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Resumo Não Técnico 

1. Em que consiste o Resumo Não Técnico?  

 

Este Resumo Não Técnico é um volume independente que integra o Estudo de Impacte 
Ambiental dos Aproveitamentos Eólicos do Zibreiro-Moeda e da Maúnça. Destina-se, como o 
nome indica, a ser um documento de grande divulgação, escrito em linguagem acessível a 
todos. Por isso, se pretender obter informações mais aprofundadas sobre os efeitos que os 
Aproveitamentos Eólicos vão ter sobre o Ambiente deve consultar o Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA), que está disponível nas Câmaras Municipais de Castelo Branco e do Fundão, 
na Direcção Regional de Ambiente e Ordenamento do Território do Centro (DRAOT Centro), 
em Coimbra, e no Instituto do Ambiente, em Lisboa. Apesar do Estudo de Impacte Ambiental 
ser um documento técnico, nas duas últimas entidades mencionadas poderá obter 
esclarecimentos, uma vez que existem técnicos disponíveis para o fazerem. 

 

2. O que são os Aproveitamentos Eólicos do Zibreiro-Moeda e da Maúnça?  

 

Os Aproveitamentos Eólicos do Zibreiro-Moeda e da Maúnça serão constituídos, em princípio, 
por setenta e sete (77) aerogeradores (62 no Zibreiro-Moeda e 15 na Maúnça). Estes 
equipamentos permitem recuperar e transformar a energia do vento em energia eléctrica, 
através do movimento giratório das suas pás. A energia produzida pelos aerogeradores será 
fornecida à Rede Eléctrica Nacional para consumo. A empresa que propõe a construção destes 
Aproveitamentos Eólicos é a GENERG. 

O Aproveitamento Eólico do Zibreiro-Moeda pode ser subdividido em quatro Sub-parques 
eólicos diferentes, que adoptam as designações dos marcos geodésicos mais próximos: 

• Sub-parque Eólico de Portela da Moreira I – com 8 aerogeradores; 

• Sub-parque Eólico de Portela da Moreira II – com 19 aerogeradores; 

• Sub-parque Eólico de Candal/Cigarrelho – com 16 aerogeradores; 

• Sub-parque Eólico de Moeda/Candal – com 19 aerogeradores. 

O Aproveitamento Eólico da Maúnça terá 15 aerogeradores. 

Os aerogeradores a instalar serão, muito provavelmente, todos iguais, com uma potência de 
1,3 MW, cada um. Na Figura 1 apresenta-se um exemplo de um aerogerador que poderá ser 
instalado nestes Aproveitamentos Eólicos. Estes equipamentos são constituídos por uma torre 
cónica em aço, que tem cerca de 60 m de altura. Os aerogeradores possuem um rotor (motor 
com movimento giratório) com três pás. Estas descrevem um círculo com um diâmetro de  
62 m. 
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Figura 1 – Exemplo de aerogerador. 

Na Figura 2 apresenta-se uma simulação que permite visualizar os aerogeradores dos  
Sub-parques de Moeda/Candal e de Candal/Cigarrelho, a partir de um lugar próximo – 
Enxabarda. 

 

 
Figura 2 – Simulação visual dos Sub-parques Eólicos de Moeda/Candal e de Candal/Cigarrelho 

a partir de Enxabarda. 
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Os Aproveitamentos Eólicos do Zibreiro-Moeda e da Maúnça serão constituídos pelos 
seguintes equipamentos e instalações eléctricas: 

• Aerogeradores (setenta e sete, no total); 
• Rede eléctrica, de ligação entre os aerogeradores no interior dos Sub-parques e que 

será instalada em vala, ficando enterrada; 
• Rede eléctrica de interligação dos Sub-parques; 
• Subestação na zona de Ribeira de Eiras (150 kV), que é o ponto de ligação das linhas 

eléctricas que partem dos vários Sub-parques e faz a ligação à Rede Eléctrica Nacional 
na Subestação de Castelo Branco através de uma linha de alta tensão. Esta última 
ligação e a Subestação de 150 kV serão alvo de um Estudo de Impacte Ambiental 
próprio, conforme previsto na legislação. 

