.3 

   DESCRIÇÃO DO LOCAL  - ROCHA NUA 

     DECLIVE PREDOMINANTE – 8º A 16 

     ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE - SE 

     DISTÂNCIA À LINHA DE ÁGUA MAIS PRÓXIMA – 73 M 

     DISTÂNCIA AO ABRIGO MAIS PRÓXIMO – 2090 M (AB 2) 

     DISTÂNCI AO AG MAIS PRÓXIMO – 207 M (AG 11) 

FR 7 

     COORDENADAS: 
        M – 241115.66 
        P –  494630.34 

   DESCRIÇÃO DO LOCAL  -  MATOS RASTEIROS E AFLORAMENTOS ROCHOSOS 

     DECLIVE PREDOMINANTE – 8º A 16 

     ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE – E - NE 

     DISTÂNCIA À LINHA DE ÁGUA MAIS PRÓXIMA – 80 M 

      DISTÂNCIA AO ABRIGO MAIS PRÓXIMO – 2374 M (AB 2) 

      DISTÂNCIA AO AG MAIS PRÓXIMO – 209 M (AG 9) 

FR 8 

     COORDENADAS: 
        M – 241758.07  
        P –  494185.38 

   DESCRIÇÃO DO LOCAL  -  MATOS  

     DECLIVE PREDOMINANTE – 8º A 16º 

     ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE - NW 

     DISTÂNCIA À LINHA DE ÁGUA MAIS PRÓXIMA – 246 M 

      DISTÂNCIA AO ABRIGO MAIS PRÓXIMO – 2999 M (AB 8) 

      DISTÂNCIA AO AG MAIS PRÓXIMO – 130 M (AG 8) 
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FR 9 

    COORDENADAS: 
        M – 241702.45 
        P –  493776.58 

   DESCRIÇÃO DO LOCAL  - AFLORAMENTOS ROCHOSOS 

     DECLIVE PREDOMINANTE – 0º A  16º 

     ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE - SSW 

     DISTÂNCIA À LINHA DE ÁGUA MAIS PRÓXIMA – 264 M 

      DISTÂNCIA AO ABRIGO MAIS PRÓXIMO – 2871 M (AB 8) 

      DISTÂNCIA AO AG MAIS PRÓXIMO – 114 M (AG 6) 

FR 10 

     COORDENADAS: 
        M – 239705.69 
        P –  492908.93 

   DESCRIÇÃO DO LOCAL  - VEGETAÇÃO ARBUSTIVA BAIXA  E ROCHA NUA   

     DECLIVE PREDOMINANTE – 0º A  8º 

     ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE - NW 

     DISTÂNCIA À LINHA DE ÁGUA MAIS PRÓXIMA – 119 M 

      DISTÂNCIA AO ABRIGO MAIS PRÓXIMO – 1015 M (AB 8) 

     DISTÂNCI AO AG MAIS PRÓXIMO – 221 M (AG 1) 

FR 11 

     COORDENADAS: 
        M – 240206.27  
        P –  493501.27 

   DESCRIÇÃO DO LOCAL  -  MATOS BAIXOS, ASSOCIADA A AFLORAMENTOS ROCHOSOS 

     DECLIVE PREDOMINANTE – 0º A  8 

     ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE - W 

     DISTÂNCIA À LINHA DE ÁGUA MAIS PRÓXIMA – 82 M 

      DISTÂNCIA AO ABRIGO MAIS PRÓXIMO – 1357 M (AB 8) 

      DISTÂNCIA AO AG MAIS PRÓXIMO – 256 M (AG 4) 
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ANEXO III – RESULTADOS ACÚSTICOS DAS AMOSTRAGENS 
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Resultados das amostragens na área de implantação do PEFR: para além das espécies detectadas e respectivos 
estatutos de ameaça, apresenta-se ainda a frequência de máxima intensidade (FMAXE) e o tipo de pulsos registados 
(N – navegação; A – alimentação; S – social). 
 

FMAXE Pulsos registados 
Local Data 

(kHz) N A S 
Espécie(s) 

Estatuto de 
ameaça 

Maio - - - - - - 

Junho - - - - - - 

Julho - - - - - - 

48.42 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

48.9 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

49.1 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

48.46 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

49.34 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

- x - - Não identificada - 

- x - - Não identificada - 

- x - - Não identificada - 

- - - - Não identificada - 

- - - - Não identificada - 

Agosto 

- - - - Não identificada - 

Setembro - - - - - - 

FR 1 

Outubro - - - - - - 

Maio - - - - - - 

Junho - - - - - - 

48.74 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

49.23 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

49.44 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

- x - - Não identificada - 

Julho 

- x - - Não identificada - 

28.14 x - - Eptesicus sp. LC / DD 

47.34 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

48.2 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

46.1 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

47.17 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

- x - - Não identificada - 

- - - - Não identificada - 

Agosto 

- - - - Não identificada - 

Setembro - - - - - - 

FR 2 

Outubro - - - - - - 
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FMAXE Pulsos registados 
Local Data 

