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ESTRUTURA DE VOLUMES 

 

O Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Serra Alta inclui os seguintes volumes: 

Volume 1 – Relatório; 

Volume 2 – Anexos, e 

Volume 3 – Resumo Não Técnico. 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) do Parque Eólico da Serra Alta que tem por objectivo principal, apresentar à consulta pública a 

informação relevante sobre o projecto e as suas previsíveis consequências, de forma sintética e 

acessível tecnicamente. 

A empresa PARQUE EÓLICO DE ALDEIA VELHA, LDA. é o promotor do Parque Eólico da Serra Alta. 

A entidade responsável pelo licenciamento deste projecto é Direcção Geral de Geologia e Energia 

(DGGE). 

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 e o Despacho Conjunto n.º 51/2004, de 31 

de Janeiro, este projecto encontra-se sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental por estar a menos de 

2 km de outro parque eólico em Fase de Projecto (com DIA favorável condicionada) com 20 

aerogeradores, e ainda conjugado com o facto de se localizar numa “área sensível”, nomeadamente o 

Sítio Malcata (PTCON0004) da Rede Natura 2000. 

Assim, a ProSistemas, Consultores de Engenharia, S.A., vem no presente relatório apresentar o 

resumo do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projecto do Parque Eólico da Serra Alta, o 

qual foi desenvolvido sobre um projecto com uma profundidade de desenvolvimento correspondente a 

Projecto de Execução. 
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LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

 

O projecto do Parque Eólico da Serra Alta localiza-se na região Norte de Portugal Continental, em 

território do distrito da Guarda e no concelho do Sabugal e na freguesia de Souto. 

Na Figura 1 anexa apresenta-se a localização do projecto à escala regional e nacional com o 

enquadramento administrativo. Na Figura 2 anexa apresenta-se uma implantação mais detalhada do 

projecto, incluindo a localização do aerogerador, do caminho de acesso e do posto de seccionamento 

e transformação. 
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OBJECTIVO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

No parque eólico da Serra Alta, que se destina à produção de energia eléctrica a partir de um 

recurso renovável, o vento, pretende-se instalar 1 aerogerador, com potência unitária de 2,0 MW 

(Figura 2 anexa). 

A área total arrendada é relativamente vasta, no entanto, a área efectivamente utilizada, 

compreendendo o aerogerador, o posto de seccionamento e transformação e o caminho de acesso, 

corresponderá a uma percentagem muito reduzida da área total arrendada. 

A implantação do parque eólico da Serra Alta implica a instalação dos seguintes elementos: 

- aerogerador; 

- plataforma para montagem do aerogerador; 

- posto de seccionamento e transformação; 

- cabo de ligação do aerogerador ao posto de seccionamento e transformação; e 

- caminho de acesso. 

Na definição da configuração proposta, para além das condições de interligação, foram 

determinantes a minimização dos impactes ambientais decorrentes da instalação e operação do 

parque eólico, a orografia do terreno, e a maximização do aproveitamento do recurso eólico 

caracterizado. 

Com potência total instalada de 2,0 MW e de acordo com as estimativas de avaliações do recurso 

eólico já efectuadas, prevê-se uma produção média anual de 5,0 GWh. 

A conversão de energia eólica em energia eléctrica é efectuada no aerogerador, cuja constituição 

principal se apresenta na figura seguinte: 
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Figura 1 – Constituição principal de um aerogerador. 

O aerogerador será montado sobre uma torre metálica tubular com cerca de 100 m de altura. 

Relativamente aos caminhos de acesso devem ser consideradas duas situações distintas no caso 

do projecto de um parque eólico: uma é o acesso até à zona de implantação do parque eólico a partir 

de estradas nacionais/municipais, e outra, é o caminho na zona afecta ao parque eólico para acesso 

aos diversos equipamentos constituintes do parque, nomeadamente ao aerogerador e respectivo 

posto de seccionamento e de transformação. 

Em qualquer dos casos, as dimensões dos componentes do aerogerador a transportar e os meios 

materiais a movimentar, em particular gruas, recomendam a necessidade de que os acessos sejam 

desprovidos de declives acentuados, dotados de largura adequada e isentos de curvas de raio 

apertado. 

No caso do parque eólico da Serra Alta o acesso a utilizar será feito a partir a partir do Sabugal, 

pela estrada n.º 233-3, em direcção a Poente pela EM 551. Antes de Aldeia Velha, vira-se à esquerda 

em direcção ao santuário de Nossa Senhora dos Prazeres. Pelo novo estradão florestal segue-se 

deste local para Sul até  antes de se virar para o caminho que leva ao Marco Geodésico da Serra Alta 

a cerca de 300 m do aerogerador. 

Salienta-se o facto que a estrada de acesso até ao santuário de Nossa Senhora dos Prazeres ser 

alcatroada, sendo o restante troço até ao local de implantação do aerogerador, já no alto da serra, em 

terra batida (Figura 2). 
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Figura 2 - Acesso existente até ao Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres. 

Já na subida para o Marco Geodésico da Serra Alta será necessário proceder à 

reabilitação/alargamento deste caminho de acesso ao local de implantação do aerogerador numa 

extensão de cerca de 925,0 m (Figura 3).  