Os trabalhos de construção civil compreendem: 
• Melhoria do acesso à zona dos Aproveitamentos, já existente; 
• Melhoria do acesso principal, já existente, ao longo da cumeada, no interior dos 

Aproveitamentos, o qual constitui um importante aceiro para combate a incêndios, 
aberto como tal por ambos municípios há já alguns anos; 

• Abertura de novos caminhos, embora curtos, para acesso aos aerogeradores a partir do 
acesso principal; 

• Fundações (escavação e betonagem) dos aerogeradores; 
• Execução de plataformas temporárias para apoio à montagem dos aerogeradores; 
• Subestação(ões); 
• Edifícios de Comando; 
• Valas para instalação da rede de cabos; 
• Instalação da linha eléctrica para entrega da energia produzida na rede receptora; 
• Recomposição do terreno e coberto vegetal (recuperação paisagística) nos locais que 

tenham sido afectados pelos trabalhos, utilizando a terra vegetal removida porque essa 
terra possui sementes de plantas características a nível local e regional. 

Os acessos aos Aproveitamentos serão os existentes, que serão alvo de melhorias, por forma 
a permitir a passagem dos equipamentos necessários à sua implementação. No interior dos 
Sub-parques apenas serão abertos os acessos essenciais à localização dos aerogeradores e 
do Edifício de Comando. Todos estes caminhos possuirão uma cobertura em “tout-venant” 
(mistura de areia e brita, devidamente compactada), o que permitirá que as águas da chuva se 
infiltrem parcialmente, evitando efeitos graves a nível da alimentação das águas subterrâneas. 
Ao longo dos caminhos haverá uma vala de drenagem para as águas de escorrência, de modo 
a evitar efeitos de erosão (perda de solo) nos terrenos envolventes. 

Os Edifícios de Comando, que foram objecto de projecto de arquitectura, terão acabamentos e 
revestimento exterior com materiais próprios da região, nomeadamente o xisto. 
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É importante salientar que a zona a ocupar, efectivamente, pelos aerogeradores, acessos, 
Edifício de Comando e outros componentes dos Sub-parques representa cerca de 2% da sua 
área total, que manterá o tipo de cobertura e ocupação actual, assim como o aspecto e 
modelação do terreno que permanecerão, na essência, inalterados.  

As linhas de transporte de energia que ligam os Sub-parques e estes à Subestação de Ribeira 
de Eiras não atravessam localidades. 

 

 

3. Onde se localizam os Aproveitamentos Eólicos do Zibreiro-Moeda e da Maúnça?  

 

O Aproveitamento Eólico do Zibreiro-Moeda localiza-se na cumeada que constitui o limite entre 
os concelhos de Castelo Branco e Fundão (ver Figuras 5 e 6). No Quadro 1 encontram-se os 
concelhos e freguesias abrangidos. 

Quadro 1 – Concelhos e freguesias abrangidos pelos aproveitamentos eólicos. 
Designação  Concelho(s) Freguesia(s) 

S. Vicente da Beira  
Castelo Branco 

Almaceda 
Bogas de Baixo 

Portela da Moreira I e Portela da 
Moreira II 

Fundão 
Bogas de Cima 

S. Vicente da Beira  
Castelo Branco 

Almaceda Candal/Cigarrelho 
Fundão Castelejo 

Castelo Branco S. Vicente da Beira 

Ap
ro

ve
ita

m
en

to
 E
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ic

o 
do

 
Zi

br
ei

ro
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Moeda/Candal 
Fundão Souto da Casa 

Castelejo  
Lavacolhos Aproveitamento Eólico da Maunça Fundão 

Bogas de Cima 

 

A sua área de implantação começa no marco geodésico do Zibreiro e termina cerca de 800 m a 
Este do marco geodésico da Moeda. Esta cumeada principal tem um comprimento superior a 
13 km. O Aproveitamento Eólico da Maúnça localiza-se numa outra cumeada secundária, 
praticamente perpendicular à cumeada principal, alinhando-se a Oeste da localidade de Açor. 

Importa evidenciar que o Aproveitamento Eólico do Zibreiro-Moeda localiza-se ao longo de um 
estradão aberto, há já alguns anos, pelas Câmaras Municipais de Castelo Branco e do Fundão, 
no âmbito de um projecto conjunto de combate e prevenção a incêndios, muito frequentes na 
área. Este aspecto é muito importante, porque o combate ao incêndios é um dos aspectos que 
tem merecido mais atenção e preocupação por parte das entidades regionais. Este estradão 
percorre toda a área do Aproveitamento (ver Figura 3) e permite o fácil acesso aos  
Sub-parques, constituindo, em si, o próprio “acesso interno”. Assim, é evitada a abertura de um 
novo acesso, sendo apenas necessário o seu alargamento pontual e a regularização do piso.  
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Figura 3 - Vista do estradão existente em direcção ao marco geodésico Zibreiro  

(Sub-parque Eólico de Portela da Moreira I). 

