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1. INTRODUÇÃO 

Neste documento apresenta-se o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) do Parque Eólico da Portela do Pereiro, nos termos do previsto no 

Decreto – Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado e republicado no Decreto-Lei n.º 

197/2005, de 8 de Novembro1), que estabelece o regime jurídico da Avaliação de 

Impacte Ambiental. 

O Proponente deste Projecto, que se encontra em fase de Estudo Prévio, é a 

empresa Parque Eólico do Norte dos Candeeiros Lda. (PENC), sendo a entidade 

competente para o licenciamento do mesmo a Direcção Geral de Geologia e 

Energia. 

O Estudo de Impacte Ambiental desenvolveu-se entre Abril de 2009 e Julho de 

2009, tendo sido desenvolvido pela empresa Amb&Veritas, e integrando uma 

equipa de técnicos multidisciplinares de forma a analisar os descritores envolvidos 

nesta EIA. 

Neste Resumo Não Técnico apresentam-se, sumariamente, os resultados dos 

estudos realizados para obtenção de informações mais detalhadas e/ou 

pormenorizadas deverá ser consultado o Relatório Final do Estudo de Impacte 

Ambiental. 
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2. OBJECTIVOS DO PROJECTO 

O projecto do Parque Eólico da Portela do Pereiro enquadra-se no âmbito do 

programa do Governo “Dinamização do Cluster das Energias Renováveis”, 

cumprindo as determinações do Protocolo de Quioto. Pretende-se com este 

Protocolo limitar, até 2010, o aumento das emissões de gases com efeito de estufa 

a 27% relativamente aos valores de 1990, apesar da necessidade crescente de 

consumo de energia. 

Actualmente a União Europeia (UE) apresenta uma dependência enorme de 

combustíveis fósseis, com tendência a aumentar, sobretudo, nas economias 

emergentes e com industrialização crescente. 

Assim a sujeição às fontes de energia externas é muito considerável, pelo que a UE 

apenas poderá agir ao nível da procura e da poupança de energia. 

A falência gradual ou total da opção nuclear, devido à forte oposição pública e 

política e à morosidade e custo associados à construção de uma central nuclear, 

implica que 35% da produção de electricidade terá de provir de fontes de energia 

convencionais ou renováveis. Em 2003 a produção de energia primária com origem 

em energias renováveis era, nos países da UE-15, apenas de 12,5%. 

Estas são a única fonte sobre a qual a UE dispõe de margem de manobra para 

aumentar a oferta nas actuais circunstâncias. 

De forma a viabilizar o cumprimento dos compromissos internacionais (Convenção 

Quadro das Nações Unidas para as alterações climáticas e Protocolo de Quioto) e, a 

nível europeu, a Directiva – Quadro da UE relativa à produção de energia eléctrica 

com base em fontes renováveis resulta o objectivo de instalar até 2010 em 

Portugal uma potência de 3 750 MW de origem eólica. Para além disso, e de acordo 

com uma das principais linhas orientadoras das Grandes Opções do Plano 2005-

2009, definido em Julho de 2005 pelo Estado Português, o reforço das energias 

renováveis, o Governo lançou um concurso internacional para atribuição da 
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potência eólica, tendo em vista cumprir a meta dos 39% de produção de energia 

eléctrica a partir de fontes renováveis. 

Este concurso enquadra-se no Programa de Investimentos em Infra-estruturas 

Prioritárias e a capacidade total a atribuir (entre 1 200 e 1 800 MVA) poderá 

representar mais de 50% da potência atribuída até à data em Portugal.  

Na 3ª fase do concurso foram distribuídos os 200 MVA da Fase C dos concursos 

para atribuição de potência eólica. A potência total foi redistribuída por 13 lotes, os 

quais foram colocados a concurso com potências entre 5 e 50 MVA. As regiões do 

interior foram as localizações privilegiadas. 

O primeiro lote, no concelho de Torre de Moncorvo, contempla uma potência de 50 

MVA; o segundo, respeitante aos concelhos de Leiria, Vila Nova de Ourém e Porto 

de Mós tem atribuído 20 MVA. Com 25 MVA de potência atribuída estão os lotes 3, 

4 e 5, correspondendo, respectivamente, a Castelo Branco, Macedo de Cavaleiros 

juntamente com Valpaços e Mirandela, e Tábua. 

Os lotes 6, 7, 8 e 9, com 8 MVA cada um, encontram-se localizados em Montemor-

o-Novo com Alcácer do Sal, em Alcobaça e Santarém, em Idanha-a-Nova com 

Castelo Branco e em Portalegre, respectivamente. Com 6 MVA atribuídos estão os 

lotes 10, 11 e 12, respeitantes a Santa Maria da Feira, Figueira da Foz e a Loulé 

com Tavira e Silves. Por último, com 5 MVA, estão os concelhos de Lagos e Aljezur. 