 

Figura 3 – Acesso a reabilitar/alargar. 

O acesso a reabilitar será pavimentado com uma camada de “Tout-venant” numa faixa de rodagem 

de 4 m de largura, em caixa e sob terreno estabilizado. 

O projecto do parque eólico terá ainda um posto de seccionamento e transformação cuja 

localização se apresenta na Figura 2 anexa. O posto de seccionamento e transformação receberá a 

energia produzida no parque eólico da Serra Alta e a introduzirá na rede receptora. 
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O aerogerador será ligado ao posto de seccionamento e transformação por cabos subterrâneos, 

instalados numa vala que se irá desenvolver por baixo da plataforma do aerogerador. 

O posto de seccionamento e transformação será instalado numa caseta de betão pré-fabricado de 

pequena dimensão (PFU) a instalar nas imediações da torre (Figura 2 anexa). 

Na figura seguinte apresenta-se um posto de seccionamento e transformação idêntico ao que se 

prevê instalar. 

 

Figura 4 – Posto de Transformação e Seccionamento semelhante ao previsto instalar. 
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CARACTERIZAÇÃO DA ZONA EM ANÁLISE 

O aerogerador do parque eólico da Serra alta será instalado numa pequena zona da serra Alta, cuja 

altitude ultrapassa os 1100 metros (o ponto mais alto é 1152 m no vertíce geodésico da Serra Alta).  

 

Figura 5 – Relevo da serra Alta. 

A base da Serra Alta é marcada pela linha de contacto dos xistos com o granito. 

A região é marcada pelo acidentado relevo e pela predominância do coberto florestal, em grandes 

manchas uniformes, compactas, sobretudo de pinheiro bravo (também de eucalipto). Tratam-se de 

paisagens despovoadas, com apenas alguns aglomerados de pequena dimensão. 

A área em estudo apresenta ainda e pontualmente características evidentes de artificialização 

resultantes de intervenções humanas efectuadas (acções de degradação geral devido ao fogo, corte e 

desbaste do coberto vegetal). As zonas de vale da zona envolvente apresentam um aspecto 

humanizado decorrente da presença de áreas agrícolas com prados e pastagens associadas, em 

geral compartimentadas por núcleo de vegetação arbórea-arbustiva (Figura 6). 

 

Figura 6 – Zona de vale com espaços agro-florestais. 

Parque Eólico 
da Serra Alta 
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A zona de cumeada onde se localiza o parque eólico é caracterizada por um relevo pouco 

acidentado, correspondendo a uma área de matos rasteiros intercalados com prados e pequenos 

afloramentos rochosos dispersos (Figura 7).  

 

Figura 7 – Zona de cumeada com matos rasteiros. 

No entanto, o local de implantação do aerogerador é uma zona desprovida de afloramentos 

rochosos. Na envolvente, apenas a zona do marco geodésico da Serra Alta existente a 300 m do local 

de implantação do aerogerador, junto ao respectivo caminho de acesso, é que apresenta afloramentos 

rochosos de grandes dimensões.  

A ocupação do solo na área de implantação do parque eólico da Serra Alta é essencialmente 

constituída vegetação arbustiva baixa-matos intercalada com prados, conforme se poderá verificar 

pela análise da fotografia que se segue. 

 

Figura 8 – Aspecto do local de implantação do aerogerador (prados e vegetação arbustiva baixa-
matos) 

Ao nível do ordenamento do território e condicionantes do uso do solo verifica-se que a área 

prevista para implantação do Parque Eólico da Serra Alta incluindo o caminho de acesso que será 

necessário alargar/reabilitar não se encontra classificada como Reserva Ecológica Nacional (REN) ou 

Reserva Agrícola Nacional (RAN). 
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Na área envolvente às zonas previstas intervencionar para instalação do Parque Eólico, e no 

corredor da Ligação Eléctrica Aérea foram identificadas oito ocorrências patrimoniais com baixo valor 

patrimonial. São construções de génese moderna, relacionadas com actividades agro-pastoris, como 

abrigos (de pastor?), casas de apoio à actividade agrícola, um tanque e um poço com engenho. 

O local de implantação do Parque Eólico da Serra Alta insere-se na bacia hidrográfica do rio Douro, 

na sub-bacia hidrográfica de menores dimensões formada pelo rio Côa, afluente directo do rio Douro. 

Os recursos hídricos na área prevista intervencionar são praticamente inexistentes, não se 

prevendo a afectação de qualquer linha de água. 

As encostas da serra onde se localiza o parque eólico da Serra Alta através da ribeira da Presa e 

ribeira de rio Gordo na encosta sul, da ribeira dos Rosais na encosta Oeste e ribeira da Aldeia Velha 

(afluente do rio Ceserão, afluente da ribeira da Aldeia da Ponte) na encosta norte drenam para o rio 

Côa. A encosta este da serra drena para a ribeira da Lajeosa afluente do rio Águeda. 
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OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE EÓLICO 

A obra de implantação do parque eólico da Serra Alta irá iniciar-se pelo melhoramento do caminho 

existente para acesso à zona de implantação do aerogerador e posto de seccionamento e 

transformação, mas apenas no troço final (cerca de 925,0 m). 