A Serra da Gardunha prolonga-se para Este dos Aproveitamentos Eólicos, em direcção a 
Espanha. O seu prolongamento, na área designada como Núcleo Central da Gardunha, está 
incluído na Lista de Sítios da Rede Natura 2000, por ser uma zona com interesse em termos de 
Conservação da Natureza. As áreas a ocupar pelos Aproveitamentos Eólicos do Zibreiro-
Moeda e da Maúnça não abrange esta zona e, por isso, está fora da zona classificada como 
“área sensível”, tal como definido na lei (ver Figura 4). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda 

Aproveitamentos Eólicos do Zibreiro-Moeda e da Maúnça  
Sítio PTCON00028 – Serra da Gardunha  

Figura 4 – Localização dos Aproveitamentos Eólicos do Zibreiro-Moeda e da Maúnça em relação ao 
Sítio da Rede Natura 2000 (Serra da Gardunha).
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4. Foram estudadas alternativas de localização dos Aproveitamentos? 
 

Sim, foram estudadas alternativas de localização dos Aproveitamentos Eólicos do  
Zibreiro-Moeda e da Maúnça. Os estudos realizados sobre o recurso eólico (quantidade de 
vento que pode ser utilizado para produzir energia eléctrica) demonstraram que o Maciço 
Central da Gardunha é a melhor área para construir um Aproveitamento Eólico. Contudo, o 
Maciço deve ser protegido, porque tem muito interesse quer em termos naturais, quer 
patrimoniais. Por isso, foi necessário procurar outras cumeadas com vento.  

Assim, escolheram-se estas cumeadas, poderiam ter sido escolhidas outras próximas, mas não 
tinham tanto vento. É verdade que a GENERG chegou a ponderar a hipótese de construir um 
pequeno Parque Eólico na Serra do Gomes, ideia que abandonou após ouvir a Câmara 
Municipal do Fundão. Esta autarquia recusou a hipótese deste parque, devido ao interesse de 
preservar a paisagem natural e o património. 

Após a selecção da localização dos Aproveitamentos, houve então que negociar os terrenos, 
propriedade de privados, necessários à sua implantação com os particulares. Foram, 
igualmente, estabelecidos protocolos com as Juntas de Freguesia e com as Câmaras 
Municipais. 

Para ligar os Aproveitamentos Eólicos à Rede Eléctrica Nacional foram, também, estudadas 
alternativas: 

a. Inicialmente, a EDP deu a indicação à GENERG para entregar a energia produzida nestes 
Aproveitamentos a várias subestações na região, o que iria implicar a instalação de muitas 
linhas eléctricas de interligação entre cada um dos Sub-parques e uma dada subestação; 

b. A GENERG resolveu, então, propor a instalação de uma única linha (principal) ligando 
todos os Sub-parques, para a qual pensou em duas soluções (ver Figuras 7 e 8): 

• Solução 1 – todos os Sub-parques Eólicos possuirão uma subestação de 60 kV 
anexa a um Edifício de Comando, cada uma ligada à Subestação de 150 kV, na 
zona de Ribeira de Eiras. Nesta solução todas as linhas de média tensão de 
interligação entre os Sub-parques serão aéreas. 

• Solução 2 – construção de apenas uma Subestação de 150 kV. A ligação entre os 
Sub-parques será também realizada por linhas aéreas, com excepção da 
interligação entre os Sub-parques de Portela da Moreira I e Portela da Moreira II, 
que será realizada por cabo enterrado. 

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos do Zibreiro-Moeda e da Maúnça 8 





HelenaG



Resumo Não Técnico 

 

5. Porquê a energia eólica? Que vantagens traz?  

 

A energia eólica é uma fonte de energia renovável e não gera emissões de gases poluentes 
nem gases com efeito de estufa, sendo considerada uma fonte de energia “limpa”. Esta energia 
é explorável em diversas regiões do nosso país, que foram estudadas pelo facto de terem 
ventos mais fortes e regulares, como as regiões montanhosas, que permitem um 
aproveitamento mais equilibrado deste recurso renovável.  

No início da década de 70, com a crise mundial do petróleo, houve um grande interesse dos 
países europeus e dos Estados Unidos em desenvolver equipamentos para produção de 
electricidade que ajudassem a diminuir a dependência do petróleo, do carvão, e mesmo de 
outros combustíveis fósseis como o gás natural. A utilização da energia eólica para a produção 
de electricidade, em escala industrial, teve início nessa altura e, com base nos conhecimentos 
da indústria aeronáutica, os aerogeradores evoluíram rapidamente, sendo actualmente 
produtos de alta tecnologia. O desenvolvimento da energia eólica foi, ainda, acelerado após a 
Conferência Internacional que se realizou em Quioto (Japão), em 1997, porque os países 
comprometeram-se a reduzir as emissões de gases causadores do efeito de estufa, que 
originam alterações climáticas a nível mundial, podendo pagar, no futuro, multas pesadas se 
não o fizerem. 