O projecto do Parque Eólico da Portela do Pereiro, faz parte do Lote 7 do conjunto 

dos parques eólicos previstos neste concurso, tendo ficado a Amb&Veritas 

responsável pela elaboração do seu Estudo de Impacte Ambiental. 
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3. LOCALIZAÇÃO 

O Parque Eólico da Portela do Pereiro localiza-se no Centro de Portugal Continental, 

no distrito de Leiria, concelho de Alcobaça, freguesia de Évora de Alcobaça, 

conforme se pode verificar na figura 3.1. 

A área de estudo encontra-se inserida no Maciço Calcário da Estremadura, em 

particular na Serra dos Candeeiros. Este espaço consiste pois na área proposta para 

a implementação do Parque Eólico, tal como definida no projecto e toda a área 

adjacente ao projecto numa faixa de 200 m, totalizando cerca de 64 ha. 

Relativamente a áreas protegidas da conservação da natureza, verifica-se que a 

área de estudo se insere no Sítio de Interesse Comunitário (SIC) PTCON 0015 

- Serra de Aire e Candeeiros (incluído na Lista Nacional de Sítios da Rede Natura 

2000 - 2ª Fase), bem como do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros. 

Ambas as áreas se incluem no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, no âmbito 

do Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de Julho. 

A nível internacional, o valor natural destas serras, bem como a sua individualidade 

geológica e geográfica mereceu a sua inclusão no Sítio da Rede Natura Serra de 

Aire e Candeeiros (PTCON 0015), aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros nº 76/00, de 5 de Julho. A localização relativa da área de estudo nesta 

área protegida pode observar-se na figura 3.1. 
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Figura 3.1 – Localização da área de estudo 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

4.1. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO 

O Parque Eólico da Portela do Pereiro será composto pelos seguintes elementos e 

estruturas principais: 

 4 aerogeradores com uma potência unitária de 2,0 MW e respectivas 

plataformas de apoio à montagem dos equipamentos; 

 Rede eléctrica; 

 Acessos; 

 Posto de Corte. 

Os aerogeradores são constituídos por três componentes: a torre (estrutura 

tubular), a “nacelle” ou cabine (compartimento onde ficam instalados o gerador e 

os sensores de velocidade e direcção do vento) e 3 pás, que giram conforme a 

velocidade do vento. Os aerogeradores terão 2,0 MW de potência, torres com altura 

de 78 m e pás de cerca de 38,8 m de comprimento cada (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1 – Constituição principal de um aerogerador. 

Torre 

Pá 

Cabine 
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Os níveis de ruído dos aerogeradores serão de acordo com as normas europeias em 

vigor. O tipo de máquinas a utilizar dispõe de marcação CE. 

Os aerogeradores terão um sistema de balizagem aeronáutica diurna e nocturna, 

que permitirá a percepção aérea do Parque, nos termos da Circular de Informação 

Aeronáutica do Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) 10/03 de 6 de Maio e de 

acordo com indicações recolhidas junto da ANA (Aeroportos e Navegação Aérea). 

Relativamente aos acessos, já existem caminhos de acesso até aos locais onde está 

prevista a implantação do Projecto, que serão alvo de uma reabilitação, mantendo-

se os respectivos traçados em planta e em perfil longitudinal, mas dotando-os de 

características que permitam a passagem dos equipamentos necessários de 

grandes dimensões. Os caminhos novos a construir constituem situações pontuais 

de extensão muito reduzida uma vez que já existem acessos na área de estudo 

sendo somente necessária a sua beneficiação. 

 

Fotografia 4.1 – Acessos existentes na área de estudo do PE da Portela do Pereiro. 

As vias de acesso terão características mínimas de acessibilidade que são 

necessárias durante a fase de construção e durante a vida útil do Projecto para 

permitir a sua manutenção. 

O investimento previsto para o parque eólico da Portela do Pereiro expectável com 

base em obras recentemente promovidas no país (que apontavam para um custo 

por MW instalado de 1.450.000,00 €), entendeu-se ser possível aceitar um 

desconto até cerca de 20 % ao valor da tarifa de venda da energia produzida de 
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referência. O Concurso ao Lote 7 acabou por ser ganho pela PENC com um 

desconto na tarifa de 19,71 %. Obviamente trata-se de uma situação excepcional, 

não generalizável ao resto do país. 

A duração estimada para as obras será de aproximadamente, 49 semanas.  

A ligação ao Sistema Eléctrico de Serviço Público será estabelecida mediante a 

construção de uma linha aérea a 30 kV, com uma extensão aproximada de 6,7 km, 

desde o Posto de Corte do Parque Eólico até ao ramal MT dos Candeeiros, que se 

encontra ligado à subestação de Turquel conforme se apresenta na Figura 1 anexa.  