(kHz) N A S 
Espécie(s) 

Estatuto de 
ameaça 

Maio - - - - - - 

Junho - - - - - - 

49.73 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus / 
M. schreibersii 

LC / LC / VU 
Julho 

- x - - Não identificada - 

45.97 x - - Pipistrellus sp. LC / LC / LC 

48.86 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

46.64 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

46.97 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

48.18 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

Agosto 

46.19 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

Setembro - - - - - - 

FR 3 

Outubro - - - - - - 

Maio - - - - - - 

Junho - - - - - - 

47.54 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 
Julho 

- x - - Não identificada - 

Agosto - - - - - - 

Setembro - - - - - - 

FR 4 

Outubro - - - - - - 

Maio - - - - - - 

Junho - - - - - - 

Julho - - - - - - 

Agosto - - - - - - 

Setembro - - - - - - 

FR 5 

Outubro - - - - - - 

Maio - - - - - - 

49.87 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

51.04 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus / 
M. schreibersii 

LC / LC / VU 
Junho 

- x - - Não identificada - 

47.9 x     
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

Julho 

49.54 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

Agosto - - - - - - 

Setembro - - - - - - 

FR 6 

Outubro - - - - - - 
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FMAXE Pulsos registados 
Local Data 

(kHz) N A S 
Espécie(s) 

Estatuto de 
ameaça 

Maio - - - - - - 

Junho - - - - - - 

Julho - - - - - - 

Agosto - - - - - - 

Setembro - - - - - - 

FR 7 

Outubro - - - - - - 

Maio - - - - - - 

Junho - - - - - - 

Julho - - - - - - 

Agosto - - - - - - 

Setembro - - - - - - 

FR 8 

Outubro - - - - - - 

Maio - - - - - - 

Junho - x - - Não identificada - 

49.47 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 
Julho 

- x - - Não identificada - 

Agosto 34.64 x - - 
Nyctalus sp. / 
Eptesicus sp. 

DD / DD / DD 
/ LC / DD 

Setembro - - - - - - 

FR 9 

Outubro - - - - - - 

Maio - - - - - - 

46.7 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

48.53 - x - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

46.39 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

46.93 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

48.6 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

49.87 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus / 
M. schreibersii 

LC / LC / VU 

50.73 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus / 
M. schreibersii 

LC / LC / VU 

32.6 x - - Não identificada - 

31.1 x - - Não identificada - 

- x - - Não identificada - 

- x - - Não identificada - 

- - - - Não identificada - 

- - - - Não identificada - 

Junho 

- - - - Não identificada - 

Julho - - - - - - 

FR 10 

Agosto - - - - - - 
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FMAXE Pulsos registados 
Local Data 

(kHz) N A S 
Espécie(s) 

Estatuto de 
ameaça 

Setembro - - - - - - 
FR 10 

Outubro - - - - - - 

Maio - - - - - - 

Junho 48.43 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

- - - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

- - - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus / 
M. schreibersii 

LC / LC / VU 

- - - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus / 
M. schreibersii 

LC / LC / VU 

- - - - Não identificada - 

Julho 

- - - - Não identificada - 

23.82 x - - 
N. lasiopterus / 

N. noctula 
DD / DD 

- x - - T. teniotis DD 

46.86 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

48.03 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

49.06 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

49.5 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

49.3 x - - 
P. pipistrellus / 
P. pygmaeus 

LC / LC 

Agosto 

- - - - Não identificada - 

Setembro - - - - - - 

FR 11 

Outubro - - - - - - 
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ANEXO IV – ABRIGOS POTENCIAIS
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Coordenadas 
Abrigo Tipo de Abrigo 

M P 

Nº de 
Morcegos 

Vestígios 
de guano 

Data Espécies 

10 - Jul. 06 
P. austriacus (1), R. ferrumequinum (6), Não 

identificado (3) 

3 - Jul. 07 R. ferrumequinum (1), R. hipposideros (2) 

46 - Mar. 08 
Rhinolophus sp. (2), R. ferrumequinum (34), 

Myotis sp. (2), M. myotis / M. blytii (8) 

6 - Jun. 08 
R. ferrumequinum (1), R. hipposideros (3), 

Myotis sp. (2) 

1 - Galerias de 
Tresminas 

Mina de Minério 251585.4 502567.8 

54 - Fev. 09 
P. austriacus (1), P. austriacus / P. auritus 

(1), R. ferrumequinum (43), R. hipposideros 
(6), Myotis sp. (3)  

