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SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE CADAFAZ/GÓIS 

 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
   

ADITAMENTO 
 

Processo de AIA n.º 2906 
  

 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

No decurso do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto de 
Sobreequipamento do Parque Eólico Cadafaz/Góis, em 22 de julho de 2016 e após a 
apreciação técnica da documentação recebida, a Autoridade de AIA, com base na 
apreciação efetuada pela Comissão de Avaliação (CA), considerou indispensável a 
apresentação de alguns elementos adicionais para ser declarada a conformidade do EIA, 
os quais foram solicitados através do Ofício Ref. S041586-201607-DAIA.DAP, de 29 de 
julho de 2016. 
 
O documento que agora se apresenta, sob a forma de um aditamento ao Estudo de 
Impacte Ambiental, constitui a resposta aos elementos solicitados, que serão 
apresentados seguindo a ordem indicada no referido ofício. 
 
Em anexo ao presente documento apresenta-se o parecer do ICNF sobre localização em 
rede primária de faixas de gestão de combustíveis. 
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ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

1. Descrição do projeto 

 
 
1.1 Indicar o enquadramento legal no âmbito do procedimento de avaliação de impacte 

ambiental e data de licenciamento do parque eólico existente - Parque Eólico de 
Cadafaz/Góis. 

 
O Parque Eólico de Cadafaz / Góis obteve licença de estabelecimento, que permite a 
construção do projeto, em 1999. Também em 1999, foi obtido parecer da CCDR-Centro 
sobre a viabilidade de construção em área da Reserva Ecológica Nacional. 
 
À data do licenciamento, o quadro legal em vigor não previa a AIA para projetos de 
Parques Eólicos. Esta só veio a ser prevista pelo Decreto-lei 69/2000, de 3 de maio, para 
projetos que localizados fora de área sensível tivessem 20 ou mais aerogeradores, o que 
não era o caso do Parque Eólico de Cadafaz que apenas tinha 17 e não contava com 
outros projetos similares a menos de 2 quilómetros.  
 
Convém acrescentar que a licença de exploração que permite a entrada em exploração 
do projeto entretanto construído, teve a sua versão final emitida em setembro de 2002. 
 
 

1.2 Estimar as áreas totais a afetar pelo projeto (indicando separadamente o aerogerador 
e a vala de cabos) nas fases de construção e exploração. 

 
No quadro seguinte apresentam-se as áreas totais a afetar pelos vários elementos do 
projeto, nas fases de construção e exploração. 
 

 Construção Exploração 

Fundação 380 m2 (1 aerogerador) 235 m2 (1 aerogerador) 
Vala de cabos 460 m2 (92 m de extensão) Sem afetação 

Plataforma 1 824 m2 (1 aerogerador) Sem afetação 
Estaleiro 600 m2 Sem afetação 

 
 
Esta informação consta da avaliação de impactes nos usos do solo, apresentada no 
Capítulo V do EIA. 
 
 
 
1.3 Estimar os volumes de terras (aterro e escavação) envolvidos na obra. 
 
Estima-se um volume de terras de escavação de cerca de 2.680 m3 e de 
aproximadamente 2.520 m3 de aterro, dos quais cerca de 40 m3 correspondem a areia a 
colocar na vala de cabos. Existe, como tal, um equilíbrio sensível entre os volumes de 
aterro e escavação. 
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2. Caracterização da situação atual e avaliação de impactes 

 

2.1 Sistemas ecológicos 

 
2.1.1 Indicar a eventual presença de espécies invasoras dentro da área do parque eólico. 

Caso existam espécies invasoras, caracterizar situação existente, apresentando a 
lista das espécies presentes, cartografia dos núcleos ou focos de invasão, assim 
como a respetiva avaliação de impactes e medidas de minimização. 

 
Não se verifica a presença de espécies invasoras dentro da área do parque eólico. 
 
 

2.1.2 Indicar o período do ano em que foram efetuados os levantamentos de campo, no 
âmbito da metodologia de caracterização da situação de referência do descritor flora. 

 
Os levantamentos de campo decorreram no período do outono, entre os dias 23 e 27 de 
novembro de 2015. 
 
 

2.1.3 A caracterização da avifauna e quirópteros efetuada no EIA resulta, principalmente, 
da informação obtida com os estudos e ações de monitorização dos parques eólicos 
existentes na proximidade, e indica que a área é utilizada por espécies com valor 
relevante para a conservação da natureza. Assim, deve ser efetuada uma análise mais 
aprofundada dos dados disponíveis, relativamente, por exemplo, ao mapeamento de 
áreas mais utilizadas por aves planadoras, áreas com maior perigosidade de colisão, 
resultados da monitorização de impactes dos parques eólicos existentes sobre a 
utilização do espaço por parte destas comunidades, e, a mortalidade. Esta análise 
detalhada deve contribuir para a reformulação da avaliação de impactes ambientais 
do Sobreequipamento do Parque Eólico de Cadafaz/Góis. 

 
Conforme referido, a caracterização da avifauna e quirópteros efetuada no EIA resulta, 
principalmente da informação obtida junto de estudos e ações de monitorização do 
Parque Eólico de Cadafaz/Góis e de Cadafaz II, presentes na envolvente próxima e 
imediata do projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Cadafaz/Góis. 
 
A monitorização do Parque Eólico de Cadafaz/Góis decorreu num período de 3 anos, que 
contemplou um ano para a fase de Pré-Construção (1999), e dois anos para a fase de 
exploração (2001-2002).  
 