A União Europeia estabeleceu como meta para 2005, que a contribuição das Fontes de 
Energia Renováveis aumentasse dos actuais 4% para 8% do total de consumo energético. 
Assim, a energia eólica, poderá representar um papel relevante no cumprimento deste 
objectivo, uma vez que a sua indústria se propõe instalar uma capacidade de 40 000 MW até 
2010, fornecendo electricidade a, aproximadamente, 50 milhões de pessoas. 

Assim, a potência instalada total de energia eólica no espaço da União Europeia tem vindo a 
conhecer um grande crescimento, que se pode estimar em cerca de 40% ao ano, entre 1993 e 
1999. Aliás, apenas neste último ano foram instalados 3150 MW, de um total em 
funcionamento de mais de 9500 MW. 

Em Portugal vive-se, ainda, numa situação de grande dependência internacional, no que diz 
respeito ao abastecimento de energia, uma vez que não são conhecidas reservas importantes 
e economicamente exploráveis de qualquer tipo de combustíveis fósseis (carvão, gás natural e 
petróleo). Assim, a energia eólica surge como uma forma de energia renovável com grandes 
potencialidades no nosso país, sendo explorada, pelo menos, desde o século XV, através dos 
moinhos de vento, utilizados para moagem de cereais. Outro exemplo da forte tradição 
portuguesa na utilização do vento como fonte de energia tem a ver com a navegação marítima. 
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O primeiro parque eólico em Portugal foi instalado nos Açores em 1989 e, até 1996, apenas as 
ilhas da Madeira e dos Açores foram exploradas, com a excepção de um pequeno projecto de 
1,8 MW perto de Sines, o primeiro construído em Portugal Continental, em 1992. Entretanto, 
tem-se assistido a um enorme crescimento da exploração desta forma de energia. 

Para além de reduzir a dependência energética do país e a emissão de gases causadores do 
efeito de estufa, a exploração da energia eólica cria postos de trabalho e dinamiza actividades 
económicas diversas, incluindo, entre outros, a produção de equipamento, a elaboração dos 
projectos de engenharia, a comercialização dos sistemas e a sua instalação. Além disso, 
permite produzir energia mais próximo do consumo, contribuindo decisivamente para a 
compensação de quebras de tensão na rede de distribuição. 

A energia eólica é um processo eficiente de produção de electricidade e permite, ainda, que os 
terrenos ocupados sejam utilizados para outras actividades simultaneamente, podendo manter-
se a ocupação e uso dominantes nas respectivas áreas.  

Prevê-se que os Aproveitamentos Eólicos do Zibreiro-Moeda e da Maúnça produzam, 
anualmente, cerca de 241 GWh, o que corresponde praticamente à totalidade da energia 
consumida nos concelhos de Castelo Branco e Fundão, segundo os dados referentes ao ano 
2001 disponibilizados pela Direcção Geral de Energia (DGE). 

Além disso, permitirá que não sejam emitidas para a atmosfera, durante o seu tempo de vida 
(20 anos), cerca de 560 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), unidade 
que contabiliza as emissões dos gases que provocam o efeito de estufa e o aquecimento 
global, o que contribuirá para que Portugal cumpra os objectivos estabelecidos no Protocolo de 
Quioto e evitará o pagamento de pesadas multas. 

 

6. Porquê um Estudo de Impacte Ambiental? Para que serve? 

 

Realizou-se um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para analisar os efeitos directos e 
indirectos (impactes) dos Aproveitamentos Eólicos do Zibreiro-Moeda e da Maúnça no 
ambiente, para identificar e avaliar os efeitos positivos e negativos resultantes da execução do 
empreendimento, em cumprimento da legislação ambiental aplicável. A compreensão destes 
efeitos ajuda a implementar os Aproveitamentos Eólicos, de forma a que respeitem os valores 
ambientais locais importantes, a par da sua valiosa contribuição para reduzir os efeitos que 
alteram o clima do planeta. 

O estudo foi realizado no período entre Maio e finais de Agosto de 2002 e analisou aspectos 
como: 

• Clima; 

• Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia; 
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• Recursos Hídricos de Superfície; 

• Solos; 

• Ecologia; 

• Uso do Solo e Ordenamento do Território; 

• Ambiente Sonoro; 

• Paisagem; 

• Património; 

• Sócio-Economia; 

dos quais a Ecologia, a Paisagem, o Uso dos Solos e o Ordenamento do Território, bem como 
o Património mereceram uma análise mais cuidada, dado o tipo de projecto e as características 
gerais do local onde serão construídos os Aproveitamentos Eólicos. Assim, o Clima e a 
Geomorfologia foram estudados para poder realizar-se uma análise mais completa noutros 
domínios, como por exemplo, a componente Paisagem.  