2 - Fraga do Porto 
da Torre 

Maciço rochoso 238744.78 494744.418 2 - Out. 07 T. teniotis 

3 - Casa do Guarda 
Florestal 

Edifício 
abandonado 

244546.56 505429.51 - sim Out. 07 - 

5 sim Set. 06 Não identificado 

4 - Ponte de Pedra Ponte de Pedra 234367.94 486214.62 
15 sim Set. 07 

M. mystacinus / M. emarginatus / M. nattereri 
/ M. daubentonii  

5 - Lamas I Ponte de Pedra 231309.26 498182.24 2 não Set. 06 Não identificado 

6 - Lamas II Ponte de Pedra 231091.64 497167.62 1 não Set. 06 Não identificado 

7 - Lamas III Ponte de Pedra 232165.87 497501.52 0 não Set. 06 - 

8 - Casa da Floresta Edifício 
abandonado 

238849.67 493454.81 0 não Set. 06 - 

9 - Samardã Aldeia 234967.32 493307.35 indefinido não Ago. 07 
P. pipistrellus; P. pipistrellus / P. pygmaeus; 

P. pygmaeus 

10 - Gravelos I  Ponte de Pedra 234935.05 485596.81 10 não Jul. 07 
M. mystacinus / M. emarginatus / M. nattereri 

/ M. daubentonii  

11 - Gravelos II Mina de Água 234730.30 485576.92 0 não Jul. 07 - 

12 - Covelo I Ponte de Pedra 237499.81 494084.60 0 não Jul. 07 - 
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1. Enquadramento e Objectivos 

O Parque Eólico de Falperra-Rechãnzinha (doravante designado por PE da Falperra) 

prevê a construção de 21 aerogeradores de 2MW de potência unitária e linha eléctrica 

adjacente de 60kV. O PE da Falperra irá localizar-se na Serra da Falperra, nas freguesias 

de Telões, Vreia de Jales e Soutelo de Aguiar, pertencentes ao concelho de Vila Pouca de 

Aguiar, distrito de Vila Real. A área de desenvolvimento deste projecto eólico encontra-se 

numa zona perto do limite do Sítio Alvão/Marão PTCON0003 (Rede Natura 2000 – 1ª 

fase). 

De acordo com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) deste parque eólico, 

emitida em 4 de Maio de 2010, existe a necessidade de elaborar um Plano de 

Monitorização para o Lobo que vise: “… sobretudo a determinação da ocorrência, ou não, 

e da magnitude dos seguintes efeitos: efeito de exclusão, ou seja a diminuição da 

frequência de utilização da área de implementação do empreendimento em causa por 

parte desta espécie; e efeito de barreira, ou seja a criação de um impedimento à 

dispersão de indivíduos da mesma”.  

Assim sendo, o presente plano de monitorização tem como objectivo caracterizar 

espacial e temporalmente a presença do lobo-ibérico (Canis lupus signatus) na área de 

construção do PE da Falperra. Especificamente, pretende-se monitorizar a presença da 

espécie por um período mínimo de 7 anos (ano 0, fase de construção e 5 anos de fase de 

exploração) e determinar a magnitude de possíveis impactes sobre este carnívoro, 

nomeadamente o efeito de exclusão e alterações nos padrões reprodutivos. 

 

O presente Plano de Monitorização respeita a estrutura e as orientações da legislação 

actualmente em vigor, nomeadamente a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril a qual 

estipula, no ponto VI do Anexo II, as normas às quais devem obedecer a estrutura dos 

planos de monitorização. Este plano obedece ainda ao documento orientador do ICNB, de 

Junho de 2010, sobre boas práticas no desenvolvimento de planos de monitorização para 

o lobo-ibérico. 
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2. Equipa Técnica 

Diana Barreto (Mestre em Biologia da Conservação), Gonçalo Ferrão da Costa 

(Mestre em Sistemas de Informação Geográfica), Francisco Petrucci-Fonseca 

(Doutorado em Sistemática e Ecologia) – Grupo Lobo. 

 

3. Parâmetros monitorizados 

O trabalho em curso incide, principalmente, na análise dos parâmetros ecológicos da 

espécie que a seguir se listam e na sua avaliação ao longo do tempo, tendo como ponto 

de comparação a situação de referência (Ano 0).  

Parâmetros Ecológicos a Estudar 

• Distribuição (presença/ausência) 

• Uso do espaço 

• Reconhecimento individual de animais e seus movimentos 

• Identificação de alcateias 

• Sucesso reprodutor. 
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4. Locais e Frequência das Amostragens 

Foi criada uma grelha de 12 quadrículas UTM 2x2km em torno da área prevista para a 

construção do SPE da Falperra onde estão a ser aplicadas as metodologias descritas no 

capítulo seguinte (Figura 1). As amostragens estão a ser realizadas mensalmente, em 

visitas de 4-5 dias consecutivos. A grelha de quadrículas UTM 2x2km a monitorizar é 

constituída por 3 níveis: 

 Nível 1 (impacto potencial elevado): quadrículas que abrangem a área de 

implantação dos aerogeradores e sub-estação; 

 Nível 2 (impacto potencial intermédio): quadrículas sem implantação de 

aerogeradores mas nas suas proximidades; 

 Nível 3 (áreas de controlo): quadrículas sem impactos expectáveis do projecto 

mas numa área relativamente próxima para que se possa assumir que são 

utilizadas pelo mesmo animais.  
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Figura 1. Área de estudo do Plano de Monitorização do Lobo no PE de Falperra-Rechãzinha. 
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5. Metodologias de Amostragem 

No âmbito do plano a que este relatório diz respeito, a análise da presença de lobo e 

do uso que faz do espaço está a ser efectuada através da prospecção de indícios de 

presença (dejectos), da sua validação genética e da sua quantificação. 