Após a execução do acesso, a fase seguinte consiste na execução do maciço da fundação da torre 

do aerogerador. Esta fase, que pressupõe a execução de escavações e betonagens, é feita por 

etapas conforme se ilustra no conjunto de fotografias apresentadas na figura seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Execução da fundação da torre de um aerogerador. 

Em simultâneo com a abertura do buraco para a execução da fundação do aerogerador, procede-se 

à preparação da plataforma de trabalho para a montagem do aerogerador. Para o efeito é necessário 

proceder à remoção de vegetação e da camada de solo vivo, se for o caso, e proceder à regularização 

do pavimento, sendo aproveitado para esse fim o material sobrante originado pela abertura do 

cabouco para execução do maciço de fundação do aerogerador, conforme já referido. 

Em simultâneo com a execução das obras de construção e montagem do aerogerador será 

montado o posto de seccionamento e transformação, que consiste numa caseta pré-fabricada, de 

série, em betão. 

É necessário proceder ainda à abertura de uma vala para instalação dos cabos eléctricos de 

interligação entre o aerogerador e o posto de seccionamento e transformação, e os cabos de controlo 

e comando necessários ao funcionamento do parque (Figura 10). 
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Figura 10 – Abertura de vala para instalação de cabos eléctricos. 

Concluída a plataforma de trabalho é possível então dar início à montagem do aerogerador 

propriamente dito, para a qual se torna necessário recorrer a gruas, do tipo das que se apresentam na 

figura seguinte. 

 

 

 

 

Figura 11 – Ocupação e dimensão necessária de uma plataforma para a montagem de aerogeradores 
de 2000 kW. 

A torre, conforme referido, é pré-fabricada, sendo transportada para o local dividida em troços. A 

sua montagem também será com recurso à grua que se prevê transportar para o local, conforme 

ilustrado na figura seguinte. 
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Figura 12 – Montagem da torre de um aerogerador. 

Em seguida procede-se ao transporte e montagem da cabine, com os equipamentos necessários 

no seu interior, e das pás no cimo da torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Transporte e montagem da cabine e pás de um aerogerador. 
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EFEITOS DO PROJECTO SOBRE O AMBIENTE 

Na globalidade, é expectável que o impacte ambiental provocado pela construção e exploração do 

Parque Eólico da Serra Alta seja reduzido, ainda que se localize numa área com estatuto ambiental de 

protecção, pois será possível executar as obras previstas, sem pôr em causa a preservação dos 

valores naturais e patrimoniais existentes. Para isso, é fundamental que as medidas de minimização 

propostas no presente EIA sejam convenientemente aplicadas, especialmente no que diz respeito à 

alteração do traçado da linha proposto. 

De facto, trata-se de um projecto de reduzida dimensão, localizado numa zona onde não foram 

identificados habitats prioritários, nem património que pudesse ficar afectado pela implementação do 

projecto. Acresce o facto de já existir um acesso até ao local de implantação do aerogerador que irá 

necessitar de reabilitação/alargamento apenas no seu troço final. 

O impacte causado pela construção do parque eólico sobre a flora e vegetação é relativamente 

pequeno, pois a área de implantação do Parque Eólico da Serra Alta não inclui valores botânicos que, 

pela sua originalidade e/ou raridade, ponham em causa a sua concretização. 

Ainda, no que diz respeito à preservação dos valores naturais, a sinalização prévia de todos os 

elementos identificados previamente à execução das obras reveste-se de especial importância, 

contribuindo significativamente para que estes não sejam afectados, e consequentemente sejam 

minimizados os efeitos negativos do projecto. Neste âmbito, o levantamento efectuado e transposto 

para a Planta de Condicionamentos foi fundamental especialmente para a definição do traçado da 

linha eléctrica. 

A fase de maior impacte é a da construção, devido fundamentalmente à necessidade de 

movimentação geral de terras para execução das várias obras previstas, à execução da betonagem 

da fundação do aerogerador, bem como o incómodo causado pelo movimento de máquinas e veículos 

pesados afectos às obras. 

Fase ao risco de contaminação das linhas de água com origem no alto da serra foram indicadas 

algumas medidas mitigadoras relativas às descargas das águas de lavagem das autobetoneiras e à 

proibição de manuseamento de produtos poluentes no alto da Serra. 

Por outro lado importa salientar que o período de construção do parque eólico é muito curto e a 

recuperação da cobertura do solo faz-se geralmente depressa. 