4.2. PRINCIPAIS ACTIVIDADES NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

As obras de construção a realizar no âmbito da construção do Parque da Portela do 

Pereiro, consistem nas seguintes etapas: 

1. Instalação do estaleiro; 

2. Beneficiação do acesso principal no interior do Parque; 

3. Construção das plataformas de apoio à montagem de cada aerogerador; 

4. Abertura da vala para instalação da rede de cabos e construção da linha 

eléctrica; 

5. Execução da fundação de cada aerogerador e construção das sapatas das 

torres; 

6. Construção do edifício de comando/subestação. 

Na fase de construção, toda a vegetação arbustiva e arbórea nas áreas não 

abrangidas pelas intervenções, será protegida, de modo a não ser afectada com a 

localização de estaleiros, depósitos de materiais, instalações de pessoal e outras ou 

com o movimento de máquinas e viaturas. Serão tomadas as disposições 

adequadas para o efeito, designadamente instalando vedações e resguardos onde 

for conveniente ou necessário. 
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Dadas as características da obra, será apenas necessária a implantação de um 

estaleiro de reduzidas dimensões, não ultrapassando os 1.000m2. Na área 

destinada ao estaleiro serão instalados dois ou três contentores, com cerca de 10m2 

cada, que se destinam ao armazenamento de equipamentos e ferramentas e que 

funcionarão como área social (escritórios). 

4.3. PRINCIPAIS ACTIVIDADES NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

O funcionamento dos aerogeradores será possível em dois modos de operação, 

sendo que, o funcionamento normal dos aerogeradores será em regime Automático 

em comunicação com o edifício de comando, utilizando-se o comando manual para 

as operações de manutenção e situações de emergência. 

O período de exploração deste Parque estima-se em 20 anos. 

4.4. PRINCIPAIS ACTIVIDADES NA FASE DE DESACTIVAÇÃO 

Uma vez concluído o período de vida útil do Parque, o mesmo poderá ser renovado 

e/ou reabilitado com a finalidade de continuar a ser operado durante um novo 

período. Poderá também, ser desactivado e desmontado caso as condições 

económicas de exploração, face aos custos envolvidos, assim o venham a 

determinar. 

No que respeita aos acessos, poderão manter-se, caso esta solução se afigure 

como mais favorável para a população local, ou poderão ser renaturalizados. Toda 

a área intervencionada será alvo de uma recuperação paisagística de forma a 

devolver-lhe as condições naturais que usufrui actualmente ou, em alternativa, 

compatibiliza-la com o cenário natural que se registe nesse horizonte temporal. 
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5. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO DO PROJECTO 

A caracterização actual do estado do ambiente da área de estudo, que em seguida 

se apresenta, constitui uma referência sumária aos diferentes Factores Ambientais, 

pormenorizados no Relatório Técnico do EIA. 

Relativamente à Geologia e Geomorfologia, verifica-se que a área de estudo se 

encontra inserida no Maciço Calcário Estremenho, destacando-se pelas suas 

características particulares a Serra dos Candeeiros, constituída essencialmente por 

calcários. Esta serra apresenta vertentes inclinadas, recortadas por vales mais ou 

menos encaixados e uma cumeada arredondada. Os vales funcionam como linhas 

de água, de carácter temporário, funcionando como linhas de escorrência na época 

de maiores chuvadas.  

Na serra dos Candeeiros predominam explorações de pedreiras calcárias, as quais 

não serão afectadas pela construção do Parque Eólico. 

Hidrogeologicamente a área de estudo localiza-se no sistema aquífero do “Maciço 

Calcário Estremenho”, representado pela ausência quase total dos recursos hídricos 

superficiais e abundância relativa de recursos hídricos subterrâneos, devido à 

facilidade de infiltração das águas pluviais. Segundo informação recebida das 

entidades competentes, não existe, na área de estudo, qualquer captação de água 

subterrânea licenciada, quer privada, quer pública. 

No que se refere aos Recursos Hídricos, constata-se que o projecto do Parque 

Eólico da Portela do Pereiro se situa, em termos hidrológicos na linha de cumeada 

entre a bacia hidrográfica do Rio Tejo e a Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste. 

Na área de estudo refira-se a existência de pequenas linhas de água de cabeceira, 

destacando-se os afluentes do Rio Fonte Santa e afluente do Rio Seco pertencentes 

à Bacia Hidrográfica Ribeiras do Oeste; e os afluentes da Ribeira do Arrimal 

pertencente à Bacia Hidrográfica do Tejo. Salienta-se, no entanto, que nenhuma 

destas linhas de água será afectada pela implantação do Projecto. 
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No que diz respeito à Ocupação do Solo na área de estudo (corredor de 200 m, 

num total de cerca de 65 hectares), verifica-se que esta é pouco heterogénea, 

sendo dominada por áreas de pastagens e matos – 33% e 21% da área de estudo. 

As áreas ocupadas por solo nu (áreas degradadas) ocupam também uma área 

muito significativa – 36% da área de estudo, derivando de acções relativas a 

exploração de inertes. 

Em termos de Solos e Capacidade de Uso dos Solos, a área potencial do Parque 

Eólico desenvolve-se, na sua totalidade, em solos com elevados riscos de erosão e 

de baixa fertilidade para o uso agrícola - florestal.  

Toda a área do Parque Eólico, relativamente ao Factor Ambiental Paisagem, 

constitui uma área de Qualidade Paisagística Visual Média, caracterizada por 

marcas rurais, de baixa densidade humana e diversidade de formas.  