No âmbito da referida monitorização foi realizado um total de 25 campanhas de censos 
para avifauna geral, mais precisamente 12 censos na fase de pré-construção e 13 censos 
na fase de exploração, que abrangeram um total de 14 pontos de amostragem repartidos 
pelo parque eólico e uma área de controlo. Nesta monitorização foram amostrados os 
períodos de reprodução (abril/junho), verão (junho/agosto) e migração pós-reprodução 
(setembro/outubro).  
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Foram igualmente realizadas amostragens assentes em pontos fixos de observação, na 
fase de pré-construção, para a verificação de rotas migratórias na área de estudo. Neste 
sentido foram efetuadas um total de 10 campanhas de monitorização, em dois pontos de 
observação, nos períodos de migração pré-reprodutora (março/abril) e migração pós-
reprodutora (setembro/outubro). 
 
Foram ainda efetuadas campanhas mensais de prospeção de cadáveres para 
determinação da taxa de mortalidade no Parque Eólico de Cadafaz/Góis, durante dois 
anos de exploração (2001 e 2002). As 24 campanhas realizadas contemplaram os 17 
aerogeradores atualmente existentes. 
 
A monitorização do Parque Eólico de Cadafaz II decorreu entre outubro de 2008 e março 
de 2012, contemplando as fases de pré-construção (2008-2009), construção (2009-2010) 
e exploração (2010-2012). 
 
Neste período foi realizado um total de 30 campanhas de censos para avifauna geral, 
designadamente 7 na pré-construção, 5 na construção e 18 na exploração, que 
abrangeram 5 transetos de cerca de 1 km, repartidos pelo parque eólico e uma área de 
controlo. Esta monitorização contemplou os períodos de invernada, reprodução, 
dispersão pós-reprodutora e migração pós-reprodutora. 
 
Foi igualmente efetuada a monitorização específica de rapinas e outras planadoras com 
recurso ao método de pontos de observação. Neste sentido foram efetuadas um total de 
31 campanhas de monitorização, num ponto de amostragem, nomeadamente 6 na fase 
de pré-construção, 7 na fase de construção e 18 na fase de exploração. 
 
Relativamente à comunidade de quirópteros foram igualmente efetuados 20 censos, dos 
quais 4 na fase de pré-construção, 3 na fase de construção e 13 na fase de exploração, 
contemplando o período de atividade deste grupo faunísticos entre março e setembro. 
Foram para tal considerados 5 pontos no Parque Eólico de Cadafaz II e 3 pontos de 
controlo. 
 
A análise de mortalidade incidiu em todos os aerogeradores do parque eólico, quer para 
avifauna como para os quirópteros, durante dois anos de exploração, num total de 30 
campanhas de prospeção de mortalidade. 
 
Em suma, os estudos considerados fornecem um conjunto robusto e exaustivo sobre a 
comunidade de aves e quirópteros presente no local de implantação de projeto e 
envolvente próxima. Seguidamente são analisados com maior detalhe os dados 
recolhidos num total de 75 meses. 
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Avifauna Geral (perturbação dos padrões de deslocação na área) 

 

Conforme referido no EIA, a monitorização do Parque Eólico de Cadafaz/Góis permitiu 
identificar no conjunto da área do parque e da área de controlo um total de 64 espécies, 
das quais a Andorinhão-preto (Apus apus), Carriça (Troglodytes troglodytes), Cartaxo-
comum (Saxicola rubicola), Ferreirinha (Prunela modularis), Laverca (Alauda arvensis), 
Petinha-dos-prados (Anthus pratensis) e Toutinegra-do-mato (Sylvia undata) são as mais 
abundantes. A comunidade é maioritariamente constituída por espécies residentes e sem 
qualquer estatuto de conservação. São no entanto de assinalar alguns migradores e 
invernantes ameaçados (Quadro 1). 
 

Quadro 1 – Fenológica da comunidade avifaunística (1999-2003) 

Classe Fenológica R MN I MP 
     

N.º total de espécies 38 17 6 3 

N.º de espécies ameaçadas (1) 1 5 2 0 

N.º de espécies muito ameaçadas (2) 0 3 2 0 

R: residente; MN: migrador nidificante; I: invernante; MP: migrador de passagem; 
1
 Espécie ameaçada: classificadas como NT, VU, EN ou CR pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (ICN, 2006) 

2
 Espécie muito ameaçada: classificadas como VU, EN ou CR pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (ICN, 2006) 

 
No Quadro 2 é apresentado o número de espécies observado na área do parque eólico e 
na área de controlo, durante os censos para a determinação de densidades. São 
referidos os dados obtidos antes da construção (1999) e no primeiro ano (2001/2002) e 
segundo ano (2002/2003) da sua exploração. No Quadro 3 apresentam-se o número de 
espécies ameaçadas observadas, para o mesmo período. 
 
Da análise do Quadro 2 verifica-se que a área do parque eólico apresentou para todos os 
períodos (Pré-construção e Exploração) uma riqueza superior à área de controlo. 
Verifica-se igualmente um aumento da riqueza no primeiro ano de exploração, 
comparativamente à fase de pré-construção, para o parque eólico e área controlo, e uma 
redução do primeiro para a segundo ano de exploração, em ambas as áreas. É ainda de 
referir que a variação do número de espécies dentro da área do parque eólico é inferior 
ao verificado na área de controlo. Importa contudo salientar que essas mesmas variações 
são pouco significativas não ultrapassando uma diferença de 10 espécies entre cada 
período de amostragem. 
 