Em cada quadrícula 2x2km a monitorizar estão estabelecidos 1 a 2 percursos de 

amostragem, os quais perfazem, no mínimo, 1km de prospecção por quadrícula. Estes 

percursos estão estabelecidos junto a habitats preferenciais da espécie, em locais onde o 

nível de detecção de indícios é, em geral, elevado (ex: trilhos de terra batida em 

cumeadas de serra, orlas florestais ou de matagais). 

Cada percurso é percorrido de jipe, por 2 pessoas, a uma velocidade de 10km/h, 

sendo cada cruzamento encontrado prospectado, a pé, numa extensão de 50m em cada 

direcção. 

Todos os dejectos passíveis de serem considerados como sendo de lobo serão 

recolhidos e catalogados para posteriores análises. Todos os dejectos recolhidos serão 

alvo de validação através de análises genéticas, de forma a se confirmar a sua 

proveniência específica. As análises genéticas servirão igualmente para constituir perfis 

genéticos individuais, com os quais será possível verificar o número mínimo de animais 

em cada período de amostragem, o grau de parentesco entre eles e definir movimentos 

individuais e territórios ocupados por cada indivíduo ou grupo.  

De modo a se poder retirar conclusões estatisticamente robustas, esta metodologia 

será utilizada durante toda a vigência do plano (situação de referência, ano de 

construção e fase de exploração). 

A informação obtida com os indícios de presença será complementada com os dados 

dos prejuízos de lobo comunicados ao Parque Natural do Alvão (PNAL) dentro da área de 

estudo. 

Adicionalmente, durante o período de Verão (Julho a Setembro) serão realizados 

estações de escuta na área envolvente ao projecto eólico, em zonas de alta concentração 

de indícios ou onde existam informações credíveis da presença da espécie. Esta 
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metodologia visa a confirmação de reprodução das alcateias na área de estudo, e 

possíveis alterações neste parâmetro ao longo do tempo.  

 

6. Metodologias de Análise dos Dados 

Os indícios confirmadamente atribuídos a lobo (pelas análises genéticas) serão 

utilizados para calcular o uso da área através de Índices Quilométricos de Abundância 

(IQA) por quadrícula UTM. Serão realizadas análises estatísticas para comparação entre o 

grau de utilização das quadrículas ao longo dos períodos de amostragem e entre as 

diferentes quadrículas (nomeadamente comparação entre quadrículas de níveis de 

impacto diferentes). Através das análises genéticas será possível verificar o número 

mínimo de indivíduos presentes em cada ano de monitorização, o seu grau de parentesco 

e a utilização do território antes, durante e após a construção do parques eólico. 
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7. Resultados preliminares 

O trabalho de campo referente à situação de referência iniciou-se em Julho de 2010 e 

prolongar-se-á por 12 meses. Os percursos de amostragem definidos perfazem um total 

de 27,8 km e uma média de 2,3km em cada quadrícula UTM 2x2km.  

Até ao momento, nos percursos realizados, não foi observado nenhum indício 

potencialmente pertencente à espécie. Também não foram efectuadas quaisquer 

estações de escuta dentro da área de estudo por não existirem indícios ou informações 

que nos sugiram a presença de uma alcateia nesta área.  

Contudo, foi possível confirmar reprodução na alcateia da Sombra através da 

recuperação de uma cria mantida em cativeiro por um popular (Fotografias 1 e 2), na 

freguesia de Telões. A área de criação identificada encontra-se a cerca de 5km em linha 

recta do núcleo de aerogeradores da Rechãzinha (14, 15, 16), existindo no entanto uma 

descontinuidade de habitat provocada pelo vale da veiga de Vila Pouca de Aguiar. 

Devido à existência de diversas fontes de perturbação (pedreiras, A24, outros 

parques eólicos, subestações), esta zona parece não apresentar actualmente as 

condições ideais para a presença da espécie. Este facto é também evidente através do 

registo dos prejuízos de lobo comunicados ao PNAL em 2010 (Figura 2), pois quase não 

existem prejuízos reportados para área de estudo.  

Tendo em conta os dados preliminares obtidos até ao momento, não identificámos 

condicionantes adicionais ao desenvolvimento do projecto, para além daquelas já 

previstas na DIA. 
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Figura 2. Distribuição espacial dos prejuízos de lobo declarados ao PNAL em 2010. 
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Fotografias 1 e 2. Cria de lobo recuperada na freguesia de Telões, em Setembro de 

2010.  
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DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO  

ENEOP 2 – EXPLORAÇÃO DE PARQUES EÓLICOS, S.A. 