A rocha é um elemento predominante na paisagem da Serra dos Candeeiros, que 

ocupa mais de dois terços do Maciço Calcário Estremenho. O coberto vegetal é 

marcado pela presença de pequenas manchas de carvalho cerquinho ou a 

azinheira. 

De uma forma geral, poderá dizer-se que se trata de uma paisagem bastante 

representativa ao nível das visibilidades, apresentando uma diversificada série de 

vistas sobre as encostas. 

A localização preferencial dos aerogeradores nos festos dificulta a absorção visual 

dos mesmos no entanto, este factor é minimizado pela reduzida frequência e 

afastamento de observadores. 

Quanto à Componente Biológica, convém destacar que a área de estudo se 

insere integralmente no Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Serra de Aire e 

Candeeiros (PTCON0015), assim como no Parque Natural da Serra de Aire e 

Candeeiros. Esta região possui características particulares de morfologia cársica, as 

quais conduziram ao desenvolvimento de uma vegetação esclerofílica e xerofílica, 

rica em elementos calcícolas raros e natural apenas desta região. Contudo, a área 

de estudo, tal como a serra dos Candeeiros de uma forma geral, encontra-se num 
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estado de degradação acentuado, como resultado da sua utilização ao longo dos 

tempos.  

Verificou-se que grande parte da área de estudo (cerca de 60% da mesma) se 

encontra ocupada por habitats e mosaicos de habitats naturais (Directiva Habitats 

92/43/CEE) com um valor ecológico importante, com ocorrência potencial de 

habitats prioritários – habitat 5330, mosaico 5330+8210 e mosaico 

6110*+8210+6220*+8240*+5330+6210, sendo este último o mais abundante. 

Estes correspondem no seu essencial a um mosaico de matos termo 

mediterrânicos, afloramentos rochosos com vegetação casmofítica e prados 

rupícolas. A restante área é ocupada maioritariamente pelo biótopo artificializado 

Solo nu/ Vegetação incipiente e pequenas manchas de Floresta mista esparsa 

(cerca de 29% e 12% da área de estudo, respectivamente). 

Do ponto de vista da diversidade florística, foram inventariadas 117 espécies, sendo 

que 10 se encontram protegidas pela Directiva Habitats (Anexos II, IV e V) e duas 

espécies são protegidas por legislação nacional específica. No que respeita à fauna, 

inventariaram-se nove espécies de anfíbios, 10 espécies de répteis, 93 espécies de 

aves e 27 espécies de mamíferos, totalizando um total de 139 espécies de 

vertebrados. Todos os diferentes grupos faunísticos possuem espécies importantes 

para a conservação, contudo são a dos grupos dos mamíferos voadores e das aves 

que se destacam. É exemplo, o morcego – de - peluche nos mamíferos e a gralha-

de-bico-vermelho nas aves.  

Relativamente à Qualidade do Ar, a inexistência de fontes de poluição, em 

conjugação com os factores climáticos e de relevo, leva a concluir que a qualidade 

do ar no local é considerada “Boa”, o que seria de esperar numa zona rural com 

baixa densidade populacional e baixos volumes de tráfego. 

Na área envolvente ao Parque Eólico da Portela do Pereiro existem quatro situações 

potencialmente expostas ao Ruído da sua exploração. Estas situações verificam-se 

nas localidades de Arrimal, Portela do Pereiro e Portela Nova onde existem edifícios 

de habitação e edifícios de uso agrícola e, Termo de Évora, na presença de um 

edifício de habitação inserido em área de exploração pecuária. 
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Considerando que se trata de uma zona não classificada, verifica-se o cumprimento 

dos valores limite de exposição ao ruído. 

O factor ambiental Património, realça a variedade de elementos móveis e imóveis 

de carácter etnográfico, edificado e arqueológico e a sua a riqueza histórica, que se 

encontra representada nos sítios arqueológicos da pré-história, do período romano 

e medieval, nas quintas, capelas e igrejas, existentes um pouco por toda a área 

envolvente do projecto. 

A pesquisa bibliográfica foi complementada com a realização de uma prospecção 

sistemática em torno da área de implantação dos aerogeradores e ao longo da linha 

eléctrica a estes associada, na qual foram relocalizados os elementos identificados 

na bibliografia e situados na área de estudo. Ao mesmo tempo, foram identificados 

novos elementos com valor patrimonial, sobretudo a nível de construções de 

carácter etnográfico. 

No total, foram identificadas 3 ocorrências patrimoniais, correspondendo a 

património etnográfico e edificado, nas quais se destacam o Moinho da Portela, a 

casa rural em ruínas do Cabeço de Vale de Ventos e o forno de cal da Quinta de 

Vale de Ventos. 

Em termos de Componente Social foi efectuada inicialmente a uma breve 

caracterização socioeconómica do território em análise, tendo esta incidido sobre a 

região Centro, sub-região do Oeste, concelho de Alcobaça e freguesia de Évora de 

Alcobaça.  