Da análise do Quadro 3 verifica-se uma redução do número de espécies ameaçadas no 
segundo ano de exploração, na área do parque eólico. Na área controlo verifica-se uma 
redução do número na riqueza, logo no primeiro ano de exploração. A redução verificada, 
para as duas áreas, entre a fase de pré-construção e exploração é de duas espécies. 
Esta redução não aparenta estar associada ao parque eólico, uma vez que também se 
verificou na área de controlo. 
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Quadro 2 – Número de espécies observado na área do parque e área controlo, durante os 

censos para a determinação de densidades 

 Área Parque Eólico Área Controlo 
       

Fase Ano 0 Exploração Ano 0 Exploração 

Ano 1999 2001/02 2002/03 1999 2001/02 2002/03 

N. Espécies 49 53 41 30 40 32 

 

 

Quadro 3 – Número de espécies protegidas observadas na área do parque e área 

controlo, durante os censos para a determinação de densidades 

 Área Parque Eólico Área Controlo 
       

Fase Ano 0 Exploração Ano 0 Exploração 

Ano 1999 2001/02 2002/03 1999 2001/02 2002/03 

N. Espécies 9 9 7 5 3 3 

 
 
No Quadro 4 e Quadro 5 apresentam-se os quadros resumo dos testes ANOVA com dois 
fatores (“fases” e “áreas”) realizados com base na riqueza e diversidade de Shannon, 
com o intuito de verificar a existência de diferenças entre a diversidade das “áreas de 
amostragem” (parque eólico e controlo) e as fases de projeto (pré-construção e 
exploração). 
 
Da análise dos referidos quadros verifica-se que quer com os dados de riqueza, quer com 
os dados de diversidade não se verifica qualquer diferença significativa entre a fase de 
pré-construção e de exploração, nem se verifica uma interação significativa entre as 
variáveis “fases” e “áreas”. Estes resultados apontam desta forma a ausência de impacte 
no que se refere á ocupação do espaço pela comunidade avifaunística.  
 
 

Quadro 4 – Número de espécies identificadas entre fases (pré-construção e exploração) 

e áreas (parque eólico e área controlo). Indicação dos graus de liberdade, variâncias e 

nível de significância obtidos. Resultados significativos (p<0.05). 

 Df SS MS F p 
      

Fases (Ano 0 x Exploração) 2 0.003 0.001 0.15 0.856 

Áreas (Parque Eólico x Controlo) 1 0.056 0.056 4.78 0.038 

Fases x Áreas 2 0.003 0.001 0.14 0.866 

Df – Graus de liberdade; SS – Soma dos Quadrados entre grupos; MS - Média dos Quadrados entre grupos; F - Estatística F;  
p – Probabilidade de Significância; 
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Quadro 5 – Índice de diversidade (Shannon) entre fases (pré-construção e exploração) e 

áreas (parque eólico e área controlo). Indicação dos graus de liberdade, variâncias e 

nível de significância obtidos. Resultados significativos (p<0.05). 

 Df SS MS F p 
      

Fases (Ano 0 x Exploração) 2 0.003 0.001 0.15 0.856 

Áreas (Parque Eólico x Controlo) 1 0.056 0.056 4.78 0.038 

Fases x Áreas 2 0.003 0.001 0.14 0.866 

Df – Graus de liberdade; SS – Soma dos Quadrados entre grupos; MS - Média dos Quadrados entre grupos; F - Estatística F;  
p – Probabilidade de Significância; 

 
 
A mesma análise foi efetuada com os dados de densidade das espécies observadas 
durante a monitorização (Quadro 6). A análise destaca, para além dos grupos principais, 
as espécies mais abundantes. 
 
A referida análise permitiu verificar que, à exceção da Cia, Cartaxo e do grupo das 
Rapinas, nenhuma espécie ou grupo apresentou diferenças entre as fases de pré-
construção e exploração ou qualquer interação entre as fases de construção e áreas 
amostradas.  
 
A Cia revelou maior abundância após a construção do parque eólico, com médias de 
densidade de 0,19 ind./ha, contra os 0,01 ind./ha em 1999, mas não apresenta qualquer 
interação entre a fase de projeto e áreas amostradas, ou seja, a diferença entre fases é 
independente da área amostrada (independente da presença ou não de parque eólico). 
 
O Cartaxo-comum era ligeiramente mais abundante antes da construção (0,43 ind./ha), 
do que depois da construção (0,37 ind./ha). Contudo, tal como a Cia, não apresentou 
qualquer interação entre a fase de projeto e áreas amostradas. 
 
O grupo das Rapinas apresentou diferenças significativas entre as fases de pré-
construção e exploração e revelou uma interação entre as variáveis fase de projeto e 
áreas amostradas. Os contrastes significativos efetuados com o teste de Tuckey, 
demonstraram que os valores de segundo ano de exploração (2002/2003) na área do 
parque diferiam significativamente dos restantes. Uma vez que, logo após a construção 
do parque eólico (2001/2002) não se observou uma alteração significativa nas 
densidades de Rapinas, não se pode concluir que a alteração do segundo ano seja 
decisivamente influenciada pelos aerogeradores em exploração, podendo esta ser 
apenas devido á variabilidade inter-anual. 
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Quadro 6 – Significância estatística dos fatores “área” e “fases”, bem como da respetiva 

interação, nas diferenças de densidade de espécies e grupos representativos de 

avifauna na zona de estudo (teste de ANOVA bifactorial). 

Espécie Área Fase Interação 
    

Laverca n.s n.s n.s 

Felosa-do-mato * n.s n.s 

Ferreirinha n.s n.s n.s 

Tartaranhão-caçador ** n.s n.s 

Cia * *** n.s 

Cartaxo-comum n.s ** n.s 

Rapinas  * ** 

Passeriformes * n.s n.s 

Fringilídeos n.s n.s n.s 

Corvídeos * n.s n.s 

Códigos de significância: <0,001 ***; <0,01 **; <0,05 *; >0,05 n.s 

 
 
A monitorização do Parque Eólico de Cadafaz II permitiu identificar no conjunto da área 
do parque e da área de controlo um total de 57 espécies de aves (Quadro 7), sendo as 
mais abundantes a Toutinegra-do-mato (Sylvia undata), Laverca (Alauda arvensis), 
Petinha-dos-prados (Anthus pratensis) e Carriça (Troglodytes troglodytes). A comunidade 
é maioritariamente constituída por espécies residentes e sem qualquer estatuto de 
conservação. São no entanto de assinalar alguns migradores e invernantes ameaçados. 
 

