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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento à legislação sobre o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 
8 de Novembro, a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, 
apresentou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao 
projecto “Parque Eólico da Gardunha II”, em fase de estudo prévio, cujo proponente é a empresa Generg 
Ventos da Beira Baixa – Energias Renováveis, Sociedade Unipessoal, Lda. 

O presente projecto enquadra-se no ponto 3 i) do Anexo II dos diplomas mencionados. 

A APA, como Autoridade de AIA, ao abrigo do artigo 9º dos referidos diplomas, nomeou a respectiva 
Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades e seus representantes: 

- APA (entidade que preside) – Dr.ª Rita Fernandes; 
- APA – Dr.ª Clara Sintrão; 
- Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) – Dr.ª Paula Gonçalves; 
- Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) – Dr. José Luís 

Monteiro, substituído pela Dr.ª Alexandra Estorninho; 
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) – Arq. Luís Gaspar, 

com o apoio do Eng. Ivo Beirão; 
- Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN) – Arq. João Jorge; 
- APA – Dr. Nuno Sequeira, substituído pela Eng.ª Margarida Guedes. 

O EIA, objecto da presente avaliação, foi elaborado entre os meses de Outubro de 2009 e Julho de 2010 
e é composto pelo Relatório, Anexos e Resumo Não Técnico. Foi também analisado o Aditamento e os 
Elementos Adicionais ao EIA. 

Em 2010/12/10 o EIA e respectivo Aditamento foram considerados conformes. Contudo, verificou-se a 
necessidade de serem apresentados elementos adicionais relativos, principalmente, à componente 
florística, avifaunística, paisagística e do ambiente sonoro.  

Relativamente à flora, estava prevista a apresentação dos resultados das amostragens, no entanto até à 
conclusão do presente parecer não foram entregues os referidos elementos. No que concerne à avifauna, 
mais especificamente ao tartaranhão-caçador, as amostragens somente serão realizadas nos meses de 
Abril a Setembro, não tendo sido apresentados quaisquer resultados. 

Para os restantes factores ambientais mencionados, foi dada, no geral, resposta ao solicitado, 
persistindo, ao nível do ambiente sonoro, ainda algumas lacunas. 

Durante o procedimento de AIA foi efectuada pela CA uma visita ao local do Projecto (Anexo I) e 
solicitado parecer às seguintes entidades externas: 

- Autoridade Florestal Nacional (AFN);  
- Direcção Regional de Cultura do Centro (DRC C);  
- Naturtejo; 
- Instituto Geográfico Português (IGP); 
- Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG). 

Os pareceres recebidos (presentes no Anexo II) foram analisados e tidos em consideração no presente 
parecer.  

O período de consulta pública decorreu entre os dias 30 de Dezembro de 2010 e 28 de Janeiro de 2011, 
tendo sido elaborado um relatório com base nos pareceres e contributos recebidos. 

O presente parecer visa analisar os impactes induzidos pelo projecto em avaliação, com base na 
informação contida no EIA e documentos adicionais, nos pareceres emitidos, no âmbito dos trabalhos da 
CA e da consulta às entidades externas, e no resultado da consulta pública, contribuindo para a 
deliberação final sobre o procedimento de AIA. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

Objectivo 

O objectivo do Projecto é a 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 para o cumprimento do 
Protocolo de Quioto. Esta produção contribuirá ainda para o cumprimento das metas estabelecidas em 
termos de consumo interno bruto de energia e para a diminuição da dependência da produção de 
energia através de combustíveis fósseis. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2307  3 
Parque Eólico da Gardunha II 
Março 2011 

Prevê-se que o presente projecto produza, em média, cerca de 65 686 MWh por ano. 

Localização 

O projecto do Parque Eólico da Gardunha II localiza-se na serra da Gardunha, abrangendo as freguesias 
de Souto da Casa e Castelo Novo, do concelho do Fundão, e S. Vicente da Beira, do concelho de 
Castelo Branco. 

O corredor da Linha Eléctrica, que liga o Parque Eólico à subestação de Castelo Branco, apresenta duas 
soluções, sendo que a Solução 1 atravessa as freguesias de Souto da Casa, do concelho do Fundão, e 
Almaceda e S. Vicente da Beira, do concelho de Castelo Branco, e a Solução 2 atravessa as freguesias 
de Castelo Branco, Cafede, Juncal do Campo, Freixial do Campo, Tinalhas, Ninho do Açor, Sobral do 
Campo e S. Vicente da Beira, do concelho de Castelo Branco. 

O Projecto insere-se no Sítio de Importância Comunitária (SIC) PTCON0028 Serra da Gardunha. 

Na envolvente da área de implantação do Parque Eólico, existe já outro parque eólico, em 
funcionamento – Parque Eólico da Gardunha (com vários Sub-Parques) – a Oeste da área em estudo. 

Características do Projecto 

O Projecto será composto pelos seguintes elementos, cuja localização é apresentada no Anexo III: 

Elementos do Projecto Principais Características 

12 Aerogeradores 

Potência unitária e instalada – 2 MW  

Torre – 85 m de altura 

Diâmetro do rotor – 82 m 

Sapatas – 220 m
2
 

Plataforma de montagem – 1400 m
2 

Anel de rodagem em torno da base – 4-6 m 

Subestação e Edifício de Comando Área – 600 m
2
 

Rede de Cabos Subterrânea  
Ligação entre os aerogeradores e a subestação 

Largura mínima da vala – 40 cm; Extensão – 5900 m 

Acessos 

Acesso pela vertente Sul, utilizando o acesso ao Sub-Parque Eólico do 
Mastro 

Acessos a beneficiar – cerca de 3,6 km 

Acessos a construir – cerca de 3,8 km 

Faixa de rodagem de 5 m (com talude de aterro de 0,5 m e talude de 
escavação em valeta de 1 m) 

Estaleiro 1000 m
2
 

Ponto de Interligação 
Subestação da Gardunha (Solução 1) ou subestação a construir na zona 

da Talagueira (Solução 2) 

Linha Eléctrica (duas soluções 
alternativas) 

Solução 1 – Ligação à subestação do Parque Eólico da Gardunha e 
aproveitamento da Linha a 150 kV existente até à subestação de castelo 

Branco: Tensão - 30 kV; Extensão – cerca de 9,6 km 

Solução 2 – Ligação à subestação a construir na zona da Talagueira: 
Tensão – 60 kV; Extensão – cerca de 28 km 

 

Importa realçar que somente o ponto de recepção da Solução 2 da Linha Eléctrica se encontra 
autorizado, tendo sido solicitado pelo proponente a alteração deste ponto de interligação. De acordo com 
o Aditamento ao EIA, somente em fase de Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de 
Execução (RECAPE) será possível ter a certeza da solução a adoptar. 

Segundo o Aditamento ao EIA, estima-se que a área a afectar durante a construção do Parque Eólico 
ronde os 76602 m

2
 e, na fase de exploração, seja reduzida a 41062 m

2
. 

Relativamente à movimentação de terras na construção do Parque Eólico, prevê-se um excedente de 
terras, sendo o volume de escavação na ordem dos 42771 m

3
, e de aterro cerca de 29778 m

3
. 
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Actividades do Projecto 

A fase de construção terá uma duração de 11 meses, no caso do Parque Eólico, e de 6 meses, para a 
Solução 1 da Linha, e 9 meses, para a Solução 2. No caso específico do Parque Eólico, estima-se para 
esta fase que o número de trabalhadores seja na ordem dos 25. 

Na fase de construção estão previstas as seguintes acções: 

- instalação dos estaleiros; 
- abertura e beneficiação de acessos – desmatação e terraplenagem, e colocação de tout-venant e 

estruturas de drenagem (somente no caso do Parque Eólico); 
- construção dos apoios da Linha – desmatação, escavação e colocação dos apoios; 
- montagem dos cabos da Linha; 
- construção da subestação e edifício de comando – desmatação, terraplenagem e betonagem; 
- construção das plataformas de montagem dos aerogeradores – desmatação e terraplenagem; 
- implantação da rede de cabos – desmatação, escavação e colocação de cabos; 
- montagem dos aerogeradores – escavação, betonagem e montagem; 
- depósitos temporários de terras e materiais; 
- movimentação de máquinas, veículos e pessoas afectas à obra; 
- produção de resíduos e efluentes; 
- desactivação dos estaleiros e recuperação das áreas intervencionadas. 

O Projecto apresenta um tempo de vida útil de 20 anos e funcionará de forma 
automática/telecomandada, sendo prevista a presença de dois operadores para vigilância e manutenção 
geral. Realçam-se as seguintes actividades da exploração: 

- presença e funcionamento dos aerogeradores e da linha eléctrica, e produção e transporte de 
energia; 

- manutenção do Parque e Linha; 
- corte e decote de árvores no corredor da Linha; 
- presença e utilização dos acessos do Parque. 

Após o termino da sua vida útil, o Parque Eólico poderá ser reformulado ou desactivado, procedendo-se 
neste último caso à: 

- desmontagem e transporte dos equipamentos; 
- recuperação total das zonas intervencionadas. 

3. CONSULTA PÚBLICA 

Dado que o Projecto se integra no anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a consulta pública, nos termos do seu 
artigo 14.º, n.º 2, decorreu durante 22 dias úteis, de 30 de Dezembro de 2010 a 28 de Janeiro de 2011.  

Durante o período de consulta pública foram recebidos sete pareceres com a seguinte proveniência: 

Entidades da Administração Central 

- ANPC – Autoridade Nacional de Protecção Civil 
- DGADR – Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
- DRAP Centro – Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 
- EMFA – Estado Maior da Força Aérea 

Organizações Não Governamentais de Ambiente 

- QUERCUS, Castelo Branco 

Entidades 

- ANA – Aeroportos de Portugal, SA 
- EP, Estradas de Portugal, SA 

A ANPC verificou que o Projecto não interfere com a rede de telecomunicações afecta à Autoridade 
Nacional de Protecção Civil, nem com a utilização de locais de sooping definidos para aviões anfíbios de 
combate a incêndios florestais. No entanto, considera esta entidade que a DIA deverá prever as 
seguintes medidas de minimização: 

- Realizar uma consulta directa aos Serviços Municipais de Protecção Civil (SMPC) dos concelhos 
onde se irá implantar o Parque Eólico e a Linha Eléctrica, no sentido de proceder a uma análise 
mais detalhada das condicionantes susceptíveis de serem afectadas pela implantação do Projecto, 
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nomeadamente a existência de pontos de água para os helicópteros de combate a incêndios 
florestais. 

- Na definição do traçado, minimizar o potencial atravessamento de povoamentos florestais pela 
Linha Eléctrica, de modo a que o mesmo não venha a contribuir para o aumento do risco incêndio 
florestal na área em estudo, especialmente no que concerne à zona crítica de risco de incêndio 
florestal de Castelo Novo, nas freguesias de São Vicente da Beira, Souto da Casa e Castelo Novo, 
de acordo com a Portaria n.º 1056/2004, de 19 de Agosto. 

- Na definição de localização dos apoios, evitar as situações de estrangulamento das linhas de água 
de regime torrencial ou com reduzida capacidade de vazão, garantindo que o atravessamento das 
linhas de água não aumenta o risco de inundação nas zonas adjacentes à área de implantação do 
Projecto, nem constitui obstáculo à livre circulação de águas em situações hidrológicas extremas. 

- Alertar as entidades envolvidas na prevenção e combate aos incêndios florestais, da construção 
do Parque Eólico, nomeadamente os corpos de bombeiros da zona afectada, os Serviços 
Municipais de Protecção Civil dos concelhos abrangidos e a Autoridade Florestal Nacional. 

- Fornecer informação sobre a construção do Parque Eólico e demais estruturas associadas às 
entidades utilizadoras do espaço aéreo na zona envolvente ao Projecto. 

- Fornecer ao Instituto Nacional de Aviação Civil, as coordenadas exactas de cada aerogerador. 

- Cumprir as normas legais vigentes em relação à balizagem aeronáutica dos aerogeradores. 

- Averiguar a existência de pontos de água utilizados pelos helicópteros no combate a incêndios 
florestais, cuja utilização possa ser afectada pelo Projecto. A acontecer, poderá verificar-se a 
necessidade de balizagem aérea, com o objectivo de garantir a segurança dos meios aéreos no 
combate a incêndios florestais. Em caso de inutilização de um ponto de água, assegurar a 
construção de outro em sua substituição. 

- Elaborar um Plano de Segurança/Emergência para a ocorrência de acidentes ou outras situações 
de emergência. 

- Adoptar medidas de segurança durante a fase construção, de modo a que a manobra de viaturas e 
o manuseamento de determinados equipamentos não venha a estar na origem de focos de 
incêndio. 

- Remover, de modo controlado, todos os despojos das acções de desmatação, desflorestação, 
corte ou decote de árvores. Estas acções deverão ser realizadas fora do período crítico de 
incêndios florestais. 