Entre 1991 e 2001 registou-se um aumento na população residente quer no 

concelho, quer na freguesia em estudo. A freguesia de Évora de Alcobaça possuía, 

em 2001, cerca de 92 residentes com mais de 65 anos de idade por cada 100 

jovens com menos de 15 anos de idade, sendo que no concelho de Alcobaça o 

número de idosos (com mais de 65 anos) ultrapassava o número de jovens com menos de 

15 anos (este concelho possuía 116 idosos por cada 100 jovens). 

O sector terciário apresentava-se como o grande empregador da área de estudo, 

sendo que de um modo oposto o sector primário dava emprego apenas a uma 
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minoria da população residente. Destaca-se contudo o papel da agricultura, 

actividade de grande tradição nesta região, sendo praticada sobretudo em 

pequenas parcelas, onde se destacam a fruticultura, a horticultura e a produção de 

vinho. 

No Ordenamento do Território procedeu-se a uma síntese dos vários 

instrumentos de ordenamento com incidência na área de estudo, evidenciando-se 

os Planos Directores Municipais – PDM – de Alcobaça e Porto de Mós. Das classes 

de espaços por eles definidos, predominam os “Espaços Naturais – Áreas do Parque 

Natural da Serra de Aire e Candeeiros” e “Espaços Florestais de Protecção – Matos 

de Protecção”. Refira-se, contudo, que na área de implantação do Parque Eólico 

apenas existe a classe designada como “Áreas do Parque Natural da Serra de Aire e 

Candeeiros”, no concelho de Alcobaça. É de salientar, que as disposições contidas 

no PDM de Alcobaça encontram-se sujeitas ao estabelecido no Plano de 

Ordenamento do Parque Natural da Serra de Aires e Candeeiros (POPNSAC), sendo 

que as classes de espaço neste Plano correspondem a zonas classificadas como 

“Conservação da Natureza” e “Paisagem Protegida”. 

Como principais condicionantes ao uso do solo, refira-se as áreas ao abrigo do 

regime da Reserva Ecológica Nacional – REN, Regime Florestal, Povoamentos 

Florestais Percorridos por Incêndios, Risco de Incêndio e Áreas de Conservação da 

Natureza, - designadamente a Área Protegida do Parque Natural das Serras de 

Aires e Candeeiros e o Sítio da Rede Natura 2000 Serras de Aire e Candeeiros 

(PTCON0015). 
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6. AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO PROJECTO SOBRE O 

AMBIENTE E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

A construção e exploração de um Parque Eólico provoca sempre alterações em 

vários factores ambientais, sendo estas modificações, na maioria dos casos, 

possíveis de minimizar através de um conjunto de acções que se podem adoptar 

durante a construção e exploração do mesmo.  

No que respeita ao descritor da Geologia e Geomorfologia, após a análise das 

características do tipo de obras que este Projecto implica, e dada a sua reduzida 

dimensão, não se prevêem impactes muito significativos. 

Relativamente aos Recursos Hídricos, os impactes são considerados de uma 

forma geral como negativos, de baixa magnitude e baixa significância. 

Os principais impactes identificados sobre a Ocupação do Solo, derivados da 

implantação do Parque Eólico, dizem respeito à substituição da ocupação actual na 

fase de construção. Verifica-se que será afectada uma área total de 1,1 hectares, 

sendo que de um modo geral não se encontram presentes classes particularmente 

relevantes no que concerne ao presente descritor. Exceptuam-se as áreas de 

pastagem, as quais possuem algum valor (ainda que reduzido) socioeconómico, 

verificando-se que a implantação do projecto levará à afectação de cerca de 0,7 

hectares desta classe (o que corresponde a 55% do total da área afectada). Os 

impactes produzidos classificam-se de um modo geral como negativos, de reduzida 

significância e magnitude e de âmbito local. 

Para minimizar os impactes associados a estas acções, deverão ser tomadas 

determinadas medidas, tais como: restringir as actividades associadas à obra na 

área de implementação do projecto, de forma a afectar apenas a área estritamente 

necessária; proceder à programação das obras para que a fase de limpeza e 

movimentação geral de terras para a execução das obras, onde se verifiquem 

acções que envolvem a exposição do solo a nu ocorra preferencialmente em 

período seco; entre outras. A eficácia das medidas aplicadas deverá ser avaliada no 

âmbito do acompanhamento ambiental da obra. 
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Ao nível do factor ambiental Solos e Capacidade de Uso do Solo, os principais 

impactes que poderão surgir com implementação do Parque Eólico, são os 

resultantes da remoção da sua camada superficial, da compactação e da 

contaminação, principalmente durante a fase de construção. 

Por conseguinte, os solos sem cobertura devem ser revegetados o mais 

rapidamente possível, de modo a evitar a sua exposição prolongada à chuva e ao 

vento; as terras provenientes da decapagem dos solos devem ser usadas no 

revestimento dos aterros e das escavações. 

