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Modelo de Ficha Resumo que acompanha o Relatório de Monitorização 

 

Parte A  
 

Dados Gerais do Relatório  
 

Denominação do RM (a) 
Relatório de Monitorização de Flora e Vegetação no Sobreequipamento do Parque 
Eólico de Bornes – Relatório 2 (fase de exploração) 

Empresa ou entidade que 
elaborou o RM 

Bioinsight 

Data emissão do RM 2017 / 10 / 06 Relatório Final (b)       Sim    Não 

Período de Monitorização a 
que se reporta o RM 

Fase de exploração, 2016/2017 

 

Identificação do Proponente, da Autoridade de AIA e da Entidade Licenciadora  

Proponente  Parque Eólico da Serra de Bornes, S.A. 

Autoridade de AIA 
  Agência Portuguesa do Ambiente 

  Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional _____________________ 

Entidade Licenciadora Direção-Geral da Energia e Geologia 
 

Dados do Projeto  

Designação (c)  
 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Bornes 

Procedimento de AIA AIA N.2569         

Procedimento de RECAPE (d) RECAPE N.º _______         

Nº de Pós-avaliação (e) PA N.º 545 

Áreas Sensíveis (f)  

Principais características do 
Projeto e projetos 
associados (g) 

 

Construção de 5 novos aerogeradores de 2MW de potência unitária na área 
do PE de Bornes já existente, o qual possui 24 aerogeradores em 
funcionamento. A área do sobreequipamento está incluída nas quadrículas UTM 
10x10 PF69 e PF79. 

 

 
 

Fatores ambientais considerados no Relatório de Monitorização (h) 

  Socioeconomia   Solos/uso de solos   Paisagem   Património 

  Qualidade do Ar   Flora/Vegetação   Fauna   Ruído 

  Recursos Hídricos   Outro ___________   
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Parte B 
 

Relatório de Monitorização de Flora e Vegetação no Sobreequipamento do Parque Eólico de 
Bornes – Relatório 2 (fase de exploração) 

Dados do Relatório de Monitorização por Fator Ambiental 

 

Fator Ambiental (2) Flora   / Vegetação 

Versão em Vigor do 
Programa de 
Monitorização (3) 

  DIA  DCAPE   DIncA____________________      _____/___/___ 

Objetivos da 
Monitorização (4) 

1.  Avaliar a ocorrência de espécies florísticas com interesse ecológico e conservacionista 
e sua distribuição na área de estudo (Fase anterior à construção) 

2. Analisar a presença de afetações de espécies florísticas com interesse ecológico e 
conservacionista pelo projeto e avaliar a necessidade de implementação de medidas de 
minimização adicionais (Fase anterior à construção e início da fase de exploração) 

3. Avaliar a recuperação da vegetação nas áreas diretamente afetadas pelo projeto (Fase 
de exploração) 

4. Esclarecer a situação definitiva de Veronica micrantha na área de estudo (Fase de 
exploração) 

5. Avaliar a necessidade de implementação de medidas adicionais (Fase de exploração) 

(…) 

Fase do Projeto (5)   Pré-construção   Construção   Exploração   Desativação 

Período da 
Monitorização  

 
Fase de exploração – 20 e 21 de julho de 2016; 10 e 11 de abril e 10 e 11 de julho de 
2017 
 

 

Parâmetros, N.º de 
Pontos e Periodicidade 
de Amostragem 

Parâmetros N.º de Pontos de Amostragem (6) Periodicidade 

Espécies de flora RELAPE 
presentes; 
Localização e número de 
indivíduos em cada núcleo 
observado; 
Sinais de afetação 

Núcleos assinalados na fase 
anterior à construção, num total 
de 37 

No inicio da fase de 
exploração 

Composição florística; 
Abundância e cobertura de 
cada espécie de flora; 
Riqueza específica; 
Abundância e cobertura de 
tipos fisionómicos 

8 Quadrados intervencionados e 
8 quadrados controlo 

anual 

Número de indivíduos por  

Locais com historial de presença 
Veronica micrantha durante o 
período de execução do projeto, 
num total de 6 locaos 

anual 

Principais Resultados  
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da Monitorização (7) Área intervencionada e afetação de núcleos de flora com estatuto: foram novamente 
visitados todos os núcleos assinalados durante a fase anterior à construção. A realização 
dos trabalhos imediatamente após o término das obras de instalação do 
sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Bornes permitiram a identificação no 
local de 249 indivíduos de Festuca elegans, divididos por 6 núcleos, e de identificados 178 
indivíduos de Centaurea sp. distribuídos por 19 núcleos. As variações relativamente à 
situação encontrada em 2013 são assim pequenas, havendo uma pequena diminuição de 
apenas 2 indivíduos no número de Festuca elegans observado e um aumento de 25 
indivíduos de Centaurea sp.  
Ainda assim, observa-se que em resultado das atividades de construção do projeto houve 
efetivamente afetação de núcleos conhecidos. No total foram afetados 3 núcleos de 
Centaurea sp., num total de 10 indivíduos, e 3 núcleos de Festuca elegans, num total de 9 
indivíduos. A perda verificada é assim bastante mais baixa que a prevista na fase de pré 
construção (Bio3, 2014b), sendo que se considerava provável a afetação total ou parcial 
de 22 núcleos de Centaurea sp., num total de 153 indivíduos, e 7 núcleos de Festuca 
elegans, num total de 211 indivíduos. Face aos resultados obtidos as medidas de 
minimização propostas parecem ter sido cumpridas, o que terá levado à preservação da 
grande maioria dos núcleos e dos indivíduos de espécies com estatuto presentes na área. 
Realça-se o facto bastante positivo da preservação total do maior núcleo de Festuca 
elegans (Fe_04) onde se encontram cerca de 130 indivíduos, e cuja afetação era um dado 
muito provável 
 