Para análise dos aspectos de Ecologia, Paisagem, Uso dos Solos, Geologia, Ambiente Sonoro, 
Património e Sócio-Economia foram realizadas visitas ao local para trabalho de campo, nos 
meses de Maio e Junho.  

Os Aproveitamentos foram estudados na sua totalidade, uma vez que se distribuem de forma 
contínua ao longo da cumeada entre os marcos geodésicos de Zibreiro e de Moeda. 
Considerou-se que, sob o ponto de vista ambiental, o mais correcto é a avaliação dos efeitos 
sobre o ambiente da configuração máxima dos Aproveitamentos Eólicos, o que permite não só 
avaliar bem os efeitos ambientais, mas ter, também, uma visão de conjunto que é muito 
positiva e importante para saber gerir um projecto de carácter regional. 
 

 

7. Foram ouvidos os agentes / entidades regionais e as suas sugestões? 
 

Além de seguir rigorosamente os requisitos da legislação ambiental em vigor, o Estudo de 
Impacte Ambiental foi desenvolvido em articulação estreita com as entidades da região, através 
de reuniões de trabalho para apresentar os Aproveitamentos Eólicos, ouvir sugestões e 
recomendações sobre o trabalho realizado e a desenvolver. Para o efeito e, por iniciativa da 
GENERG, foi formada uma Comissão de Acompanhamento, que seguiu de perto o processo 
de elaboração do Estudo. Esta Comissão é constituída pelas Câmaras Municipais de Fundão e 
de Castelo Branco, pela Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior (DRABI), pela 
Direcção Regional de Ambiente e Ordenamento do Território (DRAOT) Centro, pela ADESGAR 
– Associação de Defesa e Desenvolvimento da Serra da Gardunha, pela Pinus Verde – 
Associação de Produtores Florestais, Apícolas e Agropecuários de Bogas e pelo proponente. 
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Esta Comissão de Acompanhamento interveio com frequência ao longo ao longo de todo o 
processo através de importantes e valiosas sugestões, tendo a versão final do Estudo de 
Impacte Ambiental sido, também, apresentada à Comissão para garantir a possibilidade de 
integração de algumas sugestões finais. 

 

8. Que efeitos (impactes) poderão os Aproveitamentos Eólicos provocar no Ambiente? 

 

No EIA conclui-se que os trabalhos associados à implantação dos vários elementos de cada 
Sub-parque (fase de construção) que poderão causar efeitos no ambiente são os seguintes: 

• beneficiação dos acessos existentes, nomeadamente do estradão para acesso aos 
Aproveitamentos Eólicos e que ligará os vários Sub-parques; 

• abertura pontual de novos acessos sempre que o declive o exigir e para ligação aos 
aerogeradores, dentro da área dos Sub-parques; 

• instalação e utilização do estaleiro de maquinaria; 
• transporte de materiais de construção, de maquinaria e dos aerogeradores, para o local 

de intervenção; 
• abertura das fundações dos aerogeradores e dos edifícios; 
• execução de plataformas temporárias para apoio à montagem dos aerogeradores; 
• abertura de valas para os cabos eléctricos que ligam os vários aerogeradores, 

permitindo, de igual modo, a ligação aos edifícios de comando; 
• aplicação de betão e construção dos maciços de fundação dos aerogeradores e dos 

edifícios, que implicam a lavagem dos camiões imediatamente, antes da secagem do 
betão no seu interior; 

• construção dos edifícios de comando e da(s) subestação(ões) (Soluções 1 e 2) e sua 
área de acesso; 

• instalação da linha eléctrica para entrega da energia produzida na rede receptora. 

Os principais efeitos sobre o ambiente que poderão verificar-se pela implementação dos 
Aproveitamentos Eólicos serão, sobretudo, a nível da ecologia (vegetação, flora e fauna), da 
paisagem e da sócio-economia, embora tal não signifique que sejam efeitos necessariamente 
elevados. 