PARQUE EÓLICO DE FALPERRA-RECHÃZINHA 
 

MEDIDA COMPENSATÓRIA 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 
 
 

Para os devidos efeitos, a empresa ENEOP 2 – Exploração de Parques Eólicos, S.A., no 

cumprimento do exigido na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) relativa ao Parque Eólico de 

Falperra-Rechãzinha, compromete-se a cumprir o exposto em seguida, por forma a compensar a 

afectação da área onde se insere o Parque Eólico: 

1) Arrendar uma área com cerca de 55 ha no Parque Natural do Alvão (de acordo com a 

compensação de 2,5 ha por cada aerogerador definida na DIA); 

2) A área a arrendar deverá apresentar características idênticas às da área directamente 

afectada pela construção do projecto, nomeadamente no que respeita aos habitats e 

ocorrência potencial das espécies mais afectadas, e a sua escolha terá de ser validada pelo 

ICNB; 

3) As áreas arrendadas pela ENEOP2, durante o período de vida útil do Parque Eólico de 

Falperra-Rechãzinha, serão cedidas ao ICNB, para a prossecução exclusiva  dos objectivos 

de conservação dos habitats e das espécies; 

4) De acordo com a DIA, caso se verifique necessária a aplicação de medidas de gestão 

desses habitats, os custos da sua execução serão assumidos pela ENEOP2, que os 

consignará ao Fundo de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (FCNB) para esse 

fim exclusivo. Naturalmente que se parte do pressuposto que esses custos serão 

consensualizados com a ENEOP 2 e compatíveis com a rentabilidade do projecto. 

5) Em tudo o restante, serão observadas as linhas orientadoras expressas na acta da reunião 

celebrada no dia 09 de Outubro de 2008 entre o ICNB e a ENEOP 2 e referente aos 

Parques Eólicos de Bustelo, Cinfães e Montalegre. 

 

Porto, 11 de Abril de 2011 

Pela ENEOP2 

Carlos Pereira da Silva 
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1. ANÁLISE DE IMPACTES ADICIONAIS INDUZIDOS PELO ACRÉSCIMO DE 
AEROGERADORES DE OUTROS SUBPARQUES EÓLICOS DO PARQUE EÓLICO DE VILAS 
ALTAS 

1.1. Ocupação do Solo 

1.1.1. Caracterização do estado actual do ambiente 

A ocupação actual do solo nas áreas adicionais de implantação do projecto foi cartografada a partir de 

informação digitalizada proveniente do Projecto de Cartas de Ocupação do Solo de Portugal Continental, 

cedida pelo Centro Nacional de Informação Geográfica (CNIG, 1999) e actualizada através da realização 

de trabalho de campo ao longo do traçado proposto. 

No Quadro 1 apresenta-se a percentagem de classes de ocupação do solo existentes somente nas 

novas áreas em estudo para a implantação de mais aerogeradores do Parque Eólico de Vilas Altas no 

Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha, cuja distribuição cartográfica se apresenta no Desenho 4. 

Quadro 1 – Ocupação do solo (ha e %). 

ÁREA 
OCUPAÇÃO DO SOLO 

DESIGNAÇÃO 
CARTOGRÁFICA 

Ha % 

Meios semi-naturais: 

Ocupação arbustiva e herbácea: 
Vegetação arbustiva baixa – Matos II2 12,5 89,8 

Rocha nua JY2 1,4 10,2 

TOTAL 13,9 100,00 

 

Á semelhança do que acontece nas áreas já estudadas em fase de EIA, as novas áreas agora 

analisadas são também dominadas por matos rasteiros (89,8%), existindo afloramentos rochosos em 

apenas cerca de 10,2% das mesmas. 

1.1.1.1.1. Identificação e avaliação de impactes 

Em termos de ocupação do solo a implantação dos aerogeradores adicionais, incluindo respectivos 

acessos e vala de cabos subterrâneos, irão ocorrer apenas sobre zonas de matos, pelo que são 

expectáveis impactes semelhantes aos descritos no EIA. Uma vez que a percentagem de área afectada 

decorrente dos aerogeradores adicionais é reduzida, considera-se o impacte negativo, de magnitude 

reduzida, certo, imediato, temporário e irreversível. 
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1.1.1.2. Flora, Vegetação e Habitats 

1.1.1.2.1. Caracterização do estado actual do ambiente 

Os novos aerogeradores serão implantados numa área contígua à estudada em fase de EIA, 

apresentando, a mesma composição vegetal e florística já identificada anteriormente (Desenho 3). 