- Dotar os aerogeradores de mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas, como medida 
preventiva de ignição e transmissão de incêndios. 

- Assegurar o cumprimento das normas de segurança respeitantes ao armazenamento de matérias 
perigosas no espaço físico do estaleiro. Os locais de armazenamento deverão estar devidamente 
assinalados. 

- Garantir que o movimento de terras não compromete a livre circulação de águas, dado que 
durante a fase de construção dos apoios é expectável a existência de efeitos de potenciação da 
erosão e arrastamento de sedimentos para linhas de águas, na sequência de operações de 
escavação, recorrendo, se necessário e quando aplicável, a caixas ou bacias de retenção de 
sólidos. Será igualmente importante garantir que a localização dos apoios não gera situações de 
estrangulamento ao normal fluxo de águas. 

- Após a finalização das obras de construção/beneficiação, repor as condições de circulação dos 
caminhos envolventes. 

- Informar os Serviços Municipais de Protecção Civil sobre o início da exploração do Parque Eólico, 
de modo a proceder à eventual actualização dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios. 

- Proceder à manutenção, conservação e limpeza dos acessos e zona envolvente do Parque Eólico, 
de modo a garantir uma barreira à propagação de eventuais incêndios e a possibilitar o acesso e 
circulação a veículos de combate a incêndios. 

- Colocar, na área do Parque Eólico, sinalética disciplinadora e condicionante de comportamentos 
que suscitem um aumento do risco de incêndio. 
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- Assegurar a limpeza anual, por supressão total ou parcial, do material combustível existente sob a 
Linha, de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança. 

A DGADR informa que o Projecto não interfere com outros da sua competência, pelo que nada tem a 
opor, referindo, no entanto, que deverá ser consultada a DRAP Centro relativamente a possíveis 
interferências com projectos da sua competência. 

A DRAP Centro informa nada ter a opor ao Projecto já que o mesmo não vai afectar áreas ou 
actividades relacionadas com o sector agrícola. 

O EMFA refere que o Projecto não se encontra abrangido por qualquer servidão de unidades afectas à 
Força Aérea.  

A QUERCUS manifesta uma posição desfavorável ao Projecto, por se prever a sua implantação numa 
área muito sensível para a conservação da natureza. Trata-se de uma área, refere, onde ocorrem 
diversas espécies de aves protegidas a nível comunitário, sendo algumas prioritárias em termos de 
conservação, nomeadamente o Tartaranhão Caçador, o Melro das Rochas ou o Açor.  

Alerta, também, para os inerentes impactes negativos significativos que o Projecto irá induzir na 
paisagem e na biodiversidade, com a mortalidade associada à colisão com as pás dos aerogeradores de 
aves e quirópteros, a perca e fragmentação de habitat de espécies ameaçadas, a colisão e 
electrocussão com as linhas de transporte de energia e a perturbação e atropelamentos, devido à 
abertura de caminhos. 

Critica a falta de alternativas de localização, uma vez que existem muitas áreas com condições idênticas 
para a instalação deste tipo de projectos, que não incluem áreas de protecção e conservação. Aliás, 
salienta, quando existe conflito de interesses em áreas de elevado valor para a conservação da 
natureza, a exploração de parques eólicos deverá obedecer a uma compatibilização com os objectivos 
específicos dessas áreas para que sejam cumpridos os pressupostos legais de gestão de áreas 
protegidas. 

A ANA informa que o Projecto não se encontra na vizinhança de infra-estruturas aeroportuárias civis, 
pelo que não está sujeito às limitações impostas por aquele tipo de equipamento. No entanto, no âmbito 
da Servidão Aeronáutica Geral, informa da necessidade de dotar o Parque Eólico da correspondente 
balizagem aeronáutica. Realça, ainda, que se possível a coloração seja obtida no processo de fabrico, 
sendo incluída na pigmentação do material de fundição e que, para efeitos de publicação prévia de 
avisos à navegação aérea, se torna necessário que o início da instalação do Parque Eólico seja 
comunicado com pelo menos 15 dias úteis de antecedência, relativamente a esse início, incluindo-se 
nessa comunicação as coordenadas geográficas, referenciadas ao Datum WGS 84, e as cotas de soleira 
e do ponto mais elevado de cada aerogerador, referenciadas ao Datum vertical marégrafo de Cascais.  

Relativamente à linha eléctrica de interligação do Parque Eólico ao Sistema Eléctrico do Serviço Público, 
refere que deverão ser contempladas as situações de balizagem dos elementos que a compõem que se 
enquadrem na definição de “obstáculos à navegação aérea, conforme CIA n.º 10/03 do INAC, em 
particular as situações em que elementos da linha previsivelmente cruzem e/ou venham a situar-se em 
área “non edificandi” das Auto-estradas IP ou IC. 

Deverão, igualmente, ser consideradas as situações de balizagem motivadas por razões de proximidade 
de pontos de captação de água relevantes para o combate a incêndios, devendo, para o efeito, ser 
consultada a Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

Deverá ainda ser estabelecido um programa de monitorização e manutenção das referidas balizagens, a 
fim de assegurar o seu permanente bom estado e funcionamento ininterrupto. 

Por último, realça que o Projecto (Parque Eólico e Linha) deverá ser, também, objecto de parecer, no 
âmbito da Servidão Aeronáutica Geral, devendo, ainda, ser consultada a Força Aérea Portuguesa. 

A EP informa que o Projecto não interfere com vias sob a sua jurisdição e que não se encontram 
previstos projectos/construção de novas infra-estruturas rodoviárias que possa interferir com a área em 
estudo. Esclarece, também, que as estradas interferidas, ER233, ER112 e EN352 são da 
responsabilidade do Município de Castelo Branco. 

 

Fora do prazo da consulta pública foi recebido o parecer da Câmara Municipal de Castelo Branco que 
realça: 

- Os impactes negativos referenciados no EIA ao nível da avifauna e quirópteros.  
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- A necessidade da Autoridade Florestal Nacional avaliar a compatibilização do Parque Eólico com 
os objectivos específicos da sub-região homogénea da Gardunha definidos no Plano Regional de 
Ordenamento Florestal da Beira Interior Norte. 

- O facto de uma pequena percentagem da área de estudo estar delimitada, no Plano Director 
Municipal (PDM), como “área florestal ardida”, considerando no entanto que já decorreram mais de 
10 anos e já não se aplica a proibição imposta pelo regime jurídico. 

- O facto do Parque Eólico se inserir em áreas classificadas como “Espaço Florestal ou Silvo 
Pastoril” e a consequente necessidade de serem verificadas, cumulativamente, as seguintes 
condições: 

 Se trate de indústrias que explorem recursos locais ou que visem a valorização dos recursos 
existentes ou de edificações de apoio às actividades agrícolas e florestais que, por razões 
técnicas e socioeconómicas justificadas, não seja viável a sua instalação em local afastado da 
fonte de matéria-prima ou da exploração agrícola ou florestal; 

 Seja deliberado previamente, pela Assembleia Municipal o interesse público para o concelho e 
para a freguesia em causa da instalação da unidade. 

- A necessidade de obtenção da autorização da entidade que tutela a REN. 

Conclui esta Câmara de emitir parecer favorável condicionado ao cumprimento da legislação aplicável 
em geral e ao cumprimento do Regulamento do PDM, nomeadamente no que se refere aos n.º 2 e 3 do 
artigo 59º, bem como à aplicação das medidas e programas de monitorização recomendados no EIA, a 
que seja assegurado, junto das entidades competentes, as compatibilidades necessárias em matéria de 
ambiente e ordenamento do território, nomeadamente no que respeita a condicionantes, servidões e 
restrições de utilidade pública, e á reabilitação de caminhos existentes na área de intervenção e 
eventuais restabelecimentos, de modo a não criar constrangimentos aos seus utentes. 

4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS DO PROJECTO 

4.1 Considerações Gerais 

A CA entende que na globalidade, com base no EIA e respectivos Aditamento e Elementos Adicionais, 
nos pareceres recebidos, nos resultados da Consulta Pública e, tendo ainda em conta, a visita de 
reconhecimento ao local de implantação (Anexo I), foi reunida a informação necessária para a 
compreensão e avaliação do Projecto. 

No âmbito da presente avaliação, e dadas as características do Projecto e do local de implantação 
proposto, foram considerados como factores ambientais preponderantes para a tomada de decisão: 

- Geologia e Geomorfologia – dada a proximidade do Projecto ao Geopark Naturtejo; 

- Paisagem – dado que está prevista a implantação de estruturas de grande dimensão em locais de 
elevada acessibilidade visual e que existem locais de elevado interesse turístico na envolvente, 
nomeadamente a aldeia de Castelo Novo; 

- Sistemas Ecológicos – atendendo a que o Projecto se insere numa área sensível do ponto de vista 
da conservação da natureza – SIC Serra da Gardunha – onde ocorrem várias espécies florísticas e 
faunísticas protegidas; 

- Ambiente Sonoro – atendendo à proximidade do Projecto a algumas povoações e habitações 
isoladas; 

- Socioeconomia - devido aos impactes positivos intrínsecos aos objectivos do Projecto e às 
contrapartidas económicas locais; 

- Ordenamento do Território e Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública – dada a 
identificação de condicionantes e servidões que têm de ser respeitadas pelo Projecto; 

- Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico – devido à existência de elementos de valor 
patrimonial e à proximidade a aldeias históricas; 

Outros factores, tais como os solos, ocupação do solo e recursos hídricos são também objecto de 
análise neste parecer. 
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4.2 Situação de Referência 

Geologia e Geomorfologia 

O Projecto do Parque Eólico desenvolve-se na extremidade Nordeste da serra da Gardunha, 
abrangendo a zona de maior altitude (marco geodésico da Gardunha – 1227 m), e entre as cotas de 880 
e 1219. Insere-se em terrenos dominantemente graníticos, sendo que nos locais previstos para os 
aerogeradores 1 e 2 ocorrem rochas metassedimentares. 

Na extremidade Nordeste da área de implantação do Parque Eólico os declives são muito acentuados, 
com escarpas, e o granito aflora, sendo os afloramentos rochosos de grandes dimensões e dominantes. 
Em direcção a Oeste desta área dá-se uma progressiva transição dos afloramentos de granito para uma 
zona de xistos. 

Embora sejam identificadas as zonas ocupadas por rochas graníticas, segundo o LNEG (parecer no 
Anexo II), não são identificados os aspectos patrimoniais presentes, nomeadamente os locais de 
ocorrência dos diferentes tipos de morfologia granítica (tors, blocos pedunculados, bloco pedestral, bolas 
graníticas, pias, caneluras, tafone, aspectos de pseudo estratificação e de alteração poligonal, entre 
outras). 

Realça-se a inclusão da vertente Sul da serra da Gardunha (encosta Sul da área do Parque) no Geopark 
Naturtejo, onde se encontram definidos percursos pedestres dedicados ao património geológico da 
região, sendo destacada pelo LNEG a rota PR1 – Rota da Gardunha (Louriçal do Campo, Castelo 
Branco), característica pelos aspectos de geomorfologia granítica que ocorrem na região de Castelo 
Velho, que deveria ter sido devidamente cartografada, juntamente com os valores inerentes. 

Segundo a Naturtejo (parecer no Anexo II), o Geopark é uma Área Classificada ao abrigo do Decreto-Lei 
n.º 142/2008, de 24 de Julho, como área abrangida por designação de conservação de carácter 
supranacional, que apresenta valores naturais reconhecidos como de relevância supranacional. Dos 
geossítios identificados, destaca o geomonumento “Morfologias Graníticas da Serra da Gardunha”, por 
se localizar em Castelo Velho, na envolvente da área de implantação do Projecto, que apresenta uma 
importância geológica que, só recentemente, começou a ser quantificada, a nível geomorfológico, 
hidrogeológico e de geologia estrutural. 

Na área prevista para a implantação do Parque Eólico não se encontram inventariados locais de 
interesse geológico, no entanto, existem geossítios cuja área faz fronteira com a área de estudo do 
Parque e Linha (Solução 2), e que são detalhados no parecer da Naturtejo. Assim, deveria ter sido 
efectuado o enquadramento cartográfico do Projecto com estes locais de importância geológica. 

Tal como referido pela Naturtejo, importa salientar a complexidade paisagística, singularidade ou 
representatividade científica, aplicabilidade pedagógica, relevância cultural, imponência cénica e elevado 
valor estético destes geossítios, que apresentam igualmente um forte potencial geoturístico. 

Acresce ainda que, segundo a Naturtejo, as Rotas pelo Geopark, envolvendo as comunidades locais, 
são hoje produtos turísticos vendidos em vários países da Europa e reconhecidos nacional e 
internacionalmente. Salienta que estes projectos de índole turística implicam um cuidado acrescido em 
áreas de particular sensibilidade ambiental/paisagística, dada a competitividade do mercado.  