Não se prevê que os trabalhos inerentes à fase de construção dos Aproveitamentos afectem 
negativamente, quer as águas subterrâneas, quer as de superfície, atendendo a que as 
escavações necessárias atingirão pequena profundidade e serão realizadas mesmo na linha de 
festo, junto ao estradão existente que divide os dois concelhos 

Durante o transporte e manuseamento de óleos e combustíveis poderão ocorrer derrames 
acidentais, que poderão causar efeitos negativos nos solos e nas águas superficiais e 
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subterrâneas. Contudo, estes efeitos são incertos, pouco prováveis e dependem da situação 
acidental ocorrida e da área afectada, estando previstas medidas para prevenir e minimizar 
estas ocorrências. 

Os efeitos sobre a vegetação serão, principalmente, decorrentes das obras de instalação dos 
aerogeradores e melhoria dos acessos, bem como da(s) subestação(ões) e dos Edifícios de 
Comando, e, embora prejudiciais, serão pouco extensos, temporários e, na maioria, reversíveis 
em pouco tempo. Como apenas está previsto o melhoramento dos acessos, os efeitos 
negativos sobre a vegetação, devidos a esta operação, serão reduzidos.  

Quando os Aproveitamentos Eólicos estiverem a funcionar, é muito provável que aumente o 
número de visitantes do local, o que pode ter efeitos negativos na vegetação, devido ao 
pisoteio das áreas naturais tornadas mais acessíveis e ao comportamento menos correcto dos 
visitantes, que poderão deixar o lixo espalhado. Este aumento de movimento poderá, também, 
provocar alguma perturbação sobre os animais, que sofrerão alguns efeitos negativos ou 
passarão a evitar a área. Contudo, a GENERG apoiará a criação de um Centro de 
Interpretação Ambiental no Aproveitamento Eólico do Zibreiro-Moeda, o que permitirá tornar as 
visitas mais disciplinadas e informar/sensibilizar as pessoas sobre os comportamentos 
correctos que devem ter, a par da informação que será fornecida sobre a importância da 
energia eólica e de aspectos ligados à Conservação da Natureza. 

As características actuais das áreas dos Aproveitamentos Eólicos são bastante propícias à 
ocorrência de espécies de animais, sendo que as aves, os répteis e os mamíferos são os 
grupos que possuem um maior interesse para conservação a nível regional. No entanto, as 
áreas dos Aproveitamentos não se localizam em “área sensível”, como já foi referido. 

Na fase de construção dos Aproveitamentos Eólicos, os efeitos sobre os mamíferos serão 
reduzidos, tal como acontece para as aves, sendo efeitos temporários e reversíveis, dado que 
a fase de construção será planeada de modo a evitar os períodos em que estes animais são 
mais sensíveis. 

Quando os aerogeradores estiverem a funcionar, poderão verificar-se alguns efeitos sobre as 
aves, embora não sejam ainda bem conhecidos, porque a maior parte dos estudos realizados 
no estrangeiro avaliaram parques eólicos com características diferentes, como é o caso dos 
Estados Unidos da América (EUA). Por outro lado, as aves que existem nesses países não 
correspondem às espécies que existem em Portugal e possuem comportamentos diferentes. 
Começam, contudo, a ser estudados outros parques situados na Europa, em países que 
utilizam o mesmo tipo de aerogeradores (por exemplo, Alemanha e Espanha). A informação 
que começa a estar disponível tem revelado que o número de mortes de aves por colisão nas 
pás dos aerogeradores é muito baixo. Por outro lado, há estudos a decorrer para se saber se 
as aves evitam a utilização das áreas onde estão instalados os parques e, se existirem estes 
efeitos, quais são as espécies afectadas. 
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É importante destacar que, apesar de poder haver um aumento do risco de incêndio devido ao 
aumento do número de visitantes na área dos Aproveitamentos Eólicos, este risco será 
controlado e mesmo reduzido através de um plano de vigilância activa das áreas pela 
GENERG, pelo que haverá prevenção e combate a incêndios na área dos Sub-parques. Este 
era também o principal objectivo quando os dois concelhos decidiram abrir um grande aceiro 
na cumeada. 

Não se verificarão efeitos importantes a nível do uso do solo, dado que as áreas em que serão 
implantados os Aproveitamentos Eólicos poderão manter o tipo de ocupação actual e a área 
efectivamente ocupada pelas estruturas dos Sub-parques representa cerca de 2% da área 
total. 

O ruído produzido durante as fases de construção e de exploração dos Aproveitamentos não 
implicará a ocorrência de efeitos negativos associados. As medições e cálculos realizados 
concluíram que é cumprido o estabelecido pela legislação em vigor para zonas sensíveis e que 
os níveis de ruído serão semelhantes aos que existem actualmente nos locais habitados mais 
próximos (que se situam a uma distância superior a 1 km).  