Os matos são as formações predominantes nas áreas para implantação dos aerogeradores adicionais 

Este biótopo, correspondente ao Habitat 4030 “Charnecas secas europeias”, representa cerca de 90% da 

área total de habitats identificada nestas áreas adicionais, e é constituído principalmente por matos baixos 

de ericáceas e tojos em substratos duros. São constituídos fundamentalmente por Cytisus striatus, Cytisus 

multiflorus, Cistus salvifolius, Cistus psilosepalus, Ulex minor, Ulex europaeus, Erica scoparia, Erica 

umbellata, Erica australis, Calluna vulgaris entre outras. 

Também foram identificados afloramentos rochosos onde se desenvolve um tipo de vegetação 

casmofítica que permite a sua classificação como Habitats 8220 e 8230, respectivamente “Vertentes 

rochosas siliciosas com vegetação casmofítica” e “Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-

Sclaranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii”. 

1.1.1.2.2. Identificação e avaliação de impactes 

Considera-se que a implantação de dois aerogeradores gerará impactes semelhantes aos identificados 

em fase de EIA para os restantes aerogeradores, uma vez que as áreas de intervenção são contíguas e as 

características fitossociológicas as mesmas. Deste modo, as principais acções geradoras de impactes 

estão relacionadas com a degradação/afectação do coberto vegetal para implantação dos aerogeradores e 

respectivas plataformas de montagem, para a abertura da vala de passagem de cabos eléctricos e 

acessos. 

Os impactes expectáveis serão, deste modo, negativos, certos, imediatos, permanentes, irreversíveis e 

de magnitude média uma vez que, serão intervencionadas apenas áreas de matos baixos, que embora 

classificados como habitat 4030, corresponde ao tipo de habitat mais comum na região. 

1.1.1.3. Fauna 

1.1.1.3.1. Caracterização do estado actual do ambiente 

As áreas adicionais para implantação dos aerogeradores resultantes de relocalizações com origem nos 

outros Subparques Eólicos de Vilas Altas, localizam-se em zonas adjacentes à área já estudada no EIA, 

apresentando características semelhantes à já estudada no âmbito do EIA. 

As espécies que ocorrem nestas áreas adicionais estão naturalmente relacionadas com o tipo de habitat 

presente (caracterizada maioritariamente por áreas de matos rasteiros, pontuados por afloramentos 

rochosos, alguns de dimensões consideráveis), correspondendo a espécies saxícolas e de habitats mais 

abertos. Confirma-se igualmente, que as espécies florestais ou dependentes de habitats de maior 

humidade são inexistentes nestas novas áreas. 
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Embora ocorra o incremento da dimensão da área afecta ao projecto, considera-se que o aumento da 

abundância absoluta e da riqueza específica das espécies não é significativo, pelo facto de as áreas 

adicionais afecta ao projecto não apresentarem dimensões consideráveis. 

Assim, considera-se que face à analogia entre habitats, à proximidade geográfica, e à mobilidade da 

fauna em geral, não existem alterações em termos da caracterização faunística estudada no perímetro do 

Parque Eólico em fase de EIA e em fase de projecto de execução, sendo desta forma aplicável a 

respectiva caracterização de vertebrados efectuada no EIA. 

1.1.1.3.2. Identificação e avaliação de impactes 

Face ao acima exposto, os impactes resultantes das novas áreas a serem intervencionadas, serão 

semelhantes ao já estudados no Estudo de Impacte Ambiental, não sendo por isso expectável, durante a 

fase de construção e exploração, a afectação de elementos faunísticos sensíveis, pelo facto de ter sido 

efectuada esta alteração ao projecto. 

1.1.1.4. Património 

1.1.1.4.1. Caracterização do estado actual do ambiente 

A área de projecto adicional resultante das relocalizações de aerogeradores do Parque Eólico de Vilas 

Altas foi sujeita igualmente a uma análise patrimonial que incluiu trabalho de campo, e cujo principal 

objectivo foi prospectar, de forma sistemática, a área de incidência da implantação do projecto 

correspondente ao aumento da Área de Incidência (AI) do Núcleo de Tourencinho. 

O trabalho realizado apresenta-se no Anexo 9 e no Desenho 8 do Anexo 2. 

Conforme se pode observar no Desenho 8 decorrente do trabalho realizado no âmbito do RECAPE no 

núcleo de Tourencinho foi identificada a ocorrência patrimonial n.º 23 (cerca para gado), classificada com 

valor patrimonial baixo. 