Na fase de exploração os impactes gerados são negativos e positivos e resultam fundamentalmente 

de: 

Impactes negativos 

- perturbação que se faz sentir sobre a fauna em geral, fundamentalmente avifauna e 

morcegos, existentes na zona, pela presença e funcionamento do aerogerador. De um 
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modo geral o impacte é mais elevado sobre as aves migradoras. Neste âmbito é de referir 

que não é conhecido nenhum corredor migratório sobre a área prevista para instalação do 

parque eólico. Os restantes animais, segundo mostra a experiência, adaptam-se, 

acostumando-se ao ruído e presença do aerogerador. Relativamente aos eventuais 

acidentes de colisão com o aerogerador, estes, segundo os vários estudos que se têm 

feito sobre parques eólicos relativamente às aves e morcegos, são em número muito 

reduzido, apesar de ocorrerem com maior incidência no grupo dos morcegos; 

- produção de ruído, que no entanto pouco efeito repercutirá uma vez que a zona é isolada; 

e 

- presença do aerogerador, que apesar de ser uma questão subjectiva, é de referir que são 

vários os locais existentes em toda a envolvente com boa visibilidade para o local de 

implementação do aerogerador. 

Impactes positivos 

- aproveitamento da energia eólica para produção de energia eléctrica no concelho do 

Sabugal, ou seja, produção de energia eléctrica a partir de uma fonte renovável e não 

poluente – o vento, contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do país e do 

Protocolo de Quioto; A importância nacional deste tipo de projecto é reconhecida pelo 

Despacho Conjunto n.º 51/2004 (FER – Fonte de Energia Renováveis): 

-“…o aumento de utilização das FER constitui um relevante contributo não só 

para a segurança de abastecimento como também para fazer face às alterações 

climáticas, através da redução das emissões de gases com efeito estufa,…” 

- “…reconhecendo-se que as FER são compatíveis com o estatuto de 

preservação dos valores biofísicos relevantes dos ecossistemas em presença,…”. 

- benefícios económicos para a junta de freguesia de Aldeia Velha proprietária dos terrenos 

afectos ao parque eólico, decorrentes do seu arrendamento e benefícios económicos para 

a Câmara Municipal do Sabugal conforme legislação em vigor. 

Conclui-se assim, que a maioria dos impactes negativos fazem-se sentir durante a fase de 

construção e que se forem aplicadas correctamente as medidas mitigadoras indicadas, os impactes 

identificados serão em grande parte reduzidos. 
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PRESENÇA DE OUTROS PARQUES EÓLICOS NA MESMA ÁREA GEOGRÁFICA 

Na zona envolvente ao Parque Eólico da Serra Alta está prevista a construção do parque eólico do 

Sabugal (20 aerogeradores). O referido parque eólico está em fase de Projecto de Execução, tendo já 

sido aprovado pelo Ministério do Ambiente, conforme se apresenta na Figura 1 anexa. 

Os impactes resultantes da implementação desse parque eólico irão associar-se aos impactes do 

Parque Eólico da Serra Alta com efeitos, em particular, sobre os descritores paisagem e fauna. 

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 com reduzida capacidade de 

absorção, como é o caso em estudo. A presença de mais aerogeradores nas zonas adjacentes ao 

Parque Eólico da Serra Alta, irá acentuar a dominância da presença física destas estruturas na 

paisagem. Verifica-se que são vários os locais na envolvente da serra Alta de onde será possível 

avistar aerogeradores. 

Também a implantação de mais aerogeradores na mesma área geográfica irá aumentar o impacte 

negativo previsto sobre a fauna uma vez que aumenta o risco de colisão das aves e morcegos com os 

aerogeradores. Este factor será mais significativo para as espécies de aves mais sensíveis, 

nomeadamente as aves de rapina, e para os morcegos que têm sido um grupo faunístico afectado 

pela presença e funcionamento de parques eólicos existentes em Portugal, de acordo com os 

resultados que têm sido obtidos nos planos de monitorização que estão em curso. No entanto poderá 

dizer-se que os impactes referidos quase se diluem face à proporcionalidade em causa (mais 1 

aerogerador no meio de 20). 

No que se refere ao ruído, não são previsíveis impactes cumulativos pois é pouco provável que a 

execução das obras coincida temporalmente, pois tratam-se de projectos desenvolvidos em tempos e 

fase distintas. 

Em relação, à fase de exploração, não se prevê um incremento dos níveis sonoros devido à 

presença dos parques eólicos, visto que a partir da distância de 400 m o ruído produzido pelos 

aerogeradores é inaudível. 
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LINHA ELÉCTRICA A 15 kV – PROJECTO ASSOCIADO 

A linha eléctrica, que permite fazer o escoamento da energia produzida até ao ponto de recepção 

na rede receptora, constitui o projecto complementar do Parque Eólico da Serra Alta. 

A interligação do Parque Eólico da Serra Alta será feita através de uma linha eléctrica aérea a  

15 kV com uma extensão de cerca de 7,5 km até ao ponto de recepção na LN 15 kV 

Sabugal/Quadrazais na derivação para o PT da Quinta Galeana. Na Figura 1 anexa apresenta-se o 

traçado da linha eléctrica que percorre território pertencente ao concelho do Sabugal, freguesia de 

Souto. 