No caso de serem utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de 

energia eléctrica do estaleiro, nas acções de testes dos aerogeradores ou para 

outros fins, estes deverão estar devidamente acondicionados de forma a evitar 

contaminações do solo. 

Dada a existência de outro parque eólico na envolvente do Parque Eólico da Portela 

do Pereiro, poderá dizer-se, que em termos de Paisagem, a implantação deste 

Parque não induzirá a uma elevada intrusão visual. 

No entanto, é tida em consideração visibilidade desta infra-estrutura, na envolvente 

da área de estudo.  

Deste modo, pode dizer-se que o Parque Eólico será visualizado de vários pontos, 

sendo que as zonas mais críticas, que correspondem à observação de 4 

aerogeradores, são a zona mais a norte da povoação da Portela do Pereiro, Arrimal 

e Termo de Évora. No aglomerado de Portela do Pereiro, por sua vez localizado 

num vale, serão apenas visíveis 2 aerogeradores.  

As medidas de minimização propostas para o descritor paisagem têm por objectivo 

assegurar a reposição do coberto vegetal, restabelecimento e recuperação 

paisagística, de modo a evitar a degradação da paisagem por longos períodos de 

tempo. 

No que diz respeito aos impactes sobre a Componente Biológica, estes ocorrem 

com especial incidência na fase de construção, devido às actividades de 

movimentação de terras, decapagem do solo e desmatações, as quais levam à 
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destruição e eliminação do coberto vegetal. Assim, verifica-se que com a 

implantação do Parque Eólico será afectada uma área total de 1,1 ha, sendo que a 

componente do projecto que mais contribui para esta área é a reabilitação dos 

acessos existentes. O habitat mais afectado corresponde ao biótopo ”Solo nu/ 

Vegetação incipiente”, com cerca de 67% da área total afectada.  

O impacte da afectação dos habitats naturais incluídos na Directiva Habitats é 

significativo, em especial no que se refere à afectação do mosaico 

6110*+8210+6220*+8240*+5330+6210, devido à provável presença de habitats 

prioritários. Classifica-se o impacte como significativo a pouco significativo e 

magnitude reduzida. 

Referem-se ainda como impactes nesta fase, o aumento da perturbação ambiental 

nas comunidades faunísticas e o risco de esmagamento e concussão de animais. 

Estes impactes deverão ser, de uma forma geral, pouco significativos e de reduzida 

magnitude, dadas as reduzidas dimensões do Parque Eólico, bem como ao facto da 

zona da área de estudo já se encontrar actualmente sob alguma perturbação. 

Na fase de exploração, os impactes negativos mais relevantes dizem respeito à 

possibilidade de colisão de aves e morcegos com os aerogeradores e ao possível 

abandono das imediações do Parque Eólico pelas espécies mais sensíveis. No que 

diz respeito à avifauna, considera-se que, tendo em conta as dimensões do 

presente projecto e resultados de estudo anteriormente efectuados nesta região, 

este impacte possui significância média a reduzida e magnitude reduzida. De 

ressalvar o facto de a gralha-de-bico-vermelho possuir um risco de colisão muito 

reduzido. 

Relativamente à mortalidade por colisão em morcegos, considera-se que a reduzida 

dimensão do Parque Eólico e estudo anteriormente efectuados nesta região que 

indicam que a mortalidade neste grupo deverá ser reduzida, considera-se que este 

impacte possui reduzida significância e magnitude. 

Para evitar/minimizar os impactes que resultam da construção, exploração e 

desactivação do Parque Eólico é necessário aplicar algumas medidas ambientais 

para as diferentes fases do projecto. Assim, propõe-se que sejam cumpridas as 
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medidas minimizadoras de carácter geral, assim como medidas específicas para a 

componente biológica, tais como a programação dos trabalhos de construção dos 

aerogeradores, considerando os meses mais sensíveis para a gralha-de-bico-

vermelho (Março a Maio); e implementar medidas que reduzam o risco de colisão 

com os aerogeradores, o que passa por exemplo por garantir que as luzes de 

sinalização dos aerogeradores são intermitentes (com o menor número de flashes 

por minuto) e possuem baixa intensidade. 

Durante a fase de construção os principais impactes sobre a Qualidade do Ar 

prendem-se particularmente com a emissão de poeiras associadas às desmatações 

e decapagens essenciais à limpeza do terreno, movimentações de terras, transporte 

de materiais pulverulentos (nomeadamente das terras removidas) e à circulação de 

veículos pesados e maquinaria, especialmente em vias não pavimentadas dando 

origem à resuspensões de partículas. Porém, foram identificadas algumas medidas 

de modo a diminuir estes impactes negativos tais como: os materiais em pó, 

facilmente dispersos pelo vento, devem ser cobertos e/ou humedecidos; as rodas 

dos veículos pesados devem ser lavados antes de saírem da zona de obra, sempre 

que se preveja a sua circulação em estradas públicas alcatroadas; os 

equipamentos, máquinas e veículos da obra devem ser inspeccionados e mantidos 

em boas condições de funcionamento, de modo a evitar má carburação responsável 

por uma maior emissão de poluentes atmosféricos. Sendo estas emissões 

temporárias e diminuídas pela aplicação das medidas mencionadas, considera-se 

que os efeitos negativos sobre a qualidade do ar na fase de construção não são 

muito significativos. 