Em relação à Paisagem, verificou-se que os efeitos serão mais sentidos no aglomerado de 
Enxabarda (ver Figura 2) e em alguns pontos da estrada nacional, em que os aerogeradores 
serão mais visíveis. No que diz respeito ao Sub-parque Eólico de Moeda/Candal, conclui-se 
que há um desconforto visual para a maioria dos aglomerados que estão na envolvente – 
Castelejo, Partida e Enxabarda. Relativamente aos Sub-parques de Portela da Moreira I e de 
Portela da Moreira II, não se verifica qualquer desconforto visual causado pelos equipamentos, 
uma vez que não há uma observação nítida sobre os aerogeradores. 

Em relação às duas soluções estudadas de interligação entre os Sub-parques e destes à 
Subestação, a solução 2 apresenta-se como uma solução com menos efeitos na paisagem, 
dado que a interligação entre os Sub-parques Eólicos de Portela da Moreira I e Portela da 
Moreira II é feita em cabo enterrado (ver Figuras 7 e 8 com o traçado das interligações 
estudadas), além de evitar a construção das subestações de 60 kV em cada um dos Sub-
parques, conforme previsto na Solução 1. 

Quanto ao Património, com base nas visitas ao local e no trabalho de campo, detectaram-se 
algumas rochas com gravações antigas, abrigos de pastor e alguns troços de vias antigas. Por 
outro lado, não se reconheceram estruturas de carácter militar que pudessem estar 
relacionadas com as “invasões francesas” e são escassos os vestígios arqueológicos 
identificados na área de estudo, à excepção das vias antigas. 

A nível sócio-económico, tanto a construção, como a exploração dos Aproveitamentos, 
implicarão a criação de postos de trabalho, o que terá um efeito positivo a nível local, dado que 
a mão-de-obra será contratada, sempre que possível, na região.  
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Durante a fase de construção, verificar-se-á um aumento do comércio local de materiais de 
construção, sobretudo em Castelo Branco e no Fundão, e, assinala-se como muito relevante a 
adjudicação de algumas empreitadas de construção a empresas com sede na área de 
influência, privilegiando-se na fase de concurso para construção, as empresas com  
sub-empreiteiros da zona.  

A beneficiação dos caminhos existentes para acesso aos Aproveitamentos constituirá um 
benefício importante para a população que verá melhorada a acessibilidade à Serra, assim 
como para os bombeiros para combate a incêndios. Por outro lado, o aumento do tráfego de 
veículos pesados nos acessos às obras e nas vias de comunicação perturbará o quotidiano 
dos habitantes, considerando-se estas afectações pouco importantes e temporárias. As 
principais localidades que registarão algumas perturbações pertencem às freguesias de S. 
Vicente da Beira, Almaceda, Bogas de Cima, Castelejo e Souto da Casa. 

Segundo os protocolos assinados com as Câmaras Municipais, o montante resultante da 
exploração dos Aproveitamentos Eólicos e a reverter para as autarquias de Castelo Branco e 
Fundão permitirá fazer face a alguns dos actuais encargos que a gestão dos concelhos exige, 
e beneficiará, indirectamente, a população dos dois concelhos. 

Os contratos com os proprietários dos terrenos prevêem o aluguer por um período de 25 anos, 
renovável, o que trará benefícios importantes para a população proprietária dos terrenos e para 
a população, em geral, que beneficiará com os rendimentos obtidos pela exploração dos 
Aproveitamentos Eólicos, embora de forma indirecta.  

As Juntas de Freguesia abrangidas contarão, ainda, com uma contrapartida única, à data de 
entrada em exploração dos Aproveitamentos, considerando a potência previsível a instalar. 
Estas contrapartidas permitirão, dados os montantes envolvidos, realizar obras com 
importância a nível social para a população local, de que podem ser exemplos lares e centros 
de dia, bem como outros equipamentos sociais. Assim, poderão constituir um marco no 
desenvolvimento de uma das regiões mais deprimidas do país. 

Salienta-se, ainda, o facto da instalação dos Aproveitamentos e do seu funcionamento não 
inibir as utilizações dos terrenos para actividades que não colidam com o aproveitamento da 
energia eólica. Assim, as actividades de pastoreio que actualmente se verificam na cumeada 
poderão continuar a realizar-se.  

Por fim, é importante referir que, no final do contrato, a GENERG reporá os terrenos tal como 
existiam. Assim, os aerogeradores serão desmontados e será dada opção às Juntas de 
Freguesia relativamente à manutenção dos edifícios de comando, para funções de apoio à 
população.  
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9. Que medidas se prevêem para garantir que os Aproveitamentos Eólicos do  
Zibreiro-Moeda e da Maúnça funcionam sempre bem em termos ambientais? 