No que concerne aos corredores das soluções para a Linha Eléctrica, atendendo aos valores geológicos 
presentes, deveria ter sido efectuada uma caracterização dos mesmos, tal como realçado pelo LNEG. 
Da análise da cartografia apresentada, verifica-se que a Solução 1 insere-se no complexo xisto-
grauváquico e a Solução 2, maioritariamente, em terrenos graníticos. Importa salientar que a Solução 2, 
contrariamente à Solução 1, desenvolve-se na área do Geopark Naturtejo, existindo na envolvente do 
corredor estudado locais de especial interesse geológico, tal como já mencionado. 

Segundo o EIA, não existem explorações de recursos geológicos, áreas afectas a recursos geológicos 
ou pedreiras licenciadas, na área de implantação do Parque Eólico, apresentando no entanto potencial 
para minérios de volfrâmio, estanho e ouro. 

Paisagem 

A área de estudo localiza-se na serra da Gardunha, na Beira Baixa, no maciço de Entre Douro e Tejo e 
entre os rios Pônsul (a Sul) e Zêzere (a Norte). A serra da Gardunha localiza-se na zona ocidental do 
Sistema Montanhoso Central Ibérico, fazendo a divisão entre a “Campina de Castelo Branco” e a “Cova 
da Beira”. O relevo deste território é marcado por elevações com orientação Nordeste-Sudoeste, 
interceptadas por uma crista quartzítica que, entre as serras de Alvéolos e Gardunha, toma o nome de 
serra do Moradal. Esta última serra destaca-se pelos cimos arredondados e pelo declive acentuado das 
suas vertentes. Trata-se de uma área montanhosa e profundamente recortada por ribeiros em vales 
encaixados e meandriformes.  
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A Paisagem desta unidade serrana é marcada pela imponência do relevo montanhoso, pelo contraste 
ente cumes desnudados e as vertentes cobertas de vegetação arbórea. Nas zonas mais elevadas e no 
cimo dos cabeços predomina um coberto vegetal herbáceo e arbustivo, bem como afloramentos 
rochosos. Nas encostas, o uso do solo é predominantemente florestal (pinhal-bravo e eucaliptal). As 
áreas agricultadas surgem na cintura dos poucos e pequenos aglomerados urbanos, no fundo de alguns 
vales ou em pequenos socalcos, onde estão presentes, sobretudo, oliveiras e hortícolas para auto-
consumo. A vegetação ripícola tem uma expressão muito reduzida, sendo predominantemente composta 
por amieiros e salgueiros. 

A morfologia do terreno, associada à fraca fertilidade do solo e à reduzida acessibilidade, faz com que 
esta área seja pouco povoada, resumindo-se o povoamento a pequenas aldeias na base das encostas, 
junto às linhas de água e nos topos aplanados de média altitude. Salientam-se alguns aglomerados 
urbanos existentes na envolvente, tais como: São Vicente da Beira, Louriçal do Campo, Castelo Novo, 
Souto da Casa, Castelejo, Paradanta e Vale de Urso.  

Alguns eixos viários destacam-se e surgem como linhas marcantes e estruturantes do território, em 
particular a A23. 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação 
e caracterização das Unidades Homogéneas da Paisagem (UHP) que a compõem. Em termos 
paisagísticos, o território, de acordo com Cancela d'Abreu (2004), insere-se dentro do grande Grupo de 
Unidades “Pinhal do Centro”, localizando-se o Projecto mais concretamente na unidade de paisagem 
“Serra da Gardunha, de Alvéolos e do Moradal”. Esta unidade foi dividida, no contexto do EIA, em três 
subunidades:  

- UHP 1 – Zonas de Matos e Afloramentos Rochosos: Estas zonas surgem nas áreas de cota mais 
elevada, geralmente em zonas de cumeada e nas encostas adjacentes. São ocupadas 
maioritariamente por matos rasteiros e afloramentos rochosos dispersos. É destacada a SUB-UHP 
1.1 - Afloramentos Rochosos, onde é maior a concentração de afloramentos graníticos de grandes 
dimensões. 

- UHP 2 – Zona Florestal: Áreas predominantemente ocupadas por pinheiro e eucalipto, que 
ocorrem geralmente em situação de vertente. 

- UHP 3 – Zonas Rurais e Agrícolas: Correspondem a zonas de baixa altitude, no sopé da serra, e 
caracterizam-se por pequenos aglomerados populacionais adjacentes a áreas agricultadas em 
zona de vale. É destacada a SUB-UHP 3.1 - Massas de Água, que corresponde à albufeira 
existente perto da povoação de S. Vicente da Beira. 

A área do Parque Eólico situa-se maioritariamente na Unidade “Zonas de Matos e Afloramentos 
Rochosos”, encontrando-se a sua extremidade Nordeste, onde se prevê a localização dos aerogeradores 
9 a 12, inserida na subunidade “Afloramentos Rochosos”. 

A situação ao longo dos corredores alternativos da Linha Eléctrica é a seguinte: 

No que se refere ao corredor da Solução 1, com desenvolvimento sensivelmente Nascente-Poente, este 
abrange as Unidades “Zona de Matos e Afloramentos Rochosos” e “Zona Florestal”, e atravessa, 
pontualmente, a Unidade “Zonas Rurais e Agrícolas”, próximo de Paradanta (a cerca de 500 m).  

Em relação ao corredor da Solução 2, com desenvolvimento sensivelmente Norte-Sul, este situa-se, 
maioritariamente, na Unidade “Zona Florestal”, no entanto, os 2 km iniciais, junto à subestação, 
desenvolvem-se dentro da Unidade “Zona de Matos e Afloramentos Rochosos”. Pontualmente, atravessa 
áreas da Unidade “Zonas Rurais e Agrícolas”, passando a cerca de 1,2 km de S. Vicente da Beira. Para 
Sul, a sobreposição com esta unidade é mais significativa. 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, dentro de um buffer de 5 km, com base 
em três parâmetros - Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem, 
verificando-se o seguinte: 

- A Qualidade Visual na área do Parque Eólico caracteriza-se por apresentar, genericamente, 
Elevada Qualidade Visual, ainda que incluindo, a Oeste, duas áreas de Média Qualidade Visual. 
Na envolvente do Parque, a Qualidade Visual varia, em partes sensivelmente iguais, entre Média 
(zonas florestais), Elevada (áreas de matos e afloramento rochosos) e Excepcional (áreas rurais e 
agrícolas). Nas áreas de Qualidade Visual Excepcional incluem-se as zonas de vales e as aldeias 
mais próximas, como a aldeia histórica de Castelo Novo, sítio de interesse patrimonial e cultural. 
Quanto aos corredores alternativos da Linha Eléctrica, a Solução 1 atravessa áreas de Elevada 
Qualidade Visual, nos primeiros 3 km, e de seguida áreas de Média e, pontualmente, de Elevada 
Qualidade Visual, em particular na proximidade da povoação de Paradanta e Vale de Urso, 
enquanto que a Solução 2 que atravessa áreas de Elevada Qualidade Visual, nos primeiros 2 km, 
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e de seguida áreas de Média e, pontualmente, de Elevada Qualidade Visual, em particular na 
proximidade da povoação de S. Vicente da Beira. 

- Em relação à Capacidade de Absorção Visual, cerca de metade da área de estudo apresenta 
Elevada Capacidade de Absorção. A área prevista para o Parque sobrepõe-se a áreas de quase 
todas as classes consideradas, sendo que a subestação está prevista para uma área de Baixa 
Absorção Visual. Relativamente aos corredores da Linha, a Solução 1 situa-se, nos 3 km iniciais, 
em zonas de matos potencialmente mais expostas, não se verificando o mesmo na sua 
continuação para Oeste, por se desenvolver em áreas florestais e com maior capacidade de 
absorção. Também a Solução 2 atravessa, nos primeiros 2 km, zonas de matos, visualmente mais 
expostas, e, no seu desenvolvimento para Sul, áreas florestais e agrícolas, com maior capacidade 
de absorção. 

- No que se refere à Sensibilidade Visual, a área de estudo apresenta maioritariamente áreas 
classificadas com Baixa Sensibilidade Paisagística, decorrente da existência de um baixo número 
de observadores. A área do Parque, dada a sua situação destacada, apresenta Média a Elevada 
Sensibilidade Visual. Acresce referir que a área do Parque absorve, em geral, o impacte visual de 
alterações que ocorram ao nível do solo e, eventualmente, de estruturas como a subestação, mas 
não o impacte decorrente de estruturas com o desenvolvimento vertical e a escala que os 
aerogeradores apresentam. 

Sistemas Ecológicos 

A área prevista para a implantação do Parque Eólico situa-se integralmente no Sítio de Importância 
Comunitária (SIC) PTCON0028 Serra da Gardunha (Portaria n.º 829/2007, de 01 de Agosto), integrado 
no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, como definido no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
142/2008, de 24 de Julho, i) Áreas protegidas integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas; ii) 
Sítios da lista nacional de sítios e zonas de protecção especial integradas na Rede Natura 2000; iii) As 
demais áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português. 

Do ponto de vista biogeográfico a área de estudo insere-se na Região Mediterrânica, Subregião 
Mediterrânica Ocidental, Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Altântica, Província Luso-Estremadurense, 
Sector Toledano-tagano, Sub-sector Hurdano-zezerense e Superdistrito Zezerense.  

Segundo o EIA, na área de implantação do Parque Eólico ocorrem os seguintes habitats naturais 
(Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, republicado através do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 
24 de Fevereiro): 

Habitat Natural Distribuição e Abundância 

Habitat 4030 – Charnecas secas europeias, 
subtipo 4030pt3 – Urzais, urzais-tijais e urzais 
estevais mediterrânicos não litorais 

Frequente nos Sectores Orensano-Sanabriense e 
Estrelense, nas terras altas do sector Toledano-Tagano e do 
Superdistrito Sintrano e ainda nas áreas mais chuvosas do 
Subsector Araceno-Pacense e do Superdistrito serrano-
Monchiquense 

Área de ocupação em lenta regressão  

Habitat 8220 – Vertentes rochosas siliciosas com 
vegetação casmofítica, subtipo 8220pt1 – 
Afloramentos rochosos siliciosos com 
comunidades casmofíticas 

Frequente nas Províncias Carpetano-Iberico-Leonesa e 
Luso-Estremadurense; pontual nos territórios 
Eurossiberianos (Província Cantabro-Atlântica) 

Habitat 8230 – Rochas siliciosas com vegetação 
pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-
Veronicion dillenii, subtipo 8230pt3 – 
Comunidades derivadas de Sedum sediforme ou 
de Sedum album 

Frequentes um pouco por todo o Portugal mediterrânico 

 

Relativamente à Flora, aquando da visita ao local, verificou-se a ocorrência de Echinospartum ibericum – 
referido pela Flora Ibérica como um endemismo do NW e centro da Península Ibérica, encontrando-se, 
em Portugal Continental, restringido às províncias da Beira Baixa, Beira Alta, Minho e Trás-os-Montes. A 
sua presença é indicativa da ocorrência do Habitat 4090 – Charnecas oromediterrânicas endémicas com 
giestas espinhosas, que, seguindo o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 é pontual nas montanhas 
mais elevadas dos Sectores Galaico-Português, Orensano-Sanabriense e Estrelense, no canhão do rio 
Douro Internacional e nas serras da Malcata (Sector Lusitano-Duriense) e Gardunha (Superdistrito 
Zezerense), onde a sua área de ocupação se encontra estabilizada. 
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Assim, deverá ser revista a cartografia de habitats do EIA, decorrente de trabalho de campo adicional 
adequado à identificação dos habitats existentes, e apresentada no RECAPE. Deverão as manchas 
cartografadas dos Habitat 8220 – Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica, subtipo 
8220pt1 – Afloramentos rochosos siliciosos com comunidades casmofíticas, Habitat 8230 – Rochas 
siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii, subtipo 
8230pt3 – Comunidades derivadas de Sedum sediforme ou de Sedum álbum e Habitat 4090 – 
Charnecas oromediterrânicas endémicas com giestas espinhosas ser transpostas para a planta de 
condicionamentos. Refira-se no entanto que a área de estudo parece ter ardido recentemente, pelo que 
os habitats naturais atrás referidos ainda não devem ter tido tempo suficiente para recolonizarem as 
áreas previamente ocupadas (processo este ainda mais lento devido às condições de edafo-xerofilia a 
que estas comunidades se encontram associadas: superfícies e fendas de rochas e solos esqueléticos). 

Note-se que, apesar destas comunidades vegetais terem um escasso grau de cobertura, deverá todo o 
afloramento rochoso a que estão associadas ser preservado, bem como um buffer de pelo menos 50 m 
na sua envolvência para assegurar os processos biofísicos associados. 