1.1.1.4.2. Identificação e avaliação de impactes 

Na avaliação de impactes da componente património não se identificaram situações críticas, impondo 

restrições significativas às alterações propostas e à configuração do projecto de execução. Dada a 

proximidade da ocorrência n.º 23 ao aerogerador n.º 3, foi considerado provável a afectação da cerca de 

gado. Contudo, tanto no que diz respeito a esta última ocorrência, como às restantes ocorrências 

identificadas, a concepção do projecto de execução teve em consideração a sua existência e será 

garantida a sua preservação através de sinalização/vedação, e através do acompanhamento arqueológico 

durante a fase de construção. Assim, considera-se que a garantia da aplicação das medidas de 

minimização previstas, poderão evitar eficazmente a ocorrência de impactes negativos sobre as 

ocorrências identificadas. 
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1.1.1.5. Ordenamento do Território e Condicionantes 

1.1.1.5.1. Caracterização do estado actual do ambiente 

Segundo a Planta de Ordenamento (Desenho 5) do Regulamento do PDM de Vila Pouca de Aguiar 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/95, de 1 de Fevereiro), os dois aerogeradores adicionais 

encontram-se em áreas classificadas como “Espaços Florestais”. 

Segundo a Planta de Condicionantes (Desenho 6) do novo regulamento do PDM de Vila Pouca de 

Aguiar, os dois novos aerogeradores previstos implantar encontram-se em áreas abrangidas por 

“Perímetro Florestal – Áreas Submetidas a Regime Florestal”, como a maior parte dos restantes 

aerogeradores que fazem parte do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha. Salienta-se o facto que as 

áreas adicionais não se encontram classificadas como Reserva Ecológica Nacional (Desenho 7). 

1.1.1.5.2. Identificação e avaliação de impactes 

Segundo o Artigo 41.º do regulamento do PDM de Vila Pouca de Aguiar: 

(...) 

4. “Nas categorias espaços florestais e espaços florestais de uso condicionado integram-se as 

áreas subordinadas ao regime florestal.” 

5. “Na categoria de espaços florestais de uso condicionado incluem-se as áreas subordinadas 

ao regime florestal que simultaneamente se situam dentro do Perímetro da Reserva Ecológica 

Nacional.” 

Segundo o Artigo 42.º, referente aos Usos dominantes dos espaços agrícolas e florestais, verifica-se 

que: 

1. “As formas de ocupação e utilização do solo em áreas integradas nesta classe e suas 

categorias são essencialmente as que decorrem dos seus destinos de uso e dos regimes de 

gestão específicos a que estejam eventualmente vinculadas, subordinando-se aos 

condicionamentos impostos pela preservação das suas potencialidades, pelo que não podem 

ser objecto de quaisquer acções que as diminuam ou destruam, salvo as previstas neste 

regulamento e as excepções consignadas na lei em geral, quando aplicáveis.” 

2. “Nas áreas pertencentes à categoria de Espaços florestais de uso condicionado, as formas 

de ocupação e utilização e, nomeadamente, os planos de exploração devem subordinar-se às 

necessidades e exigências de protecção decorrentes das suas características de maior 

sensibilidade e fragilidade do ponto de vista ecológico e ambiental.” 

(...) 
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No Artigo 48.º, que se encontra relacionado com as regras específicas para equipamentos de interesse 

público, é referido que: 

1. “Aos equipamentos de interesse público, e nomeadamente às suas componentes edificadas, 

aplicam-se, com as devidas adaptações, os requisitos gerais constantes no artigo 43.º (...).” 

2. O cumprimento das exigências constantes do número anterior pode ser dispensado em 

casos devidamente justificados e como tal aceites formalmente pelo município, quando se 

coloquem exigências técnicas especiais (...), nomeadamente instalações eléctricas, de 

telecomunicações, (...). 

Face ao exposto, considera-se que os locais de implantação dos aerogeradores adicionais no projecto 

do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha são compatíveis com o estabelecido no regulamento do PDM de 

Vila Pouca de Aguiar. 

1.1.1.6. Identificação e avaliação de impactes sobre os outros descritores analisados no EIA 

A avaliação de impactes efectuada no EIA do Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha, relativa à 

implantação dos 20 aerogeradores que constituíam o projecto, em fase de estudo prévio, são em tudo 

semelhantes aos impactes expectáveis com a implementação destes dois novos aerogeradores. Isto deve-

se sobretudo ao facto de que, estes dois novos aerogeradores, irão ser implantados numa zona contígua à 

analisada no EIA. 

Assim, de seguida é apresentada uma descrição sucinta dos principais impactes sobre os restantes 

descritores analisados no EIA e ainda não referidos anteriormente (clima, morfologia, geologia e 

geomorfologia, paisagem, recursos hídricos, ar, ambiente sonoro e socioeconomia). 

Considera-se que as medidas de minimização/compensação exigidas pela presente DIA são suficientes 

para minimizar/anular os impactes identificados de seguida. 

CLIMA 

Não são expectáveis impactes negativos sobre o clima decorrentes da implantação deste dois novos 

aerogeradores, em qualquer uma das fases de desenvolvimento do projecto. 

MORFOLOGIA, GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Durante a fase de construção é necessário proceder a movimentações de terras, e em determinados 

locais desmonte de rocha, que serão responsáveis pela alteração da morfologia original do terreno. 