Foi efectuada uma análise sumária do estado actual do ambiente em termos de ordenamento do 

território baseada nos dados constantes no Plano Director Municipal do concelho do Sabugal, uma 

análise à ocupação actual do solo 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) e aferida com recurso a trabalho de campo, e ainda por se tratar de um projecto 

localizado numa “área sensível” incluída na Lista Nacional de Sítios que integram a Rede Natura 2000, 

foi feita uma cartografia de habitats. Também no âmbito do património arqueológico, arquitectónico e 

etnológico foi feita a caracterização e análise do corredor envolvente ao traçado previsto para a linha 

eléctrica. 

Segundo a carta de REN do PDM do Sabugal, verifica-se que 31 dos apoios da linha eléctrica se 

encontram classificados como REN (30 como cabeceiras de linhas de água e 1 como leitos dos cursos 

de água e zonas ameaçadas pelas cheias), correspondendo o volume de terras envolvidos na 

movimentação do terreno em áreas pertencentes à REN a cerca de 93 m3. 

Para além da condicionante REN, a Linha Eléctrica encontra-se, ainda inserida no Perímetro 

Florestal do Alto Côa desde o primeiro Apoio até ao  Apoio 22. 

De uma forma generalizada o traçado da linha eléctrica atravessa três zonas diferenciadas ao nível 

da ocupação do solo: zonas agricultáveis, zonas de carvalhal e zonas de matos rasteiros associadas a 

vegetação arbustiva. De salientar que nenhum dos apoios irá afectar as zonas de carvalhal, desde 

que sejam cumpridas as medidas de minimização propostas, nomeadamente ajuste do traçado da 

linha eléctrica entre os apoios da linha nºs 38 a 40. 

Uma vez que a linha eléctrica do parque eólico da Serra Alta se localiza dentro do Sítio da Rede 

Natura 2000: Sítio PTCON0004 (Sítio da Malcata), como medida de minimização, de modo a 

assegurar a salvaguarda de habitats prioritários, foi proposto que a construção da linha eléctrica terá 

que ter o acompanhamento de um especialista em flora para verificação da definição dos acessos aos 

apoios. 
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Em termos patrimoniais, uma vez que se trata de uma obra muito localizada, a sua implementação 

será compatível com a preservação dos elementos identificados, desde que sejam cumpridas as 

medidas de minimização propostas. 
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Para a compatibilização da construção e exploração do parque eólico da Serra Alta com o 

ambiente, é necessário um acompanhamento ambiental rigoroso, de forma a garantir a 

implementação de medidas de minimização e de valorização dos impactes ambientais, visando reduzir 

e/ou valorizar a sua magnitude e intensidade, consoante o seu tipo, benéficos ou prejudiciais. 

Nesse âmbito, foi definido um conjunto de medidas de protecção ambiental a integrar nos cadernos 

de encargos das obras a executar, incluindo a definição de uma planta de condicionamentos (Figura 3 

anexa). 

Apresenta-se em seguida as medidas constantes no EIA agrupados por categorias em função das 

diversas fases do projecto: 

MEDIDAS DE 

CARÁCTER GERAL A 

CONSIDERAR NA FASE 

DE CONSTRUÇÃO  

1. Durante a construção terão de ser respeitados os condicionamentos na 

Planta de Condicionamentos, nomeadamente os elementos patrimoniais 

e as áreas com interesse ecológico; 

2. Para efeitos de Publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, a 

Força Aérea, terá que ser informada sobre a data prevista para o início 

da instalação do parque com pelo menos quinze dias úteis de 

antecedência relativamente a esse início, incluindo-se nessa 

comunicação a altura da torre, o comprimento das pás, as coordenadas 

geográficas, referenciadas ao Datum WGS84, e as cotas de soleira e do 

ponto mais elevado do aerogerador, referenciadas ao Datum Vertical 

Marégrafo de Cascais; 

3. Alertar  do início da execução dos trabalhos de construção civil, com 

pelo menos trinta dias úteis de antecedência relativa a esse início, os 

Serviços Municipais de Protecção Civil e os Bombeiros Voluntários do 

Sabugal; 

4. Para efeitos de Publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, a ANA 

- Aeroportos de Portugal, S.A. terá que ser informada sobre a data 

prevista para o início da instalação do parque com pelo menos quinze 

dias úteis de antecedência relativamente a esse início, incluindo-se 

nessa comunicação a altura da torre, o comprimento das pás, as 

coordenadas geográficas, referenciadas ao Datum WGS84, e as cotas 

de soleira e do ponto mais elevado do aerogerador, referenciadas ao 

Datum Vertical Marégrafo de Cascais; 

5. Informar a Autoridade de AIA e o Instituto da Conservação da Natureza 
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da data de início das obras do Parque e Linha; 

6. Assegurar o acompanhamento ambiental e arqueológico da obra; 

7. De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueológico da 

Obra para salvaguardar eventuais vestígios arqueológicos ocultos no 

solo ou sob densa vegetação arbustiva, o empreiteiro terá que informar 

o Dono da Obra com pelo menos 8 dias de antecedência sobre a 

previsão das acções relacionadas com a remoção e revolvimento do 

solo (desmatação e decapagens superficiais em acções de preparação 

e regularização do terreno) e escavações no solo e subsolo (abertura do 

cabouco para a fundação do aerogerador e vala para instalação dos 

cabos eléctricos), a fim de ser providenciado o necessário 

acompanhamento arqueológico da obra; 