O Plano Sectorial da Rede Natura 2000 aponta como ameaça a (…) destruição física do habitat através 
de arborizações e da abertura ou alargamento de caminhos florestais, embora os biótopos de caldoneiral 
sejam extraordinariamente desfavoráveis para as árvores, devendo, consequentemente, ser 
condicionadas as actividades que conduzam à destruição directa deste habitat. 

Durante o trabalho de campo efectuado para o EIA não foi confirmada a presença de Asphodelus bento-
rainhae (espécie prioritária do Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, republicado através 
do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro) e de Festuca elegans (Anexo B-II do mesmo diploma), 
nem de outras espécies com interesse de conservação, nomeadamente, Narcissus bulbocodium (Anexo 
B-V do mesmo diploma), Narcissus triandrus (Anexo B-IV do mesmo diploma), Ruscus aculeatus (Anexo 
B-V do mesmo diploma), Teucrium salviastrum subsp. salviastrum e Thymelaea broterana (Anexo B-IV 
do mesmo diploma), constantes na ficha do SIC Serra da Gardunha. 

No caso da primeira espécie – espécie prioritária constante dos Anexos B-II do referido diploma 
(Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas 
especiais de conservação) e B-IV do referido diploma (Espécies animais e vegetais de interesse 
comunitário que exigem uma protecção rigorosa) – a área de distribuição restringe-se à vertente Norte 
da serra da Gardunha, dos 520 aos 840 m, sendo apontado como o seu habitat principal o sub-bosque 
de carvalhais de Quercus robur e/ou Q. pyrenaica. 

No caso da segunda espécie, o ICNB tem registo de ocorrência de Festuca elegans – espécie constante 
dos Anexos B-II do referido diploma (Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja 
conservação exige a designação de zonas especiais de conservação) e B-IV do referido diploma 
(Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma protecção rigorosa) – próximo do 
local previsto para o aerogerador 12. Esta espécie distribui-se, segundo Silveira et al. (2000)

1
, pelo 

Minho, Trás-os-Montes, Beira Alta, Beira Baixa, Beira Litoral. No SIC Serra da Gardunha refugia-se em 
taludes de cerejal, no subcoberto de castinçais (castanheiro Castanea sativa) e em afloramentos 
rochosos (onde se verificou a maior abundância), tendo também sido detectada junto a um caminho 
florestal acima dos 680 m. Refira-se, igualmente, que a sua distribuição neste Sítio parece estar 
fragmentada. Há, igualmente, registo de ocorrência desta espécie a cerca de 215 m a oeste do 
aerogerador 11 (fora da área de estudo definida junto a um caminho) e a cerca de 420 m a sudoeste do 
aerogerador 9 (dentro da área de estudo definida junto a um caminho). Note-se, por um lado, que a 
informação existente sobre a área de distribuição desta espécie no SIC Gardunha não é exaustiva e, por 
outro, que esta mancha de afloramentos rochosos poderá funcionar como uma área de refúgio 
importante para esta espécie na serra da Gardunha. 

Importa realçar que foi solicitada a realização de trabalho de campo adicional para confirmação da 
presença das referidas espécies mas, tal como já mencionado, não foram apresentados os respectivos 
resultados. Assim, os resultados da monitorização da flora deverão ser apresentados no RECAPE. 

O EIA refere que, em termos gerais, a área de estudo revelou ser de moderada importância para a 
Fauna, salientando-se a presença de algumas espécies ameaçadas e protegidas pelas Directivas 
Habitats e Aves, a saber: 

 

 

                                                 
1
 Silveira, P., Cebolla Lozano, C. & Rivas Ponce, M., 2000. O Género Festuca L. nas Serras do Açor e Lousã. Portugaliae Acta Biol. 

19: 361-372. 
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Grupo Biológico Observações 

Herpetofauna Ocorrência potencial de 10 espécies de répteis (moderada) e de anfíbios (alta), sendo que o 
habitat para estas espécies apresenta um abundância frequente em Portugal. Registo de 
ocorrência de três espécies: rã-ibérica Rana iberica, lagarto Timon lepidus e lagartixa-do-
mato Psammodromus algirus. A maioria das espécies, potencialmente presentes, possui 
uma distribuição alargada no território continental. Note-se que alguns répteis e todas as 
espécies de anfíbios, pelo menos em fase larvar, dependem do meio aquático, e que na 
área existe um número diminuto de linhas de água, muitas das quais nascentes de rios e 
ribeiras, pelo que o número real destas espécies deverá ser bastante inferior. 

Considera-se muito pouco provável a ocorrência de salamandra-lusitânica Chioglossa 
lusitanica (única espécie com estatuto de ameaça - VU - Vulnerável) na área de estudo 

devido às suas especificidades de habitats. 

Avifauna  Ocorrência potencial de 90 espécies. Registo de ocorrência de 33 espécies, com grande 
destaque para a ordem Passeriformes. Nove das espécies que potencialmente ocorrem na 
área de estudo apresentam estatuto de ameaça: cegonha-preta Ciconia nigra (VU), falcão-
abelheiro Pernis apivorus (VU), milhafre-real Milvus milvus (VU), tartaranhão-cinzento Circus 
cyaneus (VU), tartaranhão-caçador Circus pygargus (EN – Em Perigo), açor Accipiter gentilis 
(VU), ógea Falco subbuteo (VU), chasco-ruivo Oenanthe hispanica (VU) e melro-das-rochas 
Monticola saxatilis (EN). 

Próximo do marco geodésico da Gardunha foi observado um indivíduo pertencente à 
espécie grifo Gyps fulvus. 

Mamofauna Ocorrência potencial de 42 espécies. Registo de ocorrência de duas espécies: coelho-bravo 
Oryctolagus cuniculus e javali Sus scrofa. Das espécies potencialmente presentes, nove 
possuem estatuto de ameaça: morcego-de-ferradura-grande Rhinolophus ferrumequinum 
(VU), morcego-de-ferradura-pequeno Rhinolophus hipposideos (VU), morcego de Bechstein 
Myotis bechsteini (EN), morcego-rato-grande Myotis myotis (VU), morcego-rato-pequeno 
Myotis blythii (CR – Criticamente em Perigo), morcego-de-franja Myotis nattereri (VU), 
morcego-de-peluches Miniopterus schreibersii (VU), rato de Cabrera Microtus cabrerae (VU) 
e gato-bravo Felis silvestris (VU). 

 

Relativamente aos corredores de estudo da Linha Eléctrica, o EIA identificou para as duas soluções em 
análise os seguintes valores naturais: 

Valor Natural Solução 1 Solução 2 

Habitat 4030 – Charnecas secas europeias, 
subtipo 4030pt3 – Urzais, urzais-tijais e urzais 
estevais mediterrânicos não litorais 

Presente Ausente 

Habitat 6310 – Montados de Quercus spp. de 

folha perene 
Ausente Presente 

Habitat 3280 – Cursos de água mediterrânicos 
permanentes da Paspalo-agrostidion (rio 
Ocreza) 

Ausente Presente 

Habitat 92A0 – Florestas-galerias de Salix alba 
e Populus alba, subtipo 92A0pt4 – Salgueirais 
arbustivos de Salix salviifolia subsp. salviifolia 

(rio Ocreza)  

Ausente Presente 

Habitat 3290 – Cursos de água mediterrâncios 
intermitentes da Paspalo-agrostidion (ribeira 
da Líria) 

Ausente Presente 

Habitat 91B0 – Freixiais termófilos de Fraxinus 
angustifolia (ribeira da Líria) 

Ausente Presente 

Avifauna Para além das 33 espécies 
identificadas para área do 
Parque Eólico, foram ainda 
detectadas mais 4 espécies: 
rola-turca Streptopelia 
decaocto, laverca Alauda 
arvensis, tordoveia Turdus 
viscivorus, pardal Passer 
domesticus, nenhuma das 

Identificadas 42 espécies de 
aves, das quais somente uma 
tem estatuto de ameaça: 
chasco-ruico Oenanthe 
hispânica (VU) 
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quais tem estatuto de ameaça 
(VU, EN ou CR) 

Herpetofauna Sem identificação directa de 
espécies  

Identificadas 4 espécies (dois 
anfíbios e dois répteis) 

Mamofauna Dejectos de coelho-bravo 
Oryctolagus cuniculus 

Identificadas 4 espécies 

 

Ambiente Sonoro 

Foram efectuadas medições acústicas em seis locais, junto a receptores sensíveis na proximidade do 
Parque Eólico, tendo-se verificado que são zonas calmas, com ruído ambiente Ln ≤ 40 dB(A) e Lden ≤ 
47 dB(A). Em dois locais (Paradanta e Senhora da Orada) foi registada a influência do funcionamento 
dos 3 aerogeradores já existentes. 

Como lacunas mencionam-se a falta de registo das condições atmosféricas e a ausência de análise 
espectral do ruído por bandas de terços de oitava. 

Socioeconomia 

As povoações mais próximas da área de estudo são S. Vicente da Beira, Casal da Fraga, Paradanta e 
Vale de Urso. 

O concelho do Fundão é servido fundamentalmente pela EN 18. Quanto ao acesso aos locais dos 
aerogeradores, este será realizado pela vertente Sul, na extremidade Sudoeste, através do acesso 
utilizado para o Sub-Parque Eólico do Mastro. 

De acordo com o EIA, o concelho do Fundão e todas as freguesias inseridas no estudo registaram um 
decréscimo da população no período de 1991 a 2001, tendo se registado um aumento no concelho de 
Castelo Branco. A densidade populacional da freguesia de São Vicente da Beira é metade da observada 
para o concelho de Castelo Branco. 

A população na proximidade do Parque Eólico desenvolve, predominantemente, actividade no Sector 
Terciário. Assim, nestes concelhos e nas respectivas freguesias têm-se verificado uma tendência para o 
crescimento de actividades ligadas ao sector industrial, comércio e serviços, em detrimento da 
importância do sector agrícola. 

Na área do Parque Eólico as actividades económicas presentes restringem-se à produção florestal e 
pastoreio de animais. No caso dos corredores da Linha, designadamente na Solução 2, observa-se a 
presença de actividade agrícola. 

Património 

A metodologia utilizada para a caracterização da situação de referência consistiu na pesquisa 
bibliográfica e documental, análise topográfica da área de estudo (AE) e na prospecção sistemática da 
área de incidência (AI) do Projecto, bem como o reconhecimento das ocorrências patrimoniais 
identificadas na pesquisa documental (localizadas na área de incidência do projecto). Relativamente à 
Linha Eléctrica, procedeu-se à prospecção selectiva dos corredores e relocalização das ocorrências 
previamente identificadas. Considera-se esta metodologia adequada ao tipo de projecto e á fase em que 
este foi apresentado em sede de AIA. 

São conhecidos, no território actualmente correspondente ao concelho do Fundão, assentamentos e 
vestígios que vão desde a Pré-História a períodos mais recentes e que denotam uma ocupação contínua 
do espaço associado, na sua maioria, a linhas de água, importantes elos de ordenamento explorativo do 
território. Os topónimos da área apresentam-se como importantes indicadores da antiguidade originária 
dos seus territórios, como é o caso de Castelo Novo. 

Da aplicação da referida metodologia resultou o registo de 131 ocorrências patrimoniais. Destaca-se pela 
sua importância científica e patrimonial, o sítio da Penha (ocorrência 3A), localizado na área de 
incidência directa do Projecto. Este sítio situa-se no topo de um cabeço pedregoso destacado e 
alcantilado no cimo da serra da Penha e está integrado no sistema montanhoso da Gardunha, com 
defesa natural a Sul e boa visibilidade sobre a planície, onde são visíveis um conjunto de vestígios de 
natureza arqueológica e etnológica, de diferentes épocas. O sítio arqueológico corresponde a um 
povoado da Idade do Bronze, localizado numa plataforma subjacente à Penha, onde se observam 
diversos socalcos delimitados com muretes muito arruinados e também são visíveis alinhamentos de 
blocos de granito, que fecham espaços entre afloramentos, separados uns dos outros, que podem 
corresponder a um sistema de amuralhamento. Foram encontrados materiais arqueológicos por toda a 
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área nomeadamente fragmentos de cerâmica manual enquadráveis no horizonte cultural do Bronze 
Final. No local existe também um amplo abrigo e ermida. 

Na área de incidência do Parque Eólico predominam construções rurais e marcas de termo, de tipo 
cruciforme, em geral isoladas, que indicam, provavelmente, os limites de propriedades privadas 
(actuais), mas cuja provável maior antiguidade teria que ser estabelecida com base num estudo histórico 
de base documental (ocorrências 1, 7, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 27, 29 a 34, 36, 37 a 47, 48 a 50, 51, 
53, 55, 56, 58 a 66, 70, 72 a 75, 77, 79 a 82, 92, 96, 108, 114, e 117). 