Recuperação da vegetação: Através dos dados recolhidos e da sua análise foi possível 
confirmar que ainda existem diferenças significativas entre os dois grupos de quadrados, 
tal como era já esperado, uma vez que toda a vegetação foi recentemente removida dos 
locais intervencionados. Assim, os resultados obtidos foram os esperados, observando-se 
nestes quadrados uma percentagem significativa de espécies típicas de etapas menos 
evoluídas da sucessão ecológica (hemicriptófitas e terófitas), espécies com pouca 
expressividade nos quadrados controlo. Nos quadrados controlo observou-se uma 
grande dominância fanerófitos. Estas espécies são as vulgares árvores e arbustos, mais 
comuns em etapas mais evoluídas da sucessão ecológica, e estão praticamente ausentes 
dos quadrados intervencionados, tal como esperado. Ainda assim, a percentagem de 
cobertura da vegetação em locais intervencionados é por vezes elevada, ultrapassando 
os 78% em termos médios. 
 
Núcleos de Veronica micrantha: Através das amostragens realizadas foi possível perceber 
que, tal como em anos anteriores, continua a existir uma elevada variação no número de 
indivíduos presentes em cada um dos núcleos visitados, sendo a tendência observada 
diferente em cada um dos núcleos. Nos núcleos V01 e V05 observou-se um aumento 
número de indivíduos entre 2013 e 2017, sendo este muito elevado no caso do V05.  Nos 
núcleos V03, V04 e V06 a tendência foi de decréscimo e em 2 deles não se encontrou 
agora qualquer indivíduo. Ainda assim, o número total de indivíduos observados em 2017 
(186 indivíduos) é bastante superior ao de 2013 (89 indivíduos).Tal como em anos 
anteriores não se observa uma razão aparente para essa ocorrência de variações, sendo 
que os diferentes locais de amostragem parecem estar sob as mesmas condições 
ecológicas. Não foram também observados sinais de qualquer tipo de perturbação 
relacionada ou não com a implementação do projeto, não havendo presença de lixo, 
rodados, pisoteio, gado, etc. 
 Assim, tendo em conta os dados recolhidos ao longo de todos os anos de monitorização 
e as análises realizadas em 2013 às diversas variáveis ambientais, considera-se que as 
variações observadas podem dever-se simplesmente a uma flutuação natural do número 
de indivíduos da espécie, não se encontrando qualquer indício de que a construção do 
Parque Eólico possa estar relacionada com a flutuação do número de indivíduos da 
espécie observada na área.  
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CONCLUSÕES 

Eficácia das 
condicionantes e 
medidas de 
minimização e 
compensação (8) 

 
 
No relatório realizado na fase anterior à construção previa-se a afetação de diversos núcleos 
de flora com estatuto, Festuca elegans e Centaurea sp. tendo-se sugerido diversas medidas 
de minimização com vista à diminuição da afetação das espécies em causa (Bio3, 2014b):  

• Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas 
estritamente necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo 
Projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser 
desmatadas ou decapadas; 

• Delimitação das áreas a intervencionar, de forma a limitar ao máximo a área 
afetada e assim salvaguardar núcleos de espécies-alvo que se localizem nas 
proximidades das mesmas; 

• Delimitação dos núcleos Fe_02, Fe_03, Fe_05 a Fe_08, Ce_02 a Ce_15, Ce_18, 
Ce_20, Ce_22 a Ce_24 com fita sinalizadora de forma a evitar ao máximo a sua 
afetação.   

Os resultados das amostragens realizadas após a instalação do Parque Eólico parecem 
indicar que as medidas de minimização foram cumpridas, observando-se ainda a 
preservação de um importante núcleo de Festuca elegans (Fe_04) cuja afetação se 
considerava muito provável.  
 
 
 
 

Proposta de novas 
medidas, alteração 
ou suspensão de 
medidas (9) 

Considera-se que não será necessário adotar medidas de mitigação adicionais. 

Recomendações (10) 

 
 
Não foram feitas recomendações. 
 

Conclusões globais 
para o caso de RM 
Final (11) 

 

Proposta de 
Programa de 
Monitorização 

Manutenção 

  Alteração (12) 

1. 

2. 

3. 

(…) 

  Cessação    

Fundamentos que sustentam a proposta (13) 

1. O programa de monitorização efetuado encontra-se adequado para atingir os 
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objetivos propostos, pelo que não se propõem alterações ao mesmo  

2. 

3. 

(…) 

 
 
 
Data 2017/10/06  

 
_____________________________ 

Assinatura do responsável 