Quadro 7 – Fenológica da comunidade avifaunística (2008-2012) 

Classe Fenológica R MN I MP 
     

N.º total de espécies 34 7 14 12 

N.º de espécies ameaçadas (1) 1 4 0 6 

N.º de espécies muito ameaçadas (2) 0 1 0 2 

R: residente; MN: migrador nidificante; I: invernante; MP: migrador de passagem; 
1
 Espécie ameaçada: classificadas como NT, VU, EN ou CR pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (ICN, 2006) 

2
 Espécie muito ameaçada: classificadas como VU, EN ou CR pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (ICN, 2006) 

 
 
No Quadro 8 são apresentados o número de indivíduos e número de espécies por área 
(parque eólico e controlo) ao longo do período de estudo. 
  



 
 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Projeto de Execução 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Cadafaz/Góis  

Agosto.2016 

Aditamento  
Pág.9 

  

 

Quadro 8 – Análise comparativa da abundância e riqueza específica entre parque eólico 

(PE) e área controlo (AC) 

 Ano 0 (2008/2009) 

PE Abr. Mai. Jun. Ago. Set. Out. Jan. Fev. Mar. Média 
           

N.º Ind. 50 41 59 --- --- 151 20 30 18 52,71 

N.º Esp. 14 14 16 --- --- 16 8 9 10 12,43 

AC Abr. Mai. Jun. Ago. Set. Out. Jan. Fev. Mar. Média 

N.º Ind. 25 18 35 --- --- 30 5 3 10 18,00 

N.º Esp. 6 7 10 --- --- 6 4 1 4 5,43 

 Construção (2009/2010) 

PE Abr. Mai. Jun. Ago. Set. Out. Dez. Jan. Mar. Média 
           

N.º Ind. --- --- --- 12 2 18 3 4 --- 11,8 

N.º Esp. --- --- --- 4 6 4 2 3 --- 3,8 

AC Abr. Mai. Jun. Ago. Set. Out. Dez. Jan. Mar. Média 

N.º Ind. --- --- --- 26 17 13 2 3 --- 12,2 

N.º Esp. --- --- --- 6 7 5 1 3 --- 4,4 

 Exploração (Ano 1 – 2010/2011) 

PE Abr. Mai. Jun. Ago. Set. Out. Dez. Jan. Mar. Média 
           

N.º Ind. 9 12 15 12 5 34 --- 13 26 15,75 

N.º Esp. 4 7 6 4 3 8 --- 6 8 5,75 

AC Abr. Mai. Jun. Ago. Set. Out. Dez. Jan. Mar. Média 

N.º Ind. 21 7 4 9 23 34 --- 5 7 13,75 

N.º Esp. 6 5 2 4 12 5 --- 3 3 5,00 

 Exploração (Ano 2 – 2011/2012) 

PE Abr. Mai. Jun. Ago. Set. Out. Dez. Jan. Mar. Média 
           

N.º Ind. 8 20 11 19 90 33 32 8 15 26,22 

N.º Esp. 4 4 6 8 18 11 10 8 7 8,44 

AC Abr. Mai. Jun. Ago. Set. Out. Dez. Jan. Mar. Média 

N.º Ind. 11 8 12 11 94 5 24 16 6 20,78 

N.º Esp. 3 4 5 6 13 3 5 7 4 5,56 

Ind. – Espécies; Esp. – Espécies. 
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Da análise do Quadro 8 é possível observar que a variação dos valores de abundância foi 
acompanhada por variação semelhante do número de espécies.  
 
De salientar que o elevado valor médio de abundância obtido em ano 0 se deveu em 
grande parte ao número particularmente elevado de registos do mês de outubro de 2008. 
Nas fases seguintes os valores deste parâmetro foram relativamente baixos e constantes, 
com exceção do mês de Setembro de 2011, que registou também valores bastante 
elevados. Os valores de riqueza específica acompanharam esta tendência de variação, 
incluindo nos referidos meses de outubro de 2008 e setembro de 2011. O segundo ano 
de fase de exploração, foi, depois da fase de ano 0, o que obteve valores médios dos 
dois parâmetros mais elevados, sobretudo graças aos registos alcançados no mês de 
Setembro de 2011, sendo mesmo o mês que em todo o projeto registou valores de 
abundância mais elevados. 
 
Os valores médios de abundância nos transetos do parque eólico revelaram-se bastante 
superiores no Ano 0, comparativamente com as fases de construção e de exploração. 
Das 3 fases, a de construção foi a que reuniu os valores médios mais baixos para os dois 
parâmetros estudados. Note-se, contudo, que o último ano da fase de exploração foi a 
fase que registou os valores médios mais elevados, logo a seguir à fase de Ano 0. 
 
Realizando a mesma análise para os transetos de controlo, a diferença verificada de 
valores de abundância relativa e riqueza específica entre o Ano 0 e as fases de 
construção e exploração não é tão significativa. Ainda assim, foi igualmente em fase de 
construção em que os valores foram mais baixos. Neste tipo de transetos o último ano de 
exploração foi mesmo o que registou os valores médios mais elevados de todas as fases. 
 
No Quadro 9 apresentam-se os resultados da ANOVA multifatorial realizada com base 
nos dados de abundância constantes do Quadro 8. Os fatores considerados foram as 
“fases” de projeto (Ano 0, Construção, 1º Ano de Exploração e 2º Ano de Exploração) e 
“áreas” amostradas (Parque Eólico e Controlo). Os resultados obtidos corroboram a 
análise efetuada ao Quadro 8, verificando-se uma diferença significativa entre valores nas 
diferentes fases de projeto. O teste de Tukey (Quadro 10) permite identificar, para a área 
do parque eólico, que as diferenças significativas se verificam entre o Ano 0 e a fase de 
construção, e entre o Ano 0 e o 1º ano de exploração. Importa contudo salientar que o 
teste ANOVA não deteta uma interação significativa entre as “fases” e as “áreas”, o que 
significa que as diferenças identificadas entre as fases não são dependentes das áreas 
amostradas, ou seja, a diferença entre fases não se verifica apenas numa das áreas 
amostradas, mas em ambas. Desta forma, não se pode afirmar que esta variação é 
decisivamente influenciada pelo projeto de Cadafaz II. 
 