Atendendo às características das zonas adicionais em análise, onde os declives são pouco acentuados e 

pelo facto de não haver necessidade de se proceder ao desmonte de grandes aforamentos rochosos, pois 

a zona mais sensíveis do ponto de vista geológico, ficou logo condicionada à implementação do projecto, 

conforme se pode verificar através da planta de condicionamentos (Desenho 9), considera-se que o 
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impacte negativo resultante é certo, imediato, permanente, reversível e de magnitude reduzida devido à 

alteração da morfologia do terreno que será executada. 

A fase de exploração do Parque Eólico não implica impactes negativos sobre a geologia e a 

geomorfologia, admitindo-se para tal que sejam aplicadas as necessárias medidas de minimização 

relativas à contenção de fenómenos erosivos. 

PAISAGEM 

O principal impacte resultante da conjugação de vários Parques Eólicos numa zona relativamente 

próxima dá-se fundamentalmente ao nível da paisagem o qual se prende com as alterações da qualidade 

cénica principalmente em zonas visualmente mais expostas. No caso específico da serra em análise, onde 

já existem aerogeradores, pode-se considerar que certamente pelo menos para os habitantes locais, estas 

infra-estruturas deixaram de ser elementos estranhos na paisagem. Ainda assim, apesar de na área 

envolvente ao Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha já existirem aerogeradores, a implantação de mais 

vinte e dois aerogeradores irá acentuar a dominância da presença física destas estruturas na paisagem. 

Considera-se que a introdução de mais dois aerogeradores, face aos vinte considerados em fase de 

estudo prévio, não tem significado em termos paisagísticos, pelo que os impactes negativos adicionais 

sobre esta componente são considerados reduzidos. 

RECURSOS HÍDRICOS 

A implantação do projecto nestas novas áreas não irá implicar atravessamento de linhas de água, pelo 

que não são espectáveis impactes adicionais sobre os recursos hídricos para além dos já mencionados no 

EIA. 

AR 

Os impactes sobre a qualidade do ar durante a fase de construção devem-se à utilização de maquinaria 

pesada e ao aumento temporário de tráfego de veículos pesados e ligeiros nas diversas vias de 

comunicação de acesso à zona de implantação do projecto, para a execução das diversas operações 

envolvidas na fase de construção, responsáveis pela emissão de gases como o monóxido de carbono, 

dióxido de carbono, óxidos de azoto, óxidos de enxofre e partículas sólidas. De referir também, que as 

operações que envolvem movimentação geral de terras são responsáveis pela libertação de poeiras. 

Como os aerogeradores adicionais serão implantados em áreas contíguas à área estudada no EIA, 

serão utilizadas as mesmas vias de comunicação de acesso já previstas para a implantação dos restantes 

20 aerogeradores, pelo que não é expectável que a qualidade do ar seja afectada significativamente. 

No entanto, e numa perspectiva mais abrangente, salienta-se o facto de que a produção de energia 

eléctrica a partir de uma fonte renovável como o vento permitirá evitar a emissão de poluentes 

atmosféricos como o CO2, entre outros, comparativamente às formas convencionais de produção de 

energia, pelo que o acréscimo de mais dois aerogeradores irá permitir, embora em pequena escala, evitar 
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uma percentagem superior de emissão de poluentes atmosféricos como o CO2, em comparação com a 

implantação dos 20 aerogeradores inicialmente previstos. 

AMBIENTE SONORO 

O Estudo Acústico do Parque Eólico de Falperra-Rechãnzinha teve em consideração a inclusão dos 

dois novos aerogeradores. Conforme se pode observar nas conclusões do Estudo Acústico, o critério de 

incomodidade e de exposição máxima são cumpridos em resultado da implantação dos dois 

aerogeradores adicionais. 

SOCIOECONOMIA 

O incremento do número de aerogeradores no parque Eólico de Falperra-Rechãzinha implicou o 

arrendamento de mais terrenos afectos ao projecto, induzindo um impacte positivo, de magnitude 

reduzida, já que a área a arrendar para a colocação dos dois novos aerogeradores em comparação com a 

área a arrendar para a colocação dos restantes 20 aerogeradores é reduzida, certo, imediato, permanente 

e reversível. 

Como a nova área de implantação dos dois novos aerogeradores é contígua à área estudada no EIA 

não é expectável um incremento da incomodidade das populações envolventes devido à intensificação do 

tráfego de veículos pesados e consequente aumento de ruído, já que os percursos dos veículos irão ser os 

mesmos já previstos utilizar para a construção dos restantes 20 aerogeradores. 

Também não se prevê um aumento de mão-de-obra local ou de pessoas de fora da região para a 

construção de mais dois aerogeradores. 

A implantação de mais dois aerogeradores, irá provocar um impacte positivo, de magnitude reduzida 

(em comparação com a implantação dos restantes 20 aerogeradores) certo, a médio prazo, permanente e 

reversível, provocado pela utilização de uma fonte de energia renovável, contribuindo-se assim para a 

redução da utilização de combustíveis fósseis. 