 

Para garantir que os Aproveitamentos Eólicos funcionarão bem em termos ambientais foram 
previstas algumas medidas. Primeiro, foram consideradas medidas e acções que poderão 
contribuir para reduzir os efeitos negativos identificados, às quais se chama “medidas 
minimizadoras”. É importante salientar que algumas delas já estão previstas pelo proponente, 
como é o caso dos acessos a melhorar ou a construir (no caso do acesso directo aos 
aerogeradores), os quais são apenas revestidos com “tout-venant” (permeável), em vez de 
serem asfaltados; serão sempre utilizadas valas de drenagem e passagens de água 
(passagens hidráulicas) no atravessamento de linhas de água.  

As principais medidas identificadas no EIA são as que se indicam seguidamente: 

1. A adopção de “boas práticas” nas fases de construção e de exploração (planificação 
dos trabalhos, acompanhamento ambiental da obra), de modo a reduzir os efeitos de 
destruição da vegetação, abandono de resíduos, controlo das operações de lavagem 
das betoneiras, descuidos que possam provocar incêndios, entre outros aspectos.  

2. A delimitação no terreno de áreas mais sensíveis que não podem ser intervencionadas, 
para evitar que os veículos e máquinas as afectem durante a fase de construção. 

3. A remoção e encaminhamento dos resíduos produzidos na obra. Os resíduos sólidos 
resultantes da construção dos Aproveitamentos Eólicos serão depositados 
temporariamente em local e condições adequados, para posterior transporte e 
encaminhamento para destino final, adequado sob o ponto de vista ambiental. 

4. Ainda durante a fase de construção, será dado início à recuperação da paisagem da 
área, particularmente nas zonas afectadas, nomeadamente as plataformas de estaleiro 
e dos aerogeradores. Desta forma será reposta, tanto quanto possível, a situação 
inicial, promovendo-se a recuperação da vegetação natural da área. 

5. Com base nas ocorrências patrimoniais identificadas no Estudo de Impacte Ambiental, 
serão efectuados ajustes pontuais na localização de alguns aerogeradores. Será, ainda, 
realizado o acompanhamento da obra por um arqueólogo, dada a possibilidade de 
ocorrerem vestígios arqueológicos em zonas que, actualmente, apresentam pouca 
visibilidade. 

6. Será realizada a divulgação pública dos Aproveitamentos Eólicos através dos órgãos 
locais, como principal medida tendente a minimizar as afectações da população, por 
forma a que o empreendimento mereça a sua aceitação. Assim, a população 
compreenderá melhor a sua importância, verificando que e funcionar em total respeito 
pela natureza. 
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7. Destaca-se, ainda, a importância da criação de um Centro de Interpretação Ambiental, 
conforme proposto por uma entidade regional (a ADESGAR), que terá uma função 
educativa e de sensibilização ambiental, para a melhor compreensão da natureza e do 
vento como recurso para produzir energia eléctrica. O principal alvo destas acções de 
formação/sensibilização ambiental será a população jovem em idade escolar e, 
também, a população em geral. 

8. Foi, ainda, proposto por entidades regionais um Plano de Gestão Ambiental dos 
Aproveitamentos Eólicos do Zibreiro-Moeda e da Maúnça que assegurará, além da 
acção educativa, outras acções tendo em vista o bom funcionamento dos 
Aproveitamentos com respeito pela Natureza. 

9. Faz parte do Plano de Gestão Ambiental proposto, o desenvolvimento de programas de 
observações e estudos para analisar os efeitos dos Aproveitamentos Eólicos sobre a 
vegetação e sobre os animais, principalmente sobre as aves.  

A estes programas de observação e registo dos efeitos dos Aproveitamentos Eólicos no 
ambiente, que serão desenvolvidos com uma frequência própria, chama-se “monitorização”. Os 
resultados obtidos, devidamente registados, serão, depois, avaliados pelo Ministério das 
Cidades, do Ordenamento do Território e do Ambiente (MCOTA). A este acompanhamento por 
parte do MCOTA chama-se “fase de pós-avaliação”, conforme está previsto na legislação 
ambiental aplicável, sendo uma forma de garantir que os Aproveitamentos Eólicos estão bem 
enquadrados em termos ambientais.  

Para levar à prática todas estas acções que serão desenvolvidas, umas em fase de construção 
dos Aproveitamentos Eólicos, outras em fase de exploração, a GENERG possui um Manual de 
Gestão Ambiental, o qual dá importantes indicações sobre o melhor modo de realizar todas as 
intervenções previstas. 
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