Relativamente aos corredores da Linha Eléctrica, em consequência do trabalho de campo, registou-se 
no corredor de ligação a Castelo Branco (Solução 2) um maior número de ocorrências patrimoniais, de 
tipologia mais diversificada e de valor patrimonial, comparativamente, mais elevado, incluindo sítios 
arqueológicos, sendo de realçar que este território possui um potencial arqueológico relativamente 
elevado. 

Na zona envolvente do Parque Eólico, destaca-se a aldeia de Castelo Novo (Referência f), que 
corresponde a uma das dez aldeias históricas de Portugal onde se tem assistido à recuperação do seu 
património. Situada a cerca de 700 metros de altitude, no sopé da serra da Gardunha, a sua ocupação 
humana remonta ao Calcolítico, havendo referências à Idade do Bronze e à do Ferro, bem como ao 
período romano. Destacam-se o castelo medieval, em ruínas, com a torre de menagem, o pelourinho 
manuelino, o chafariz D. João V, a Igreja Matriz, de traça pombalina, várias casas solarengas e a 
lagareta. 

Outros factores ambientais 

Relativamente à área de implantação do Parque Eólico e aos corredores alternativos da Linha Eléctrica, 
importam ainda realçar os seguintes aspectos relativos à situação de referência: 

- Os tipos de solos presentes na área de estudo do Parque Eólico são Cambissolos húmicos 
(xistos). Verifica-se também que, relativamente às potencialidades, os solos presentes pertencem 
à capacidade de uso de classe F – Solos com utilização não agrícola – florestais. 

- Da análise da ocupação do solo efectuada no EIA, verifica-se que a área correspondente ao 
Parque Eólico é constituída, fundamentalmente, por vegetação arbustiva baixa – matos (69,4%), 
rocha nua (15,2%) e pastagens pobres (9,9%), sendo apenas visível pequenas manchas de 
eucalipto na zona mais a Oeste. No que concerne aos corredores da Linha Eléctrica em análise, a 
Solução 1 atravessa, predominantemente, vegetação arbustiva baixa – matos (36,9%), zonas de 
pinheiro bravo (23,7% + 2,3%), vegetação arbustiva alta e floresta degradada (19,7%) e áreas de 
eucalipto (10,6% + 2,6%), e a Solução 2 cruza, maioritariamente, áreas de vegetação arbustiva 
baixa – matos (15,1%), olival (11,7%) e pinheiro bravo (11,5% + 8,8%), sendo ainda atravessadas 
algumas áreas agrícolas e zonas de azinheiras e sobreiros. 

- Na zona de cumeada apenas estão presentes linhas de água incipientes, que constituem as 
nascentes de afluentes do rio Tejo. Embora o EIA refira que não foram identificadas captações de 
água, importa salientar a existência da nascente e furo pertencentes às Águas de São Vicente da 
Beira, no limite Sul da área de implantação do Parque Eólico, e a presença de recurso 
hidromineral potencial, no limite Norte. Acresce ainda a existência, segundo a Naturtejo, de um 
geossítio de interesse hidrogeológico – Nascente da Senhora da Orada (a Sul do Parque e Oeste 
da Solução 2 da Linha) – com água de características químicas semelhantes à comercializada 
“Fonte da Fraga”, proveniente de captações nas nascentes da ribeira da Senhora de Orada. Este 
sítio, junto ao santuário, tem também tradição cultural para tratamento de doenças com as 
designadas águas da “Fonte Santa”. Considera-se assim que este geossítio apresenta, para além 
do seu interesse hidrogeológico, importância económica e social, de nível regional. 

Os corredores da Linha Eléctrica em análise atravessam, igualmente, linhas de água incipientes, à 
excepção da Solução 2 que sobrepassa o rio Ocreza e a ribeira da Líria.  

4.3 Ordenamento do Território e Condicionantes 

Planos Regionais de Ordenamento Florestal da Beira Interior Norte e da Beira Interior Sul 

O Parque Eólico insere-se em “Zonas Sensíveis para a Conservação”, encontrando-se os aerogeradores 
9 a 12 em “Zonas críticas do ponto de vista da defesa da floresta contra incêndios”, e em “Regime 
Florestal”, abrangendo “Perímetros Florestais” (aerogeradores 9 a 12) e “Rede primária de faixas de 
gestão de combustíveis”.  

A AFN (parecer no Anexo II) considera que os aerogeradores deverão ser construídos no “corredor” da 
Rede Primária de Gestão de Combustível aprovada pela Comissão Municipal e Comissão Distrital de 
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Defesa da Floresta Contra Incêndios. Relativamente ao traçado da Linha Eléctrica, considera que a 
solução Este-Oeste (Solução 1) causará menos danos à ocupação florestal. 

Plano Director Municipal (PDM) de Castelo Branco 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Castelo Branco publicada pela Resolução de 
Conselho de Ministros (RCM) n.º 66/94 (DR 185 de 94.08.11) com as alterações introduzidas pelo (DR 
35, I-B de 02.02.11, DR 100, II-S de 03.04.30, DR 90 de 10.05.2005 e DR 212 de 31.10.08), verifica-se 
que a subestação a construir e os aerogeradores 1, 3, 6, 7 e a Solução 2 da Linha Eléctrica, encontram-
se totalmente inseridos no concelho de Castelo Branco. A Solução 1 da Linha Eléctrica e os caminhos a 
construir e a beneficiar na área afecta ao Parque Eólico inserem-se, parcialmente, no concelho de 
Castelo Branco. 

O Parque Eólico (aerogeradores 1, 3, 6 e 7, subestação/edifício de comando e acessos a 
construir/beneficiar) insere-se em “Espaço Rural” classificado como “Espaços florestais ou silvo-
pastoris”. 

O corredor da Solução 1 da Linha desenvolve-se abrange “Espaço Rural” classificado como “Espaços 
florestais ou silvo-pastoris”. 

O corredor da Solução 2 da Linha encontra-se inserido em “Espaço Rural” classificado como “Espaços 
florestais ou silvo-pastoris”, “Espaços agrícolas ou agro-pastoris” e “Espaços Agrícolas submetidos ao 
regime da RAN”. Abrange ainda uma pequena área de “Espaços Urbanos”. 

De acordo com as disposições regulamentares do PDM de Castelo Branco, verifica-se que para o 
“Espaço Rural”, onde se insere grande parte da pretensão, o n.º 1 do Artigo 52º – Usos, refere que são 
admitidas (…) outras edificações de reconhecido interesse público. 

Verifica-se assim que, para o espaço onde se insere o Parque Eólico e os corredores das Soluções 1 e 
2, a possibilidade de edificação só é admitida desde que seja reconhecido pela Assembleia Municipal de 
Castelo Branco o interesse público da obra para o concelho e para a freguesia. 

Para os “Espaços Agrícolas submetidos ao regime da RAN”, as acções a desenvolver estão sujeitas à 
obtenção do parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro. 

No respeitante aos “Espaços Urbanos”, o regulamento refere no n.º 2 do Artigo 28º, que são espaços 
com fins predominantemente habitacionais que podem integrar outras funções compatíveis com a função 
habitacional. 

Reserva Ecológica Nacional 

Pela leitura da planta da Reserva Ecológica Nacional (REN) publicada pela RCM n.º 125/95 (DR 257, I-
B, de 95.11.07), verifica-se que os corredores das Soluções 1 e 2 da Linha e a área do Parque Eólico 
(subestação/edifício de comando, aerogeradores 1, 3 e 6, e os acessos a construir/beneficiar) estão 
abrangidos por esta condicionante, nos ecossistemas “Áreas com risco de erosão”, “Cabeceiras das 
linhas de água” e “Leitos dos cursos de água”, classificados no actual regime da REN publicado pelo 
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, como “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”, 
“Áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos” e “Cursos de água e respectivos leitos e 
margens”. 

Segundo o actual RJREN, as instalações de produção de electricidade a partir de fontes energia 
renováveis (Parques Eólicos) e as instalações de redes eléctricas aéreas de alta e média tensão 
enquadram-se nos usos e acções compatíveis com os objectivos de protecção ecológica e ambiental e 
de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN, alíneas f) e h) do n.º II do anexo 
II da Portaria 1356/2008, de 22 de Novembro. 

Reserva Agrícola Nacional 

O traçado do corredor da Solução 2 da Linha abrange, parcialmente, áreas da Reserva Agrícola 
Nacional (RAN). As intervenções a realizar estão sujeitas à obtenção de parecer da Entidade Regional 
da Reserva Agrícola Nacional do Centro. 

Outras Condicionantes 

De acordo com a Planta de Condicionantes do concelho de Castelo Branco o Parque Eólico e o corredor 
da Solução 1 da Linha abrangem “Áreas Florestais Ardidas”. As intervenções a realizar nestas áreas 
estão sujeitas a parecer da Autoridade Florestal Nacional. 

De acordo com a AFN (parecer no Anexo II) e contrariamente ao mencionado pela Câmara Municipal de 
Castelo Branco, o último incêndio florestal ocorreu em 2005, pelo que a utilização dos terrenos com 
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povoamentos florestais percorridos por incêndios, não incluídos em espaços classificados no PDM como 
urbanos, estão condicionados pelo prazo de 10 anos, de acordo com o decreto-lei n.º 327/90, de 22 de 
Outubro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 54/91, de 8 de Agosto, Decreto-Lei n.º 34/99, de 5 
de Fevereiro, e Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de Março. Este cenário sucede, principalmente, ao nível 
dos corredores da Linha Eléctrica. 

Ainda relativamente à problemática dos incêndios, esta Autoridade refere a necessidade de cumprir o 
estabelecido no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, relativas à Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem como as 
disposições específicas dos Planos Municipais de defesa da Floresta Contra Incêndios dos concelhos 
abrangidos. 

O corredor da Solução 2 da Linha abrange áreas de “Olival”, “Áreas de Montado de Sobro e Azinho”, 
“Redes de Alta Tensão” e “Marcos Geodésicos” (marco geodésico de “Tega”), e atravessa ainda a A23 – 
Auto-Estrada da Beira Interior. 

No respeitante às áreas de Olival e de Montado de Sobro e Azinho deverá ser dado cumprimento ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de Maio e no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2002, de 30 de Junho, que estabelece as medidas de protecção ao 
sobreiro e à azinheira. 

No respeitante ao marco geodésico, deverá ser salvaguarda a servidão ao marco geodésico (15 m), de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de Abril. De acordo com o parecer do IGP (Anexo II), o 
projecto do Parque Eólico não constitui impedimento para as actividades desenvolvidas por este 
Instituto. No que concerne à Linha Eléctrica, dado terem sido identificados vários marcos geodésicos nos 
corredores em estudo e sem que o IGP tenha informação relativa aos apoios e traçado da Linha, pode 
apenas inferir-se que o projecto da Linha constitui impedimento para as actividades desenvolvidas por 
este Instituto. Assim, deverá ser solicitado parecer a este Instituto sobre o projecto de execução da 
Linha. 

Nas áreas que são atravessadas pelas redes de alta tensão e pela A23 deverá ser dado cumprimento às 
respectivas servidões, bem como a outras que possam ocorrer na área, nomeadamente “Estradas 
Municipais”, “Estradas Nacionais”, etc. Acresce o já mencionado pela EP, relativamente ao facto das 
estradas ER233, ER112 e EN352 são da responsabilidade do Município de Castelo Branco. 

A intervenção no concelho de Castelo Branco abrange ainda áreas da servidão dos recursos hídricos, 
pelo que as intervenções a realizar estão sujeitas à obtenção de título de utilização dos recursos hídricos 
a emitir pela Administração da Região Hidrográfica do Tejo, IP. 

O facto do Projecto se inserir na Rede Natura 2000 – Lista Nacional de Sítios, Sítio Serra da Gardunha 
(PTCON0028), as intervenções a realizar estão sujeitas ao parecer do ICNB. 

Plano Director Municipal (PDM) do Fundão 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM do Fundão publicada pela RCM n.º 82/2000 (DR 157 
de 00.07.10) com as alterações de regime simplificado (DR 259, II-S, 01.11.08), (DR 10, II-S, 03.01.13) e 
pelo (DR 2, II-S, 08.01.03), verifica-se que o Parque Eólico (aerogeradores 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12) 
encontram-se no concelho do Fundão. A Solução 1 e parte dos acessos a construir/beneficiar na área do 
Parque Eólico inserem-se, parcialmente, neste concelho. 

O Parque Eólico (aerogeradores 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 e acessos a construir/beneficiar) insere-se em 
“Espaço Rural” classificado como “Espaços Agro-silvo-pastoris” e “Espaços de Interesse Turístico”. 

O traçado do corredor da Solução 1 da Linha insere-se em “Espaço Rural” e abrange, parcialmente, 
“Espaços florestais”. 