O mesmo teste ANOVA foi aplicado com base na riqueza em espécies (Quadro 11), 
sendo que no caso deste parâmetro não se verificam diferenças significativas entre 
“fases” e entre “áreas”. 
  



 
 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Projeto de Execução 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Cadafaz/Góis  

Agosto.2016 

Aditamento  
Pág.11 

  

 

Quadro 9 – Abundância de espécies identificadas entre fases (Ano 0, construção e 

exploração) e áreas (parque eólico e área controlo). Indicação dos graus de liberdade, 

variâncias e nível de significância obtidos. Resultados significativos (p<0.05). 

 Df SS MS F p 
      

Fases (Ano 0 x Construção x Exploração) 3 4810.941 1603.647 2,949 0.042 

Áreas (Parque Eólico x Controlo) 1 1231.261 1231.261 2.264 0.139 

Fases x Áreas 3 3005.299 1001.766 1.842 0.152 

Df – Graus de liberdade; SS – Soma dos Quadrados entre grupos; MS - Média dos Quadrados entre grupos; F - Estatística F;  
p – Probabilidade de Significância; 

 

Quadro 10 – Análise de comparação de médias (Teste de Tukey), de diferenças entre 

fases, dentro da área do parque eólico. Resultados significativos (p<0.05). 

 Dif. Média p q P 
     

Ano 0 x Ano Construção 44.914 4 4.652 0.010 

Ano 0 x 1º Ano Exploração 36.964 4 4.331 0.018 

Ano 0 x 2º Ano Exploração 26.492 4 3.188 0.123 

2º Ano Exploração x Ano Construção 18.422 4 2.003 0.495 

2º Ano Exploração x 1º Ano Exploração 10.472 4 1.307 0.792 

1º Ano Exploração x Ano Construção 7.950 4 0.846 0.932 

Dif. Média – Diferenças entre média; p – grau de liberdade; q – valor q; P – Probabilidade de Significância; 

 

Quadro 11 – Número de espécies identificadas entre fases (pré-construção, construção e 

exploração) e áreas (parque eólico e área controlo). Indicação dos graus de liberdade, 

variâncias e nível de significância obtidos. Resultados significativos (p<0.05). 

 Df SS MS F p 
      

Fases (Ano 0 x Construção x Exploração) 3 102.235 34.078 2.017 0.124 

Áreas (Parque Eólico x Controlo) 1 4.329 4.329 0.256 0.615 

Fases x Áreas 3 361.481 120.494 7.130 0.001 

Df – Graus de liberdade; SS – Soma dos Quadrados entre grupos; MS - Média dos Quadrados entre grupos; F - Estatística F;  
p – Probabilidade de Significância; 

 
Em suma, no que concerne ao afastamento e alteração dos padrões de deslocação e 
utilização do espaço, por parte da avifauna em geral, e conforme já referido no EIA, é 
expectável uma redução da utilização do espaço na envolvente de projeto, inerente às 
ações de construção. Todavia, conforme verificado nas monitorizações realizadas a 
parque eólicos na zona, esta variação na abundância e riqueza em espécies não será 
significativa, ou explicável por si só com a perturbação das ações de construção do 
sobreequipamento. Na fase de exploração, a eventual perturbação realizada pelas 
operações de manutenção, e pela própria presença do aerogerador, serão ainda menos 
significativos.  
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Importa ainda salientar que o projeto de sobreequipamento compreende a construção de 
apenas um aerogerador, numa área muito confinada. Desta forma, o período de obra 
será consideravelmente inferior ao período de construção dos Parques Eólicos de 
Cadafaz/Góis (17 aerogeradores) e Cadafaz II (9 aerogeradores), pelo que a magnitude 
de impacte será muito inferior. 
 
O afastamento e alteração dos padrões de deslocação e utilização da área, por parte da 
avifauna em geral, são considerados como impacte negativo, de magnitude reduzida, 
indireto, temporário, reversível e não significativo. 
 
 
Rapinas e outras planadoras (perturbação dos padrões de deslocação na área) 
 
No âmbito da monitorização do Parque Eólico de Cadafaz II foram efetuadas contagens 
no ponto de observação definido, entre os meses de outubro de 2008 e janeiro de 2012, 
num total de 31 períodos de contagem. Nesse período foi registado um total de 20 
indivíduos pertencentes a 4 espécies de rapinas: Águia-caçadeira (Circus pygargus), 
Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), Peneireiro-vulgar (Falco tinnunculus) e Águia-
calçada (Hieraaetus pennatus). Em dezembro de 2011 foi ainda possível identificar um 
indivíduo pertencente à espécie Cegonha-negra (Ciconia nigra). 
 
Analisando a variação mensal (Quadro 12) é possível observar que o mês no qual se 
registou o maior número de indivíduos foi Junho de 2009, com 5 indivíduos. No ano de 
2009 não foram registados indivíduos na segunda contagem de janeiro, em abril, na 
primeira contagem de setembro, em outubro e em dezembro. No ano de 2010 não foram 
registados indivíduos nas duas contagens de Janeiro e Setembro, e nos meses de abril, 
julho e dezembro. No ano de 2011 não foi registado qualquer indivíduo na primeira 
contagem de janeiro, na de abril, na de junho e nas duas de setembro. Na única 
contagem realizada em 2012, foi identificado apenas um indivíduo. Assim, no total dos 
trabalhos realizados apenas foram registadas observações em cerca de um terço das 
campanhas. 
 