A exploração do parque pode induzir impactes positivos indirectos na qualidade do 

ar, resultado da produção de energia eléctrica a partir de uma fonte renovável 

(energia eólica), evitando a emissão de poluentes atmosféricos característicos dos 

processos de combustão. Embora indirectos estes impactes podem classificar-se 

como muito positivos e significativos à escala nacional e global. 

Na fase de construção do Parque Eólico, dependendo do número de equipamentos a 

utilizar na construção e dos obstáculos à propagação sonora, os níveis sonoros 

podem aumentar ou diminuir significativamente. De qualquer forma, para as 
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distâncias a que as localidades se encontram do local da obra, não é previsível que 

ocorram impactes negativos. 

Relativamente ao Ruído, na fase de exploração do projecto, os valores dos 

indicadores obtidos, não excedem os limites de exposição para zonas não 

classificadas.  

Em termos de comparação considera-se que a Alternativa A ao aerogerador 4 é a 

mais favorável dado que os valores dos níveis sonoros prospectivados, nas 

situações mais expostas, Portela Nova e Portela do Pereiro, são mais baixos 

relativamente aos da Alternativa B. 

Não obstante a possibilidade de poderem ocorrer algumas situações de impactes 

negativos com magnitudes elevadas, prevê-se o cumprimento das exigências 

regulamentares aplicáveis em matéria de ruído em todos os locais/receptores 

analisados, excepto em quatro casos de habitações isoladas situadas em Portela de 

Pereiro, onde são previsíveis ultrapassagens dos limites aplicáveis ao Critério de 

Incomodidade o que, a confirmar-se, obrigará à adopção de medidas adequadas 

para minimização do ruído gerado pelo Parque Eólico e apercebido nesses locais 

(por ex., gestão dos regimes de funcionamento dos aerogeradores, e/ou reforço do 

isolamento sonoro das fachadas dos edifícios afectados). 

Tendo em conta as diferenças obtidas considera-se que a Alternativa A para o 

Aerogerador 4 é a mais favorável. 

Relativamente ao Património, das ocorrências patrimoniais identificadas, e face ao 

projecto em análise, concluiu-se que a estrutura identificada como casa rural em 

ruínas, encontra-se bastante próxima da linha de alta tensão que se pretende 

implantar, pelo que poderá vir a ser degradada ou mesmo destruída, no decorrer 

da passagem de maquinaria pesada afecta à obra e verá alterada a sua envolvente 

paisagística. O Moinho da Portela e o forno de cal da Quinta de Vale de Ventos, 

dada a sua proximidade a um dos aerogeradores e à linha de alta tensão, podem 

vir a ser igualmente destruídos ou degradados devido à passagem de maquinaria 

pesada afecta à obra. Também a sua envolvente paisagística sofrerá alterações. 

Tendo em consideração o valor patrimonial destes elementos, recomendou-se como 

forma de minimizar os danos, medidas que consistem na sinalização e vedação de 
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um perímetro de 10m em torno dos elementos patrimoniais em risco durante o 

decorrer da obra. Finalmente, recomenda-se a aplicação de medidas gerais de 

minimização que previnam a degradação e/ou destruição de vestígios arqueológicos 

eventualmente existentes ao nível do subsolo, que poderão vir a ser afectados na 

decorrência dos trabalhos de desmatação, decapagem e escavação. É ainda 

proposto, para os elementos patrimoniais que verão a sua situação de referência 

afectada devido a alterações do enquadramento paisagístico, o reforço do projecto 

de integração paisagística. 

Do ponto de vista da Componente Social, os únicos problemas que podem 

eventualmente surgir ocorrem apenas na fase de construção e estão associados à 

circulação dos veículos pesados para a obra, o que pode contribuir para a um maior 

tráfego nas principais vias que dão acesso a este Parque Eólico, ou à deterioração 

das mesmas. 

Na fase de construção as principais vantagens resultam da criação de postos de 

trabalho e da dinâmica económica que o aumento de trabalhadores possa gerar 

principalmente ao nível da restauração e comércio. 

Já na fase de operação o projecto em análise será responsável pela produção de 

energia eléctrica que será integrada na rede eléctrica nacional, com efeitos 

positivos a nível nacional. Do mesmo modo, a entrada em funcionamento do 

Parque Eólico permite a produção de energia a partir de uma fonte renovável, sem 

emissão de poluentes para a atmosfera, o que constitui uma grande vantagem para 

a qualidade de vida das populações envolventes comparativamente às formas mais 

tradicionais de produção de energia eléctrica (centrais eléctricas). 