Segundo as disposições regulamentares do PDM do Fundão, constantes no Artigo 52º, para os 
"Espaços rurais” (…) é permitida a instalação de infra-estruturas de produção e transporte de energias 
renováveis, empreendimentos de turismo no espaço rural, permitindo ainda modificações ou ampliações 
para os estabelecimentos hoteleiros, existentes, dentro dos parâmetros de edificabilidade referidos no nº 
3 deste artigo e desde que não haja interferência com áreas da RAN, REN ou qualquer outra servidão. 

Verifica-se assim que para o “Espaço rural”, onde se inserem as pretensões, é permitida a instalação de 
parques eólicos, bem como a instalação das linhas eléctricas para transporte de energia. 

No respeitante às áreas da REN, as instalações de produção de electricidade a partir de fontes energia 
renováveis (Parques eólicos), enquadram-se nos usos e acções compatíveis com os objectivos de 
protecção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas nesta 
condicionante. 
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Reserva Ecológica Nacional 

Da leitura da planta da REN publicada pela RCM n.º 121/96 (DR 183, I-B, de 96.08.08), verifica-se que 
as infra-estruturas previstas estão abrangidas por esta condicionante, nos ecossistemas “Leitos dos 
cursos de água”, “Áreas de máxima infiltração” e “Áreas com risco de erosão”, classificados no actual 
Regime da REN, publicado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, como “Cursos de águas e 
respectivos leitos e margens”, “Áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos”e “Áreas de 
elevado risco de erosão hídrica do solo”. 

Segundo o actual RJREN, as instalações de produção de electricidade a partir de fontes energia 
renováveis (parques eólicos) e as instalações de redes eléctricas aéreas de alta e média tensão 
enquadram-se nos usos e acções compatíveis com os objectivos de protecção ecológica e ambiental e 
de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN, alíneas f) e h) do n.º II do anexo 
II da Portaria 1356/2008, de 22 de Novembro. 

Reserva Agrícola Nacional 

No concelho do Fundão as pretensões não estão abrangidas por esta condicionante. 

Outras Condicionantes 

De acordo com a Planta de Condicionantes do concelho do Fundão, o Parque Eólico e a Solução 1 da 
Linha abrangem “Marcos Geodésicos” (marco geodésico da “Gardunha” e do “Mastro”). Tal como já 
mencionado, as intervenções a efectuar nestas áreas devem salvaguardar a servidão aos marcos 
geodésicos, de acordo com o Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de Abril. 

O Parque Eólico é atravessado por dois “Feixes Hertzianos”, pelo que deverá ser salvaguarda a servidão 
radioeléctrica a essa passagem. 

De acordo com parecer da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), anexo ao EIA, existem 
duas ligações hertzianas que atravessam a área do Parque – Trevim <> Gardunha e Gardunha <> 
Covilhã. Embora este parecer não tenha sido considerado no EIA e na planta de condicionamentos, 
considera-se o mesmo de extrema importância. Assim, deverão ser respeitadas as servidões 
radioeléctricas constituídas e as respectivas zonas de desobstrução definidas (que deverão ser 
transposta para a planta de condicionamentos), devendo ser ajustadas as posições dos aerogeradores 4 
e 9. 

A intervenção no concelho do Fundão abrange ainda áreas da servidão dos recursos hídricos, pelo que 
as intervenções a realizar estão sujeitas à obtenção de título de utilização dos recursos hídricos a emitir 
pela Administração da Região Hidrográfica do Tejo, IP. 

O facto do Projecto se inserir na Rede Natura 2000 – Lista Nacional de Sítios, Sítio Serra da Gardunha 
(PTCON0028). As intervenções a realizar nesta área estão sujeitas ao parecer do Instituto da 
Conservação da Natureza e Biodiversidade, IP. 

Perímetro Florestal do Castelo Novo 

Segundo a AFN (parecer no Anexo II), os locais previstos para os aerogeradores 9 a 12 inserem-se no 
Perímetro Florestal do Castelo Novo. Estando este perímetro sob a gestão da AFN, o planeamento e a 
execução das obras que nele se insiram ou colidem, devem ter a participação e acompanhamento dessa 
entidade, através da Direcção Regional das Florestas do Centro. 

Acrescenta que deverá ser obtida a autorização para utilização dos terrenos baldios junto das 
respectivas Assembleias de Compartes e que as áreas ocupadas não perdem a sua natureza de baldios 
submetidos a regime florestal parcial. 

 

Assim, do ponto de vista do ordenamento do território, a instalação do Parque Eólico e das Soluções 1 e 
2 da Linha parecem compatibilizar-se com as disposições regulamentares dos PDM de Castelo Branco e 
do Fundão. No entanto, para o concelho de Castelo Branco, deverá ser obtido o reconhecimento de 
interesse público da obra pela Assembleia Municipal de Castelo Branco. 

No respeitante às áreas abrangidas pela REN, o actual Regime Jurídico da REN, publicado pelo 
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, considera as infra-estruturas previstas como acções 
compatíveis com o actual regime jurídico. 

Quanto aos traçados propostos para a instalação da Linha Eléctrica, considera-se que a Solução 1 
apresenta condicionantes menos relevantes, em termos de ocupação de solo, uma vez que ocupa áreas 
florestais e de matos. É também bastante menos extensa que a Solução 2. 
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Para a Solução 2, considera-se que se trata de um traçado onde, provavelmente, a ocorrência de 
impactes negativos de intensidade reduzida são certos, permanentes e irreversíveis nos locais de 
implantação dos apoios, uma vez que coincidem com áreas agrícolas e áreas de montado. 

Para que a implementação do Parque Eólico e Linha Eléctrica possa vir a receber maior aceitação, 
deverá ter-se em consideração as Servidões Administrativas presentes. 

4.4 Impactes Ambientais 

Relativamente aos impactes positivos, induzidos pelo aluguer dos terrenos, desenvolvimento do 
Projecto e produção de energia, destacam-se os seguintes: 

Utilização de mão-de-obra local – impacte pouco significativo 

Esta utilização poderá ser feita, principalmente, nos trabalhos de construção menos especializados, 
criando postos de trabalho temporários. 

Dinamização económica local – impacte significativo 

Incluindo a maior procura de serviços de restauração e hotelaria, carpintaria, serralharia, mecânica, 
venda de combustível e betão para as fundações, principalmente durante a fase de construção. 

Contributo para o desenvolvimento local e nacional, para o cumprimento do Protocolo de Quioto e para 
uma melhor qualidade de vida da população – impacte significativo 

Para além dos 2,5% de receita bruta do Projecto que reverterá a favor das respectivas Câmaras 
Municipais, é de referir as receitas adicionais referentes ao arrendamento dos terrenos afectos às áreas 
previstas de inserção do Parque Eólico, que irão reverter para as entidades gestoras dos terrenos. 

A nível global, com magnitude reduzida, realça-se a contribuição para o desenvolvimento de fontes de 
energia promotoras de um desenvolvimento sustentado, diminuição da pressão imposta sobre a 
produção de energia a partir de combustíveis fósseis e diminuição das emissões de poluentes 
atmosféricos resultantes da queima de combustíveis fósseis, em particular dos gases com efeito de 
estufa. 

A nível nacional, de magnitude média, refere-se a melhoria da gestão da energia no quadro da política 
energética nacional, a contribuição para o crescimento de forma sustentada das capacidades 
permanentes de produção energética, a diminuição da dependência nacional de combustíveis fósseis e 
de energia eléctrica importados, o facto de evitar a saída de divisas, já que em termos energéticos 
Portugal apresenta uma balança comercial largamente deficitária, e o fomento da utilização de 
tecnologias energéticas avançadas e desenvolvimento do conhecimento nesta área tecnológica. 

Por último, a nível regional e local, com magnitude reduzida a média, salienta-se a valorização e 
utilização de recursos naturais endógenos e renováveis, a dinamização de actividades económicas e 
criação de emprego, e o aumento das fontes municipais de rendimento. 

 

No que concerne aos impactes negativos, realçam-se, durante a fase de construção, os decorrentes 
das acções de desmatação e movimentação de terras, associadas à implantação do estaleiro, 
construção de acessos, valas de cabos e subestação e edifício de comando, instalação dos 
aerogeradores e apoios da Linha, movimentação de máquinas e veículos afectos à obra, bem como as 
associadas ao funcionamento da obra em geral. Na fase de exploração, os impactes negativos 
resultam, essencialmente, da presença e funcionamento dos aerogeradores e linha eléctrica, 
manutenção das infra-estruturas e utilização dos acessos do Parque. Deste modo, destacam-se os 
seguintes impactes negativos do Projecto: 

Alteração da morfologia do terreno – impacte significativo a muito significativo 

A destruição dos afloramentos rochosos existentes e a utilização de área de declive acentuado potencia 
este impacte. Realçam-se as acções inerentes à construção dos aerogeradores 9 a 12 e respectivos 
acessos, plataformas e rede de cabos, que conduzirão a uma destruição de afloramentos rochosos e 
movimentação de terras muito significativas. Importa também salientar o impacte decorrente da 
construção dos aerogeradores 7 e 8, e respectivos acessos, plataformas e rede de cabos, numa zona de 
menor declive mas com afloramentos rochosos de grande dimensão, destacando o acesso entre os 
aerogeradores 8 e 9 (a meia encosta), que induzirá uma destruição de afloramentos e movimentação de 
terras significativa. 

A identificação cuidada dos tipos de morfologia granítica e dos locais a salvaguardar, decorrente da 
análise dos valores existentes, e a sua consideração na definição do projecto de execução é essencial 
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para a minimização deste impacte. Assim, a planta de condicionamentos deverá apresentar um maior 
pormenor no que concerne aos valores geológicos presentes. 

Ao nível da construção da Linha Eléctrica, os impactes serão menos significativos, decorrente das infra-
estruturas necessárias e da menor movimentação de terras prevista, salientando no entanto a 
necessidade de evitar as zonas de afloramentos rochosos e de declives mais acentuados para a 
implantação dos apoios e respectivos acessos. 

No que concerne às soluções propostas, considera-se que, aparentemente, a Solução 1 induzirá 
impactes menos significativos, uma vez que irá afectar zonas de xistos. 

Aumento da erosão dos solos – impacte pouco significativo a significativo 

À semelhança do mencionado na alteração da morfologia do terreno, as acções em zonas de maior 
declive induzirão impactes mais significativos, realçando-se as acções de construção dos aerogeradores 
9 a 12, e respectivas infra-estruturas, e o acesso entre os aerogeradores 8 e 9. 

Por outro lado, decorrente de uma maior exposição dos solos, será potenciado o transporte/arraste de 
sólidos para as linhas de água, principalmente em zonas de maior declive, destacando-se a construção 
do acesso entre os aerogeradores 8 e 9. 

A minimização geral deste impacte será feita através da implementação de uma rápida e eficaz 
recuperação do coberto vegetal, logo após a construção. 

Afectação de locais de interesse geológico – impacte indeterminado (directo/indirecto) 

Embora não tenham sido identificados locais de especial interesse geológico (tais como geossítios) na 
área prevista para a implantação do Parque Eólico, existem vários geossítios na envolvente próxima da 
mesma e do corredor da Solução 2 para a Linha Eléctrica. Assim, considera-se que poderão ser 
induzidos, nomeadamente, impactes ao nível do seu enquadramento paisagístico e do seu valor 
turístico, parecendo ser a Solução 1 a menos impactante. 

Refere a Naturtejo que o presente projecto, e outros, não podem pôr em causa o desenvolvimento de 
projectos que favoreçam a diversificação económica do território, incompatibilizando-se com áreas de 
forte sensibilidade e relevância ambiental/paisagística, com elevado potencial conhecido no que diz 
respeito ao Turismo de Natureza, como é o caso da serra da Gardunha. Realça, como principal 
preocupação decorrente da implantação do Parque Eólico, as modificações paisagísticas permanentes, 
e cumulativas com o parque eólico já existente, de toda a área granítica de cumeada de inegável 
interesse, bem como a perda de valores geológicos/naturais. Acresce ainda que a criação de um parque 
eólico, elemento fortemente dissonante na paisagem, para a cumeada granítica do maior sistema 
orográfico de toda a região, com valores paisagísticos e elementos singulares, de “excepcional qualidade 
cénica”, põe em causa a Rota da Gardunha, percurso pedestre da Rede de Percursos Pedestres de 
Castelo Branco, que traz até esta região do Geopark centenas de grupos organizados por operadores 
turísticos portugueses e espanhóis, pela homogeneização artificial da paisagem. 

Tendo em consideração o mencionado pela Naturtejo, verifica-se que a implantação dos aerogeradores 
9 a 12 poderão induzir impactes muito significativos sobre os valores naturais, paisagísticos e turísticos 
do Geopark. 

Assim, deverá ser efectuada uma análise detalhada dos impactes produzidos pela implantação do 
Projecto (Parque e Linha) nos locais de interesse geológico existentes, quer ao nível da sua componente 
geológica, quer no que se refere ao seu enquadramento paisagístico e turístico, e minimizados os 
eventuais efeitos negativos. 