Quadro 12 – Composição de espécies e quantitativos observados (método de Ponto de 

Observação) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

 Out. Jan. Fev. Jun. Set. Jun. Out. Jan. Jul. Dez. Jan. 
            

Ciconia nigra          1  

Circus pygargus    1        

Buteo buteo 3 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 

Falco tinnunculus        1    

Hieraaetus pennatus    1        
            

Total 3 2 1 4 1 1 1 2 1 3 1 
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Numa análise por espécies, é de salientar que apenas a Águia-de-asa-redonda (Buteo 
buteo) apresentou uma presença regular com 17 das 21 passagens registadas durante 
as 31 campanhas de monitorização. As restantes espécies apresentaram apenas uma 
presença durante todo o período de monitorização, duas na fase de pré-construção e 
duas na fase de exploração. 
 
A Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) apresentou um total de 32 passagens em toda a 
monitorização, nomeadamente 15 passagens nos censos gerais, e 17 passagens nos 
pontos de observação. No Ano 0 registaram-se 10 passagens, 8 passagens na fase de 
construção e 14 passagens na fase de exploração (Figura 1). 
 

 
Figura 1 – Registo da espécie Buteo buteo nos censos e ponto de observação 

 
A Águia-caçadeira (Circus pygargus) apresentou um total de 2 indivíduos pelos dois 
métodos utilizados, ambos em junho de 2009 (Figura 2). O Peneireiro-vulgar (Falco 
tinnunculus) foi observado 4 vezes, 3 vezes nos censos para avifauna geral e 1 vez pelo 
ponto de observação. Todas as observações ocorreram na fase de exploração (Figura 3). 
A Águia-calçada (Hieraaetus pennatus) e Cegonha-negra (Ciconia nigra) apresentaram 
apenas um registo, pelo ponto de observação, na fase de pré-construção (Figura 4 e 
Figura 5). Importa ainda referir que aquando das prospeções de mortalidade foi 
identificada a presença de um indivíduo de Grifo (Gyps fulvus) na área do parque eólico 
(Figura 5). 
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Figura 2 – Registo da espécie 

Figura 3 – Registo da espécie 
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Figura 4 – Registo da espécie Hieraaetus pennatus nos censos e ponto de observação 

 
Figura 5 – Registo da espécie ameaçadas nos censos e ponto de observação 
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Em suma, conforme referido no EIA a comunidade de rapinas e outras planadoras é 
pouco diversificada, sendo que a maioria das espécies registadas apresentaram uma 
ocorrência pontual, geralmente limitada a uma ou duas passagens numa das fases de 
projeto. Apenas a Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) apresentou uma presença regular 
para a área de estudo e envolvente alargada, com um total de 32 passagens ao longo de 
toda a monitorização. Apesar de uma abundância ligeiramente superior no Ano 0, a 
presença de Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) foi igualmente regular ao longo de 
todas as fases de projeto, conforme se pode verificar da ANOVA realizada com os dados 
de abundância desta espécie ao longo de toda a monitorização (Quadro 13). 
 

Quadro 13 – One Way Anova com base nos dados de abundância de Buteo buteo para as 

3 fases de projeto 

Fase N Missing Mean Std. Dev SEM 
      

Pré-Construção (Ano 0) 4 0 2.500 1.291 0.645 

Fase de Construção 4 0 2.250 0.957 0.479 

Fase de Exploração 7 0 1.857 1.069 0.404 

N – número de campanhas com observação; Missing – Valores em flata; Mean – Média; Std. Dev. Desvio Padrão; ´SEM – Erro Padrão da 
média. 

 
 

 Df SS MS F p 
      

Pré-construção x Construção x Exploração 2 1.126 0.563 0.463 0.640 

Df – Graus de liberdade; SS – Soma dos Quadrados entre grupos; MS - Média dos Quadrados entre grupos; F - Estatística F;  
p – Probabilidade de Significância; 

 
Desta forma, à semelhança do referido no EIA, e para a avifauna em geral, não são 
expectáveis alterações significativas nas deslocações e utilização do espaço com a 
implantação do projeto de sobreequipamento do PE de Cadafaz/Góis. Importa igualmente 
relembrar que o projeto inclui a construção de um único aerogerador, pelo que o período 
de construção e área a afetar/perturbado será muito curto e restrito, pelo que os impactes 
serão significativamente inferiores às de um parque eólico com 17 ou 9 aerogeradores. A 
utilização de infraestruturas já existentes (acesso, subestação e linha elétrica) constitui 
igualmente um fator importante de redução de impacte. Na fase de exploração, a 
eventual perturbação realizada pelas operações de manutenção, e pela própria presença 
do aerogerador, serão ainda menos significativos. 
 
O afastamento e alteração dos padrões de deslocação e utilização da área, por parte de 
rapinas e outras planadoras, são considerados como impacte negativo, de magnitude 

reduzida, indireto, temporário, reversível e não significativo. 
 
 
Censos de Morcegos (perturbação dos padrões de deslocação na área) 

 
Entre 2009 e 2011, ao longo de 20 campanhas de amostragem, ocorreram no total 16 
encontros com morcegos, o que representa uma média de 0,8 vocalizações por 
campanha, para área do Parque Eólico de Cadafaz II.  
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No Quadro 14 apresentam-se o número total de contactos para a área de parque eólico e 
área controlo. Da sua análise verifica-se que para a maioria das campanhas não se 
regista a ocorrência de quirópteros quer no parque eólico, quer na zona controlo.  
 
Apenas em 3 campanhas foi detetada a presença de quirópteros, nomeadamente março 
2009, abril 2010 e agosto 2011. Não se verificaram em todo o período de amostragem 
diferenças significativas entre as fases de projeto e as áreas amostradas (Quadro 15). 
 