8. Programação das obras para que a fase de limpeza e movimentação 

geral de terras para a execução das obras, onde se verificam acções 

que envolvem a exposição do solo a nu (desmatação, limpeza de 

resíduos e decapagem de terra vegetal) ocorra preferencialmente no 

período seco. A programação das obras de modo a não coincidir com a 

época de chuvas permite evitar, com razoável eficiência, os riscos de 

erosão, transporte de sólidos e sedimentação. Caso contrário, deverá o 

empreiteiro adoptar as necessárias providências para o controle dos 

caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade 

erosiva; 

9. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que 

causam maior perturbação, nomeadamente o eventual uso de 

explosivos no desmonte de rocha e a betonagem da fundação (grande 

circulação de autobetoneiras); 

10. Restringir as actividades de construção, com especial atenção para as 

operações mais ruidosas, ao período diurno (7h-22h), de modo a não 

causar incómodos significativos às populações residentes nos 

aglomerados mais próximos, com destaque para Vale de Espinho, 

Aldeia do Bispo, Aldeia Velha e Souto; 

11. Se possível, utilização de mão-de-obra local para a generalidade das 

obras de construção civil; 

12. Dar instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos 

ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental) 
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para que desta forma se possam limitar acções nefastas que são 

levadas a cabo por simples desconhecimento de regras elementares de 

conduta perante os valores naturais; 

13. Instalar a área para depósito de material diverso na área definida para 

esse efeito na planta de condicionamentos; 

14. Assinalar e vedar todos os elementos e áreas identificadas no EIA que 

exigem estatuto de protecção e que se encontrem a menos de 50 m das 

frentes de obra, antes de qualquer intervenção, de acordo com a planta 

de condicionamentos, de forma a serem preservados durante a 

execução das obras; 

15. Colocar sinalética disciplinadora e condicionante de comportamentos 

que suscitem um aumento do risco de incêndio, tais como foguear; 

16. Limitar às áreas estritamente necessárias determinado tipo de acções, 

tais como, destruição do coberto vegetal, movimentação de terras, 

circulação e parqueamento de máquinas e veículos, através do 

balizamento das zonas que serão sujeitas a intervenções; 

17. Balizar as zonas a serem intervencionadas com uma margem de 5 m 

ficando a circulação de veículos e máquinas limitados às zonas 

definidas; 

18. Não interromper, em caso nenhum, o fluxo das linhas de água; 

19. Não afectar eventuais nascentes ou captações de água existentes na 

área de influência do projecto; 

20. Não utilizar os recursos naturais existentes no local de implantação do 

parque eólico. Exceptua-se o material sobrante das escavações 

necessárias à execução da obra; 

21. Fazer o armazenamento temporário de materiais inertes na zona 

assinalada na Planta de Condicionamentos para esse efeito; 

22. A terra vegetal proveniente da decapagem dos solos deve ser 

armazenada na zona assinalada na Planta de Condicionamentos para 

esse efeito; 

23. Armazenar temporariamente todo o tipo de resíduos resultantes das 

diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e 

metálicas, armações, cofragens, entre outros) num contentor a ser 
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colocado na plataforma de trabalho, para posterior transporte para local 

de depósito autorizado, nomeadamente encaminhamento para os 

operadores de gestão de resíduos indicados pelo Instituto de Resíduos 

– Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território; 

24. Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de 

acções de decapagem, desmatação e desflorestação necessárias à 

implantação do projecto. Os resíduos vegetais não poderão ser 

enterrados ou depositados próximo de cursos de água, ou em zonas 

onde possam vir a provocar a degradação da qualidade da água. 

Poderão ser aproveitados na fertilização dos solos por compostagem ou 

ser enterrados/incorporados na plataforma necessária para a montagem 

do aerogerador; 

25. Substâncias poluentes como óleos e combustíveis não poderão ser 

manuseados no alto da Serra. As acções de manutenção ou 

abastecimento só poderão ser feitas no estaleiro principal do empreiteiro 

e em zona devidamente preparada para esse efeito; 

26. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame na zona de obra, deve o 

empreiteiro providenciar a remoção dos solos afectados para locais 

adequados a indicar pela fiscalização ambiental, onde não causem 

danos ambientais adicionais; 

27. Proteger os depósitos de detritos e de materiais finos da acção dos 

ventos e das chuvas e, eventualmente, utilização de sistemas de 

aspersão de água sobre as vias não pavimentadas e sobre todas as 

áreas significativas do solo que fiquem a descoberto, especialmente em 

dias secos e ventosos; 

28. A descarga das águas resultantes da limpeza das autobetoneiras deve 

ser feita numa bacia de retenção, a criar junto ao aerogerador e no final 

da betonagem todo o material deverá ser incorporado na respectiva 

plataforma. A bacia de retenção que deverá possuir cerca de  2 m de 

diâmetro e 1,5 m de profundidade, deve ter uma camada de brita no 

fundo que ao fim de algumas lavagens tem que ser removida e utilizada 

na execução de aterros, procedendo-se de imediato à sua reposição 

dentro da bacia de retenção; 