Alteração do Uso do Solo – impacte pouco significativo 

Embora a área afecta à construção possa ser mais significativa (76602 m
2
), grande parte desta área será 

recuperada, sendo apenas utilizada efectivamente a área destinada aos elementos definitivos do 
Projecto (41062 m

2
). Para além do facto da área afectada definitivamente ser reduzida, considera-se o 

impacte pouco significativo, dada a não aptidão agrícola do solo e os seus actuais usos 
(designadamente o pastoreio), que poderão ser mantidos. Realça-se apenas a afectação de duas 
manchas de eucalipto decorrente da necessidade de beneficiação do acesso ao Parque. 

Relativamente à construção da Linha Eléctrica, esperam-se impactes mais significativos decorrentes da 
afectação de áreas florestais e agrícolas, pela colocação dos apoios, abertura de acessos e criação e 
manutenção da faixa de segurança da Linha. Comparando as soluções apresentadas, verifica-se que a 
Solução 2 poderá induzir impactes mais significativos decorrentes da afectação de áreas agrícolas 
(nomeadamente olival), de pinheiro bravo, de sobreiro e de azinheira, podendo ser estas duas últimas 
áreas evitadas no traçado da Linha. No que se refere à Solução 1, realça-se o atravessamento de pinhal, 
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devendo ser reduzido o corte de árvores ao essencial para o correcto funcionamento da Linha. Esta 
última solução apresenta impactes menos significativos e causa, segundo a AFN (parecer no Anexo II), 
menos danos à ocupação florestal, devendo esta alternativa ser conciliada com as linhas eléctricas já 
existentes e pertencentes aos sub-parques eólicos envolventes. 

A AFN alerta ainda para a necessidade de ser tido em consideração o facto dos sobreiros e azinheiras, 
embora pouco abundantes, serem espécies protegidas por legislação específica, carecendo o seu corte 
ou arranque de prévia autorização. 

Poluição do solo e linhas de água – impacte pouco significativo 

Decorre da ocorrência de derrames de substâncias poluentes, no decurso da obra e manutenção do 
Parque, mas poderá ser facilmente evitado através do seu correcto manuseamento e armazenamento. 

Afectação/alteração da Paisagem – impacte significativo a muito significativo 

De uma forma geral, a implantação de um parque eólico e da linha eléctrica associada induzem 
necessariamente a ocorrência de impactes negativos na paisagem. Esta situação deve-se ao facto dos 
aerogeradores serem estruturas com grande desenvolvimento vertical e das linhas eléctricas 
constituírem estruturas lineares contínuas, determinando um uso permanente e definitivo do solo, quer 
no que se refere aos apoios, quer na faixa de protecção associada, que condiciona o modelo de gestão 
do território afectado. Os seus efeitos reflectem-se em alterações directas sobre o território e indirectas, 
em termos visuais, com consequência na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando 
assim a leitura da paisagem. 

Podem ser identificados impactes estruturais, que ocorrerão da alteração do uso e da ocupação do solo, 
com as consequentes alterações paisagísticas, e impactes cénicos, que se farão sentir com maior 
intensidade nas povoações próximas e a partir de vias de comunicação. 

Durante a fase de construção, os impactes na paisagem decorrem da alteração na morfologia do relevo 
e no uso do solo, da intrusão visual da própria construção no território e da desorganização espacial e 
funcional deste. Estes impactes ocorrem na área de implantação dos elementos do Projecto, mas 
também nas áreas temporariamente afectas à obra (estaleiros, valas, locais de depósito, zonas de 
armazenamento), e em particular nas zonas onde a movimentação de terras é mais significativa. Assim, 
como principais alterações na paisagem identificam-se as seguintes situações: 

- Desordem visual (decorrente das acções de construção e presença em obra do conjunto dos 
elementos fixos ou móveis necessários ao desenvolvimento da obra) - contribui, temporariamente, 
para a perda da identidade estética do local - impacte certo, imediato, local, temporário, reversível, 
de magnitude reduzida e pouco significativo, com ou sem a implementação das medidas 
mitigadoras, face à reduzida frequência de pessoas na envolvente mais próxima da obra. 

- Destruição do coberto vegetal e alteração da morfologia do terreno - ocorrerão na área de 
implantação das infra-estruturas do Projecto - impacte certo, imediato, local, permanente, 
irreversível, de média magnitude e significativo. 

- Destruição dos afloramentos rochosos de elevado valor cénico - impacte certo, imediato, local, 
permanente, irreversível, de magnitude média e significativo a muito significativo, não mitigável, em 
particular na extremidade Nordeste da área do Parque (local previsto para os aerogeradores 9 a 
12), na sub-unidade “Afloramentos Rochosos”, onde é maior a concentração de afloramentos 
graníticos de grandes dimensões. Neste último caso, por se tratar de uma cumeada mais estreita, 
a afectação dos afloramentos rochosos será visível da aldeia histórica de Castelo Novo. 

- Construção da subestação e edifício de comando - impacte directo, certo, permanente, local, 
irreversível, de reduzida magnitude e pouco significativo. 

- Montagem dos aerogeradores - impacte directo, certo, permanente, regional, irreversível, de média 
magnitude e significativo a muito significativo. 

- Construção da Linha Eléctrica: No caso da Solução 1, apesar do corredor se implantar, 
parcialmente, em áreas florestais (com maior capacidade de absorção), o impacte sobre a 
Paisagem será maior nesses mesmos locais, por implicar a abertura da faixa de protecção - 
impacte certo, imediato, local, permanente, irreversível, reduzida magnitude e pouco significativo. 
No caso da Solução 2, os impactes decorrem da sua maior extensão e no seu desenvolvimento 
para Sul, em áreas com baixa capacidade de absorção visual, ao que se associa ainda a abertura 
da faixa de protecção nas áreas florestais atravessadas - impacte negativo, certo, imediato, 
regional, irreversível, permanente, média magnitude e significativo. 
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Durante a fase de exploração, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e 
permanente que estas infra-estruturas (edifício de comando e subestação, acessos, Linha Eléctrica e, 
em particular, aerogeradores) assumem na paisagem. Os impactes serão tanto mais significativos 
quanto mais visível for a área do Projecto e os seus elementos, quer na área directa da sua implantação, 
quer à distância, dada a sua grande exposição, e quanto mais sensível for a área de observação dos 
mesmos. Como principais alterações na paisagem identificam-se as seguintes situações:  

- Presença de áreas pavimentadas, dissonantes do ambiente visual local (acessos) - impacte 
directo, certo, permanente, local, irreversível, de reduzida magnitude e pouco significativo. 

- Presença de taludes, dissonantes da morfologia do território envolvente (acessos e plataformas 
dos aerogeradores) - Impacte directo, certo, permanente, local, irreversível, de média magnitude e 
significativo. 

- Presença da subestação e edifício de comando - impacte directo, certo, permanente, local, 
irreversível, reduzida magnitude e pouco significativo. 

- Presença dos aerogeradores e seu funcionamento - perda de valor cénico natural da paisagem. 
Segundo a análise feita no EIA e da leitura da cartografia apresentada, verifica-se que o conjunto 
dos aerogeradores que constituem o Parque Eólico, ainda que nem sempre a sua totalidade, é 
visível a partir da maioria das povoações existentes na envolvente à área do Parque e respectivas 
vias de comunicação. Não se prevê que os aerogeradores sejam visíveis a partir da sede de 
concelho do Fundão (a Nordeste), nem de Alpedrinha, Alcongosta e Alcaide, e das povoações a 
Sul pertencentes ao concelho de Castelo Branco, como Louriçal do Campo ou Paradanta. No que 
diz respeito às povoações afectadas visualmente pela presença futura dos aerogeradores, 
destacam-se Souto da Casa (12), Casal Álvaro Pires (10), Vale de Urso (4), S. Vicente da Beira 
(8), Pereiros (8) e Castelo Novo (4). Este impacte é considerado certo, imediato, permanente, 
irreversível, local a regional, de média magnitude, muito significativo e não mitigável. Destaca-se o 
impacte visual dos quatro aerogeradores (9, 10, 11 e 12), particularmente significativo, sobre a 
aldeia histórica de Castelo Novo, de onde actualmente não se avista qualquer aerogerador. Os 
locais previstos para os referidos aerogeradores distam desta aldeia sensivelmente 2,5 km, sendo 
que a presença destes compromete a integridade visual e o carácter desta Paisagem, em virtude 
da sua desmesurada escala e do seu forte carácter artificial e permanente. Estas estruturas 
constituirão uma intrusão visual não minimizável, provocando o seccionamento do horizonte visual 
e dificultando a percepção da Paisagem, desvirtuando o conceito de lugar e de Paisagem 
enquanto unidade visual. Acresce ainda ser expectável, durante a fase de construção, a destruição 
de vários afloramentos rochosos na cumeada prevista para a implantação dos quatro 
aerogeradores, próxima e orientada para aldeia histórica de Castelo Novo. Assim, concluindo-se 
que a execução do Parque Eólico, na sua totalidade, constituirá um impacte negativo e muito 
significativo na Paisagem, deverá ser minimizado através da não construção dos aerogeradores 9, 
10, 11 e 12. 

- Presença da Linha Eléctrica: Solução 1 - impacte certo, imediato, local, permanente, irreversível, 
reduzida magnitude e pouco significativo; e Solução 2 - impacte certo, imediato, regional, 
irreversível, permanente, média magnitude e significativo. A Solução 1, pela sua menor extensão e 
por se implantar em áreas com menor presença potencial de observadores, apenas se registam na 
proximidade das povoações de Paradanta e Vale de Urso e no atravessamento da EN352, onde a 
linha e os apoios se apresentam mais expostos, apresenta um menor impacte visual. A Solução 2, 
dada a sua extensão, apresenta-se mais exposta a um maior número potencial de observadores e 
por isso de maior impacte visual ao longo de uma faixa de território significativa. Na sua 
proximidade (aproximadamente a 1,5km) registam-se a presença de povoações como: S. Vicente 
da Beira, Sobral do Campo, Ninho do Açor, Tinalhas, Freixal do Campo. Acresce ainda que esta 
solução se irá desenvolver paralelamente, numa extensão significativa, às estradas EN352 e 
EN550. É de referir também, os inúmeros atravessamentos de vales e linhas de água, sendo de 
realçar o atravessamento do vale e do rio Ocreza. 

Destruição e eliminação do coberto vegetal – impacte significativo a muito significativo 

De acordo com o já mencionado, não foi detectada a presença das espécies da flora protegidas 
consideradas potenciais para a área de estudo. Todavia, foi prevista a realização de trabalho de campo 
adequado à detecção dessas espécies, pelo que os resultados obtidos deverão ser tidos em 
consideração no projecto de execução, através da definição e salvaguarda das manchas de vegetação 
importantes para estas espécies, que deverão ser transpostas para a planta de condicionamentos. 

Atendendo a esta lacuna de informação, torna-se difícil avaliar o impacte do Projecto sobre a flora e 
vegetação, salientando-se no entanto que a instalação do aerogerador 12, e respectivas estruturas 
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associadas, que irá provocar um impacte significativo sobre a população de Festuca elegans, 
identificada no local previsto para este aerogerador, bem como a afectação da restante área da cumeada 
Nordeste, onde esta espécie é potencial. 

Acresce que a cumeada prevista para os aerogeradores 9 a 12 apresentam afloramentos rochosos 
associados aos Habitats 4090, 8220 e 8230, que constituem os principais biótopos da área de estudo, 
cuja afectação será muito significativa. Refira-se, igualmente, que esta mancha de afloramentos 
rochosos deverá ser a mais bem conservada na serra da Gardunha, apresentando, assim, uma 
importância acrescida em relação à conservação deste tipo de habitat e das espécies e comunidades a 
ele associados. 

Acresce ainda que o Habitat 4090, presente na área de estudo, é específico de afloramentos rochosos 
de origem granítica (de distribuição pontual), pelo que a destruição dos afloramentos rochosos em 
presença resultará na eliminação permanente e irreversível do habitat das comunidades de 
Echinospartum ibericum. 

O EIA considera este impacte de intensidade média, certo, imediato, temporário e reversível, no caso da 
construção dos aerogeradores 1 a 8, e respectivas plataformas, acessos e rede de cabos, e de 
intensidade elevada, certo, imediato, temporário e reversível, no caso da construção dos aerogeradores 
9 a 12, e respectivas plataformas, acessos e rede de cabos. 

Contudo, esta análise deverá ser revista, no RECAPE, à luz dos novos dados recolhidos no trabalho de 
campo previsto e propostas medidas de minimização. 

Na fase de exploração, o EIA considera que a vegetação das zonas intervencionadas, ocupadas pelas 
estruturas provisórias, sofrerá um impacte de intensidade reduzida, provável, de médio prazo, temporário 
e reversível, podendo recuperar se for alvo de medidas adequadas. Por outro lado, nas áreas ocupadas 
pelas infra-estruturas definitivas (subestação, aerogeradores e respectivos acessos) a vegetação será 
eliminada, observando-se um impacte de intensidade reduzida, certo, permanente e irreversível. 