No que concerne o factor ambiental Ordenamento do Território, as principais 

acções causadoras de impactes incorrem durante a fase de construção interferindo 

com áreas condicionadas ao abrigo da legislação em vigor. No entanto, atendendo 

o carácter focalizado das intervenções a realizar no âmbito do presente projecto e 

as características biofísicas presentes, os impactes assumem pouca significância, 

exceptuando a interferência com a área protegida Parque Natural das Serras de 

Aire e Candeeiros, quando incidente em Zonas de Conservação da Natureza, pelo 

disposto no regulamento do Plano respectivo, no qual estabelece a proibição de 
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alteração do relevo por aterro ou escavação. Neste sentido, todas as infra-

estruturas nela atravessada carecem de apreciação do Parque Natural das Serras 

de Aire e Candeeiros. 

Os impactes expectáveis serão minorados, admitindo uma correcta aplicação das 

medidas de minimização propostas. 

Na Figura 2 em anexo, apresenta-se a Planta de Condicionamentos. 
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7. IMPACTES CUMULATIVOS 

Presença de Outros Parques Eólicos na mesma Área Geográfica 

Conforme se pode verificar na Figura 1 em anexo, na serra dos Candeeiros, já 

existem na zona sul diversos Parques Eólicos em exploração e prevê-se a instalação 

do Parque Eólico de São Bento, o qual se encontra em fase de licenciamento, na 

proximidade do Parque Eólico da Portela do Pereiro. 

Da análise efectuada no decorrer do EIA, considera-se que o principal impacte de 

vários parques eólicos na mesma área geográfica é o impacte visual, o qual se 

prende com as alterações da qualidade da paisagem, principalmente em zonas de 

vales abertos ou visualmente mais expostas. No caso específico da serra dos 

Candeeiros, onde já existe um número de aerogeradores elevado, pode-se 

considerar que certamente pelo menos para os habitantes locais, estas infra-

estruturas deixaram de ser elementos estranhos na paisagem. Ainda assim, na área 

envolvente ao Parque Eólico da Portela do Pereiro ainda não existem 

aerogeradores, a implantação de 4 aerogeradores irá definir uma nova presença 

física destas estruturas na paisagem, especialmente na povoação mais próxima, 

Portela do Pereiro. 

A implantação de mais aerogeradores na mesma área geográfica irá eventualmente 

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 gralha-de-

bico-vermelho e morcegos. 

No que se refere, ao ruído durante a fase de exploração, de acordo com os estudos 

efectuados no EIA, não se prevê o aumento dos níveis sonoros nas povoações 

existentes na envolvente, devido à presença conjunta dos parques eólicos. 

Projecto associado – Linha Aérea a 30 kV 

A ligação ao Sistema Eléctrico de Serviço Público será estabelecida mediante a 

construção de uma linha aérea a 30 kV, com uma extensão aproximada de 6,7 km, 
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desde o Posto de Corte do Parque Eólico até ao ramal MT dos Candeeiros, que se 

encontra ligado à subestação de Turquel conforme se apresenta na Figura 1 anexa. 

Da análise efectuada no EIA conclui-se que a localização prevista para a linha 

eléctrica não afectará elementos naturais ou patrimoniais considerados relevantes a 

sua preservação, pelo que não são expectáveis impactes negativos significativos 

decorrentes da execução da obra de construção da ligação do Parque Eólico da 

Portela do Pereiro à rede eléctrica receptora. 
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8. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PROGRAMAS DE 

GESTÃO AMBIENTAL 

Medidas 

Para a compatibilização da construção e exploração do Parque Eólico da Portela do 

Pereiro 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, que inclui ainda uma 

planta de condicionamentos. As medidas de minimização foram definidas em função 

das diversas fases de desenvolvimento do projecto, nomeadamente, medidas a 

considerar durante a fase de concepção do projecto de execução, medidas a 

considerar durante a fase de construção, que dizem respeito basicamente a 

cuidados a ter durante a execução de operações de desmatação e betonagem, 

gestão de resíduos, armazenamento e manuseamento de combustíveis e outras 

substâncias poluentes, e por fim limpeza e recuperação das áreas intervencionadas. 

São ainda definidas medidas para aplicar durante a fase de exploração e eventual 

desactivação. 

Planos 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. 

Em função dos impactes ambientais identificados no âmbito do Parque Eólico da 

Portela do Pereiro está previsto a realização de monitorização a aves, morcegos e 

vegetação. 



 

Estudo de Impacte Ambiental – Volume 1 – Resumo Não Técnico Página 27 

Parque Eólico da Portela do Pereiro 

Acompanhamento Ambiental 

Será implementado um plano de acompanhamento ambiental das obras com o 

objectivo de garantir o cumprimento das medidas de minimização constantes no 

estudo de impacte ambiental. 

De referir também que o plano de acompanhamento ambiental das obras deverá 

ser encarado como um complemento do plano de monitorização a implementar, 

não o substituindo de forma alguma, devendo mesmo estes decorrerem em 

simultâneo durante a execução das obras. 

Tendo em consideração as condições de visibilidade do solo e o potencial 

arqueológico da área de estudo, considerou-se pertinente recomendar ainda o 

acompanhamento arqueológico da obra. 
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ANEXOS