29. Verificar periodicamente as condições de segurança dos equipamentos 

a utilizar durante a execução dos trabalhos, com o objectivo de prevenir 
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eventuais fugas de lubrificantes, combustíveis e emissões gasosas; 

30. Deverão ser feitas revisões periódicas aos veículos e à maquinaria de 

forma a verificar as suas condições de funcionamento e, 

consequentemente, evitar que os seus níveis de potência sonora 

admissíveis sejam violados; 

31. Colocação de sinalização diurna e nocturna no Parque Eólico de acordo 

com o exigido na Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio; 

32. Assegurando o funcionamento adequado da balizagem referida na 

medida 31; 

33. Reparação do pavimento danificado nas estradas utilizadas nos 

percursos de acesso ao parque eólico pela circulação de veículos 

pesados durante a construção; 

34. Após conclusão dos trabalhos de construção, as zonas de trabalho 

deverão ser meticulosamente limpas; 

35. Recuperação paisagística de todas as zonas intervencionadas durante a 

construção do parque eólico, nomeadamente, zonas de armazenamento 

temporário de materiais, terra vegetal e inertes), bermas do caminho e 

plataforma do aerogerador, assim como, quando necessário, ao longo 

da faixa de 5 m envolvente a todas as áreas sujeitas a intervenções; 

36. Na recuperação referida na medida anterior, as zonas intervencionadas 

deverão ser cobertas com terra vegetal; 

MEDIDAS A CONSIDERAR 

NA FASE DE 

EXPLORAÇÃO 

37. 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; 

38. Fazer o acompanhamento da recuperação ambiental das zonas 

intervencionadas e envolvente próxima durante o primeiro ano de 

funcionamento do parque eólico, tendo que se proceder à recuperação 

do revestimento vegetal mal sucedido; 

39. Encaminhamento dos diversos tipos de resíduos resultantes das 

operações de manutenção e reparação de equipamentos para os 

operadores de gestão de resíduos indicados pelo Instituto de Resíduos 

– Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território; 
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40. Implementação dos planos de monitorização indicados no presente EIA 

com o objectivo de avaliar os impactes efectivamente decorrentes do 

empreendimento permitindo uma constante reavaliação das medidas 

propostas, e a eventual sugestão de outras mais ajustadas; 

41. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros 

de funcionamento do aerogerador; 

MEDIDAS A CONSIDERAR 

NA FASE DE 

DESACTIVAÇÃO 

42. Remoção integral das infra-estruturas instaladas no parque eólico pelo 

dono da obra no fim da sua vida útil, no prazo de um ano; 

43. Recuperação paisagística imediata das zonas afectadas. A recuperação 

deverá ser objecto de acompanhamento por parte das entidades 

encarregues da gestão deste Sítio, nomeadamente o Instituto de 

Conservação da Natureza (ICN). 

MEDIDAS A CONSIDERAR 

NA EXECUÇÃO DA LINHA 

ELÉCTRICA 

44. Ajustar os apoios da linha nºs 38 a 40 de modo a não afectar a zona de 

carvalhal existente nessa área; 

45. Assegurar a salvaguarda de habitats prioritários existentes na área 

envolvente às infra-estruturas que integram a linha eléctrica, 

nomeadamente durante a implantação dos apoios e abertura dos 

respectivos acessos; 

46. A desmatação e o corte de árvores deve ser reduzido ao mínimo 

indispensável; 

47. O abate de árvores e retirada de material lenhoso só pode ser efectuado 

com comunicação prévia do Dono da Obra, após este ter obtido a 

devida autorização por parte da Direcção Geral dos Recursos Florestais 

(DGRF) - Circunscrição Florestal do Centro; 

48. No corredor associado à linha eléctrica aérea deverá ser mantida, o 

mais possível, a vegetação arbustiva, de modo a minimizar os riscos de 

erosão. Da mesma forma, as técnicas de desbaste de árvores a adoptar 

não deverão mobilizar o solo; 

49. Sempre que tecnicamente possível, utilizar exclusivamente caminhos 

existentes. Caso não seja possível, todos os acessos que forem abertos 

para a colocação dos apoios deverão ser fechados desde que não se 

justifique a necessidade de estes se manterem abertos; 

50. Dotar a Linha de sinalização aeronáutica de acordo com o que venha a 
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ser exigido pela ANA, Aeroportos de Portugal, S.A.; 

51. Nos troços onde não seja necessário fazer a sinalização aeronáutica 

colocar mecanismos “salva-pássaros” nos 3 cabos condutores, devendo 

o espaçamento utilizado ser de 15  em 15 m de forma alternada em 

cada cabo, de modo a ficar com um efeito visual de 5 em 5 m. Os 

dispositivos deverão ser em forma espiral com 30 cm de diâmetro e 1 m 

de comprimento; 

52. Deverá ser assegurado o acompanhamento ambiental da construção da 

linha. O Dono da Obra assumirá o compromisso de alterar o projecto 

inicialmente previsto, nas situações em que se verifique a 

incompatibilidade da colocação de qualquer apoio com a preservação 

de elementos naturais que justifiquem protecção; 