Quadro 14 – Número total de contactos por mês para as área de amostragem 

PE Mar. 09 Abr. 09 Mai. 09 Jun. 09 Jul. 09 Ago. 09 Set. 09 Total 

N.º Contactos 14 0 0 0 0 0 0 14 

AC Mar. 09 Abr. 09 Mai. 09 Jun. 09 Jul. 09 Ago. 09 Set. 09 Total 

N.º Contactos 0 0 0 0 0 0 0 0 
         

PE Mar. 10 Abr. 10 Mai. 10 Jun. 10 Jul. 10 Ago. 10 Set. 10 Total 

N.º Contactos --- 1 0 --- 0 0 --- 1 

AC Mar. 10 Abr. 10 Mai. 10 Jun. 10 Jul. 10 Ago. 10 Set. 10 Total 

N.º Contactos --- 10 0 --- 0 0 --- 10 
         

PE Mar. 11 Abr. 11 Mai. 11 Jun. 11 Jul. 11 Ago. 11 Set. 11 Total 

N.º Contactos --- --- --- --- 0 1 0 1 

AC Mar. 11 Abr. 11 Mai. 11 Jun. 11 Jul. 11 Ago. 11 Set. 11 Total 

N.º Contactos --- --- --- --- 0 0 0 0 

 
 

Quadro 15 – Abundância de morcegos entre fases (Ano 0, construção e exploração) e 

áreas (parque eólico e área controlo). Indicação dos graus de liberdade, variâncias e 

nível de significância obtidos. Resultados significativos (p<0.05). 

 Df SS MS F p 
      

Fases (Ano 0 x Construção x Exploração) 3 15.649 5.216 0.467 0.709 

Áreas (Parque Eólico x Controlo) 1 1.074 1.074 0.0962 0.760 

Fases x Áreas 3 33.506 11.169 1.000 0.413 

Df – Graus de liberdade; SS – Soma dos Quadrados entre grupos; MS - Média dos Quadrados entre grupos; F - Estatística F;  
p – Probabilidade de Significância; 

 
 
Em suma, as zonas de cumeada da região em estudo, com ou sem presença de 
aerogeradores, apresentam uma frequência de ocupação, por parte da comunidade de 
quirópteros, muito reduzida. Não se perspetivam portanto impactes relevantes na 
utilização do espaço por parte da comunidade de quirópteros, com a implantação do 
projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Cadafaz/Góis.  
 
O impacte considera-se de não significativo quanto à ocupação do espaço por parte 
desta comunidade.  
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Passagens migratórias 

 
Durante a monitorização do Parque Eólico de Cadafaz/Góis efetuaram-se em 1999 pontos 
de observação para identificação de rotas migratórias importantes na região. Neste 
período não foram observados movimentos significativos de aves em intervalos de tempo 
bem delimitados. Foi considerado improvável a existência de corredores migratórios 
significativos na área, quer durante a migração pré-reprodutora (abril-maio), quer durante 
a migração pós-reprodutora (setembro). Apesar do esforço de observação, apenas se 
detetaram indivíduos de 2 espécies que atravessaram a área durante as suas migrações, 
e sempre em números reduzidos: a Felosa-musical (Phylloscopus trochilus) e o Papa-
moscas-preto (Ficedula hypoleuca). A monitorização do Parque Eólico de Cadafaz II não 
permitiu igualmente a verificação de movimentos significativos nos períodos de migração. 
 
 
Mortalidade 

 
Os resultados da monitorização dos Parques Eólicos de Cadafaz/Góis e Cadafaz II 
apontam para uma mortalidade por colisão reduzida. 
 
Das 24 campanhas de prospeção de mortalidade de Aves e Quirópteros, entre abril de 
2010 e março de 2012, no Parque Eólico de Cadafaz II, foram detetados nove cadáveres. 
Foram encontrados 4 cadáveres do grupo dos quirópteros e 5 cadáveres pertencentes ao 
grupo das aves, o que corresponde (sem correção da mortalidade observada) a 0,03 
aves/AG/Ano e 0,083 morcegos/AG/Ano. 
 
Com efeito, de acordo com a classificação do ICNB (2010), o Parque Eólico de Cadafaz II 
apresenta, até à data, resultados de nível de gravidade 3 (escala de 1 a 5, 1 – menor 
gravidade, 5 – maior gravidade), isto é: “registo de 3 a 20 morcegos por ano de espécies 
não consideradas particularmente sensíveis mortos ou feridos, devido a acidentes com 
estruturas do parque”. 
 
A partir dos dados de mortalidade observada calculou-se um valor de TME de 12,81 
quirópteros/AG/ano para o primeiro ano de exploração. No segundo ano a TME atingiu de 
6,98 quirópteros/AG/ano, o que mais uma vez se deveu a elevadas taxas de remoção 
obtidas na determinação de RPN. Este valor, algo elevado, deve-se às elevadíssimas 
taxas de remoção verificadas nas primeiras 24h dos testes, que implicaram a 
multiplicação dos valores observados por 21, 25,50 ou por 30, dependendo do porte e da 
época. 
 
No caso das aves, para o primeiro ano de exploração do parque eólico, a TME obtida foi 
de 4,69 aves/AG/ano. No ano seguinte, verificou-se um aumento da TME de 12,76 
aves/AG/ano, o que mais uma vez se deveu a elevadas taxas de remoção obtidas na 
determinação de RPN. 
 
Assim, considera-se o impacte direto sobre a avifauna e quirópteros de baixa magnitude 
e sem grande relevância em termos qualitativos. 
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Das 24 campanhas de prospeção de cadáveres realizadas no Parque Eólico de 

Cadafaz/Góis foi apenas encontrado um cadáver de uma ave. A taxa de mortalidade 
observada (sem correção da mortalidade observada) foi portanto de 0,015 aves/AG/Ano. 
A taxa de mortalidade real (após aplicação dos fatores de correção) foi de 0,46 
aves/AG/Ano. 
 