53. Deverá ser assegurado o acompanhamento arqueológico da construção 

da linha nas operações com impacte no solo, nomeadamente 

desmatação, raspagem de solo e escavação. O Dono da Obra assumirá 

o compromisso de alterar o projecto inicialmente previsto, nas situações 

em que se verifique a incompatibilidade da colocação de qualquer apoio 

com a preservação de elementos patrimoniais que justifiquem 

protecção; 

54. De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueológico da 

Obra e salvaguarda de eventuais vestígios arqueológicos ocultos no 

solo ou sob densa vegetação arbustiva, o empreiteiro deverá informar o 

Dono da Obra, com pelo menos 8 dias de antecedência, sobre a 

previsão das acções relacionadas com a remoção e revolvimento do 

solo, nomeadamente desmatação e decapagens superficiais em acções 

de preparação e regularização do terreno e escavações no solo e 

subsolo, a fim de ser providenciado o necessário acompanhamento 

arqueológico da obra; 

55. No caso das ocorrências 7 e 8, cartografadas no Desenho de 

Condicionantes (Desenho 12 do EIA), deverão permanecer in situ, e 

dada a proximidade com o local de implantação dos apoios, deverá 

proceder-se ao seu registo topográfico, fotográfico e descritivo e 

sinalização com fita, de modo a evitar a sua destruição acidental; 

56. A escolha do local de implantação do estaleiro, parques de material e 

todas as outras infra-estruturas de apoio à obra deverá ser feita de 
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forma a preservar as áreas com ocupação florestal, ou aptidão agrícola 

e /ou classificadas como RAN; 

57. Instalar o estaleiro afecto à obra em áreas onde não sejam necessários 

novos acessos e em zonas onde a vegetação se apresente previamente 

degradada; 

58. Possuir equipamento para o combate de eventuais incêndios; 

59. As áreas de estaleiro deverão ser vedadas com barreiras de protecção e 

ser colocadas placas de aviso das regras de segurança a observar, bem 

como a calendarização das obras; 

60. As operações de manutenção dos equipamentos, a ocorrer in situ, 

deverão ser efectuadas dentro do estaleiro, em local próprio, 

devidamente impermeabilizado e contemplando um sistema de recolha 

e/ou tratamento de efluentes decorrentes de eventuais derrames ou 

lavagens; 

61. As substâncias poluentes como óleos, combustíveis, cimento e outros 

produtos agressivos para o ambiente deverão ser armazenadas em 

recipientes adequados, acondicionados dentro do estaleiro em zona 

devidamente impermeabilizada (de acordo com as Normas de 

Segurança), para posterior remoção e transporte por uma empresa 

devidamente creditada pelo Instituto de Resíduos. Esta zona deverá 

estar dotada de um sistema de drenagem para um depósito estanque, a 

fim de serem colectados eventuais efluentes decorrentes de derrames 

acidentais; 

62. Transportar os materiais sobrantes para destino adequado, não 

devendo em hipótese alguma serem depositados dentro ou próximo das 

linhas de água, zonas húmidas ou zonas de regeneração de floresta 

autóctone, mesmo que estas se situem fora da área de implementação 

do empreendimento; 

63. Efectuar a lavagem das autobetoneiras junto a cada fundação do apoio 

e incorporar todos os resíduos de betão resultantes da lavagem no 

aterro da fundação do apoio; 

64. Executar as plataformas de trabalho para montagem dos apoios 

paralelamente às curvas de nível; 

65. Após conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do 
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estaleiro e zonas de trabalho deverão ser meticulosamente limpos; 

66. Nas zonas a recuperar, proceder à descompactação do solo e aplicação 

da camada de terra vegetal removida no início das acções de 

escavação. 
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PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

A execução de planos de monitorização irá permitir que em futuros projectos a implementar, em 

zonas com características similares, haja um conhecimento mais aprofundado dos potenciais impactes 

decorrentes da construção e exploração deste tipo de aproveitamentos, e ainda avaliar se as medidas 

de minimização propostas são as mais adequadas. 

No âmbito do parque eólico da Serra Alta está previsto a implementação do PLANO DE 

MONITORIZAÇÃO DA FLORA E VEGETAÇÃO, que abrangerá o seguinte:: 

- Apreciação do Plano de Recuperação e Integração Paisagística proposto; 

- Controlo das actividades relativas à recuperação paisagística que deverá desenrolar-se 

em simultâneo com o plano de acompanhamento de obra, prolongando-se para o início da 

fase de exploração do parque eólico; 

- Verificação da regeneração do coberto vegetal nas áreas afectadas. 
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ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS 

Será implementado um programa de acompanhamento ambiental e arqueológico das obras com o 

objectivo de garantir o cumprimento das medidas mitigadoras constantes no Estudo de Impacte 

Ambiental. 

De referir também que o programa de acompanhamento ambiental das obras deverá ser encarado 

como um complemento do programa de monitorização a implementar, não o substituindo de forma 

alguma, devendo mesmo estes decorrerem em simultâneo durante a execução das obras. 
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