Mais uma vez, os resultados verificados apontam para um impacte direto sobre a 
avifauna de baixa magnitude e sem grande relevância em termos qualitativos. 
 
Importa relembrar que o projeto em estudo compreende a implantação de apenas um 
aerogerador, pelo que o risco de mortalidade será ainda mais reduzido. 
 
Assim, mantém-se a avaliação do EIA, nomeadamente de um impacte negativo, de 
magnitude reduzida, direta, permanente, irreversível e não significativo. 
 
 
Conclusões 

 
No cômputo geral, e após análise mais detalhada dos dados de monitorização concluiu-
se que o projeto apresentará impactes pouco significativos em termos de ocupação do 
espaço e de mortalidade, para as comunidades de aves e morcegos, mantendo-se desta 
forma as avaliações realizadas no EIA. 
 
 

2.2 Património cultural 

 
 
2.2.1 Apresentar cartografia do projeto com a implantação das ocorrências patrimoniais 

inventariadas na base de dados georreferenciada da DGPC, Endovélico, e 
referenciadas no próprio EIA (em 12.4), nomeadamente o caso do CNS 15605, 
Estrada das Malhadas 2 (Estrada do Sal) e do CNS 15607, Estrada das Malhadas 3. 

 
No Anexo 1 apresenta-se a cartografia com a localização dos sítios arqueológicos 
referidos. 
 
 

2.3 Ordenamento do território e uso do solo 

 
 
2.3.1 Explicitar se o PDM de Góis se encontra em revisão, e caso se aplique: 
� Proceder, de forma documental, a um ponto de situação da revisão desse 

instrumento de gestão do território. 
� Evidenciar como o projeto é considerado nessa sede de revisão.  
 
O PDM de Góis encontra-se numa fase inicial de revisão, não existindo qualquer diploma 
publicado em Diário da República a propósito dessa revisão que permita tirar ilações sobre 
qualquer alteração às classificações existentes. Acresce ainda o facto da Câmara Municipal não 
ter ainda plantas de revisão para consulta.  
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Assim, mantem-se a informação apresentada no EIA, uma vez que não foi declarada a suspensão 
do PDM atual: 
 

• “Plano Diretor Municipal (PDM) de Góis, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 41/2003 de 26 de março, tendo sido sujeito a duas alterações e uma Retificação. A 1ª 
alteração em regime simplificado, publicada através do Aviso nº1093/2008 de 11 de janeiro, a 
2ª correspondente a uma alteração regulamentar (alteração da redação dos artigos 10.º, 15.º, 
18.º, 19.º e 36 do Regulamento), publicada através do Aviso nº3990/2012 de 13 de março, e a 
Retificação, por ter sido publicado com inexatidão o Aviso n.º 3990/2012, por meio da 
Declaração de Retificação n.º 460/2015 de 8 de junho.” 

 

2.4 Socioeconomia 

 

2.4.1 Uma vez que se trata de uma expansão, e como existem há alguns anos, outros 
Parques Eólicos na região, devem ser apresentados os eventuais investimentos 
realizados naquelas freguesias/concelhos com receitas provenientes dos parques 
eólicos em exploração, via Câmaras Municipais, Juntas de Freguesias ou via 
proponente. 

 
Conforme definido na legislação em vigor, a Câmara Municipal de Góis recebe 2,5% da 
receita da venda de energia produzida pelos Parques Eólicos. Por outro lado, estando os 
parques implantados em terrenos Baldios, são pagas rendas anuais aos órgãos 
representativos dos respetivos Compartes. As verbas passam a fazer parte do orçamento 
das entidades, tornando-se difícil individualizar exatamente em que fim foram aplicadas. 
 
Existem, no entanto, algumas intervenções da responsabilidade da Assembleia de 
Compartes dos Baldos de Cadafaz, que nos vão sendo relatadas como tendo sido 
desenvolvidas com recurso às verbas provenientes das rendas dos Parques Eólicos 
instalados na região. Destas realçamos uma parceria da Assembleia com a Cáritas 
Diocesana de Coimbra, que permitiu a construção e o funcionamento de uma Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), numa aldeia da freguesia de Cadafaz, com 
capacidade para acolher mais de meia centena de utentes. A unidade conta ainda com a 
valência de Serviço de Apoio Domiciliário nas aldeias próximas. 
 

2.5 Paisagem 

 
2.5.1 Quantificar a área (ha) da classe "Elevada Qualidade Visual" intercetada pela bacia 

visual do aerogerador AG18 em avaliação. 
 
A área da classe "Elevada Qualidade Visual" intercetada pela bacia visual do aerogerador 
AG18 é de cerca de 807,5 ha (área visível da bacia visual gerada para um raio de 5 km), 
conforme mostra o quadro seguinte. 
 

 Classe ha (*) % (*) 

AG18 
Elevada 807,5 46,2 

Média 701,4 40,2 

Baixa 238,5 13,6 
 
(*) – ha / % da área visível da bacia visual gerada para um raio de 5 km.  
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3. Reformulação do Resumo Não Técnico 

 

O Resumo Não Técnico (RNT) reformulado deve ter em consideração os elementos 
adicionais solicitados no presente pedido e uma data atualizada. 
 
Atendendo aos esclarecimentos prestados no presente aditamento, que não implicam 
alterações de relevo nas avaliações e conclusões do EIA, considera-se não ser 
necessário a reformulação do RNT. 
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OUTROS ELEMENTOS 

 

No Anexo 2 apresenta-se o parecer do ICNF sobre localização em rede primária de 
faixas de gestão de combustíveis, que refere “…que em matéria de defesa da floresta 
contra incêndios e no âmbito do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, nada temos a opor à instalação dos 
referidos aerogeradores”. 
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Anexo 1 – Localização dos Sítios Arqueológicos 
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Anexo 2 – Parecer do ICNF 
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