No que concerne à Linha Eléctrica, o EIA especifica os seguintes impactes: 

Impacte 
Avaliação do Impacte 

Solução 1 

Avaliação do Impacte 

Solução 2 

Fase de construção: Eliminação 
do coberto vegetal nos locais de 
abertura de acessos e de abertura 
dos caboucos para a fundação 
dos apoios 

Pontual, quer no espaço, quer no 
tempo, sendo reversíveis nos locais 
onde for possível repor a vegetação 
natural anterior e irreversíveis nas zonas 
de implantação dos apoios 

Pontual, quer no espaço, quer no 
tempo, de intensidade reduzida, 
certo e temporário, sendo 
reversível nos locais onde for 
possível repor a vegetação natural 
anterior e irreversível nas zonas 
de implantação dos apoios 

 

Para a Solução 2 são identificadas situações potencialmente mais impactantes, tais como o 
atravessamento/afectação das galerias ripícolas associadas ao rio Ocreza e ribeira da Líria (Habitat 3280 
+ 92A0 e Habitat 3290 + 91B0, respectivamente) e dos montados (Habitat 6310, azinheira Quercus 
rotundifolia e sobreiro Quercus suber protegidos através do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio), 
nos quais se deverá evitar a colocação de apoios. 

Tendo em consideração a informação disponível no ICNB sobre Asphodelus bento-rainhae (espécie 
prioritária do Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, republicado através do Decreto-Lei n.º 
49/2005, de 24 de Fevereiro) e Festuca elegans (Anexo B-II do mesmo diploma), não serão estas 
espécies afectadas pelos corredores definidos nas Soluções 1 e 2. Relativamente a outras espécies de 
flora com estatuto de conservação constantes dos Anexos B-II, B-IV e B-V do referido diploma, e apesar 
de no EIA não vir informação sobre a distribuição destas nos corredores das Soluções 1 e 2 previstos 
para a Linha Eléctrica, considera-se que, devido à menor extensão da Solução 1 (com menor número de 
apoios e, presumivelmente, menor abertura de acessos), será esta a que terá menor impacte a nível da 
flora. 

Perturbação/mortalidade da Fauna e destruição/alteração do seu habitat – impacte significativo 

Este impacte será induzido, na fase de construção, pela abertura/beneficiação de caminhos, sendo 
considerado no EIA de magnitude reduzida, provável, imediato, temporário e irreversível, no caso da 
construção dos aerogeradores 1 a 8, e de magnitude elevada, provável, imediato, permanente e 
irreversível, no caso da construção dos aerogeradores 9 a 12. Consequentemente, o EIA sugere que o 
projecto de execução deverá considerar o contorno dos afloramentos rochosos existentes, de modo a 
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diminuir a magnitude do impacte. Todavia, no caso dos aerogeradores 9 a 12 será muito difícil não 
afectar afloramentos rochosos, dado que a cumeada está repleta de afloramentos. 

A localização dos aerogeradores dentro (ou próximo) das manchas de eucaliptal, na parte ocidental, irá 
induzir um impacte de intensidade reduzida, provável, imediato, permanente e reversível. 

A eventual afectação dos potenciais cursos de água temporários, onde poderão existir espécies de 
pequenos mamíferos, anfíbios e alguns répteis, pela construção do Parque Eólico constituiu um impacte 
improvável, temporário, reversível e de intensidade reduzida, dada a configuração do Projecto 
apresentada, podendo a construção/beneficiação de acessos ser o factor mais impactante. 

O Aumento do nível do ruído, que ocorrerá durante o tempo em que se mantenha actividade na obra, 
produzirá um efeito perturbador nas espécies faunísticas, induzindo um impacte de intensidade média, 
provável, imediato, temporário e reversível. 

Durante a fase de exploração, o aumento da acessibilidade ao local, devido à abertura/melhoria de 
caminhos, potencia o risco de atropelamento e a perda de tranquilidade para as espécies presentes. 
Este impacte será de magnitude média, provável, imediato, esporádico e reversível. 

O risco de colisão das aves com os aerogeradores e o possível abandono das imediações do Parque 
Eólico, devido ao funcionamento dos aerogeradores, poderá constituir um dos impactes mais 
significativos sobre a fauna. Considera-se que existe uma maior probabilidade de mortalidade nos 
aerogeradores 9 a 12, por se situarem ao longo de uma zona de cumeada onde, tanto a vertente 
meridional como a setentrional, correspondem a zonas de escarpa. Segundo o EIA, este impacte será de 
magnitude reduzida a média, só possível de confirmar com estudos de monitorização após a 
implantação do Parque Eólico, provável, imediato, permanente e irreversível. Embora não tenha sido 
considerado um impacte significativo, foi detectada mortalidade de juvenis de tartaranhão-caçador no 
Sub-Parque Eólico do Masto (contíguo à área agora em análise), que deverá ser tida em consideração. 

Por outro lado, será também incrementado, pela presença e funcionamento dos aerogeradores, o risco 
de colisão dos morcegos com estas estruturas e o possível abandono das imediações do Parque Eólico. 
Este impacte é considerado de magnitude média, provável, imediato, permanente e irreversível. Importa 
salientar que foi detectada mortalidade de morcegos no Parque Eólico da Gardunha, superior à 
identificada para a comunidade de aves, no entanto a maior parte das colisões ocorreram nos 
aerogeradores próximos de manchas florestais de resinosas e junto aos locais iluminados. 

Importa realçar que estes impactes serão mais significativos, no caso de serem afectadas espécies com 
elevado estatuto de ameaça, tanto no caso das aves (como o tartaranhão-caçador) como dos morcegos. 

A informação adicional já solicitada sobre a população de tartaranhão-caçador poderá trazer novos 
dados que permitam uma avaliação, mais precisa, dos impactes sobre essa espécie e a formulação de 
medidas de minimização adequadas. 

No que concerne à Linha Eléctrica, o EIA identifica os seguintes impactes nos valores naturais em 
presença: 

Impacte 
Avaliação do Impacte 

Solução 1 

Avaliação do Impacte 

Solução 2 

Fase de Construção: Destruição de habitat, e 
perturbação pelo ruído causado pela abertura 
dos acessos, pela colocação dos apoios e 
pelas posteriores acções de recuperação 
paisagística 

Impacte provável, reversível, 
de magnitude reduzida e 
temporário 

Impacte provável, reversível, 
de magnitude reduzida e 
temporário 

Fase de Exploração: Ferimentos ou morte de 
indivíduos resultante da colisão com os cabos 
eléctricos ou apoios 

Impacte provável, de 
magnitude reduzida, 
permanente e irreversível 

Impacte provável, de 
magnitude reduzida, 
permanente e irreversível 

 

No corredor da Solução 1 foram detectadas 37 espécies, nenhuma das quais com estatuto de ameaça 
VU, EN ou CR, e uma com estatuto de Quase Ameaçado (NT) - grifo Gyps fulvus. No corredor da 
Solução 2 foram detectadas 42 espécies, das quais chasco-ruico Oenanthe hispanica (VU) e águia-
calçada Hieraaetus pennatus (NT). 

A Solução 1 (linha de média tensão a 30 kV) apresenta uma extensão de cerca de 9,6 km, enquanto a 
Solução 2 (linha de alta tensão a 60 kV) tem cerca de 28 km de extensão, praticamente o triplo da 
primeira.  
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Parte do corredor da Solução 1 (aproximadamente 3 km) acompanha a linha eléctrica 30 kV existente do 
Sub-Parque Eólico do Mastro (Parque Eólico da Gardunha). No caso da Solução 2 o acompanhamento 
da linha eléctrica 150 kV existente do Parque Eólico da Gardunha efectua-se a partir da aldeia de 
Tinalhas, o que deverá corresponder à metade sul desta infra-estrutura (aproximadamente 14 km). 

A colisão ocorre em linhas de qualquer tensão, embora se considere que o impacte seja reduzido nas 
linhas de baixa tensão por apresentar um plano geralmente bastante visível. A electrocussão ocorre em 
linhas de média tensão (em geral menor que 45 kV), embora também possa ocorrer em linhas de alta 
tensão. Note-se que a morte por colisão apresenta maior peso, face à atribuída à electrocussão, em 
espécies de aves acidentadas nas linhas de média e alta tensão 
(http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT2007/O+ICNB/Estudos+e+Projectos/Monit+Minim+Impact+Linhas+Ele
ct+Avifauna.htm?res=1440x900). 

No que concerne a avaliação dos dois corredores propostos sobre as espécies de aves observadas: 

Parâmetro Solução 1 Solução 2 

Afectação de áreas com importância 
reconhecida para a conservação das 
aves 

Não Não 

Susceptibilidade das espécies e 
estatuto de conservação 

Accipitridae - Gyps fulvus (NT): 
Colisão

2
: Intermédio; 

Electrocussão
3
: II-III 

Muscicapidae - Oenanthe hispanica 
(VU): Colisão: Intermédio; 
Electrocussão: I 

 Accipitridae - Hieraaetus pennatus 
(NT): Colisão: Intermédio; 
Electrocussão: II-III 

Tipos de armações e outras 
características da linha eléctrica 

Informação inexistente  Informação inexistente 

 

Do acima exposto considera-se, assim, a Solução 1 como menos impactante sobre a avifauna devido, 
principalmente, à menor extensão da mesma. 

Afectação dos recursos hídricos existentes – impacte pouco significativo a significativo 

No Parque Eólico haverá afectação de linhas de água, principalmente pelos acessos, que, embora 
incipientes, deverão ser evitadas pelo Projecto e/ou objecto de medidas de minimização adequadas à 
manutenção da drenagem existente. 

No caso da Linha Eléctrica, o impacte será mais significativo se forem afectadas as linhas de água 
identificadas, sendo no entanto fácil de evitar essa situação através da não colocação de apoios nas 
mesmas e nas suas margens. 

Por outro lado, desconhece-se o potencial impacte do Projecto sobre as estruturas pertencentes às 
Águas de S. Vicente da Beira e a Nascente da Senhora da Orada, bem como sobre o recurso 
hidromineral potencial identificado, pelo que deverá ser efectuada uma análise mais detalhada deste 
impacte, incluindo a consulta das entidades responsáveis pelas explorações existentes. Caso venham a 
ser afectados estes recursos, o impacte será mais significativo. 

Aumento do nível de ruído ambiente – impacte indeterminado 

Os impactes foram avaliados para as fases de construção e de exploração. Para esta última, foram 
efectuadas simulações dos níveis sonoros expectáveis após entrada em funcionamento do Projecto (12 
aerogeradores), tendo o estudo concluído que não haverá ultrapassagem dos valores-limite 
estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (RGR – Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro). 

Contudo, salientam-se alguns aspectos importantes: 

- As duas versões apresentadas (elementos adicionais) do quadro de verificação do critério de 
incomodidade apresentam incorrecções. 

- A simulação não teve suficiente detalhe: 

                                                 
2
 Risco de Colisão atribuído às espécies de aves: Intermédio; Elevado.  

3
 Risco de Electrocussão atribuído às espécies de aves: 0 (sem registos ou ocorrência pouco provável); I (com registos, mas que 

não constituem ameaça aparente para a população); II (elevada ocorrência de registos, mas supostamente sem impacte 
significativo na população); III (ocorrência de mortalidade constitui um importante factor de mortalidade, representando uma 
ameaça de extinção a nível regional ou a escala mais alargada). 
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 nos dados de entrada, por não ter discriminado a velocidade do vento associada ao nível de 
potência sonora considerado de 104 dB(A); idealmente, se os dados acústicos estiverem 
disponíveis, pode ser simulado um mix de condições de funcionamento das torres eólicas 
(diferentes níveis de potência sonora ponderados, de acordo com as frequências por classes 
de velocidade do vento, registadas pelo anemómetro existente na área do Parque Eólico); 

 nas condições de propagação, por não ter considerado os dados relativos às frequências por 
direcções do vento, registados pelo anemómetro existente na área do Parque Eólico; 

 nos resultados, por não ter adoptado a correcção prevista no RGR de K1 = 3 dB(A) ao nível 
sonoro calculado nos receptores, em virtude da tonalidade do ruído na banda dos 100 Hz. 

Assim, será necessário apresentar, em fase de projecto de execução, um estudo do ruído que simule o 
cenário futuro e apresente os resultados com o detalhe acima requerido, não sendo possível, nesta fase, 
corroborar a conclusão do estudo de ausência de impactes negativos no ambiente sonoro. Acresce que 
terão de ser indicadas medidas suplementares, caso o estudo detalhado do ruído a apresentar 
identifique incumprimentos do RGR. 

Perturbação da qualidade de vida das povoações vizinhas – impacte pouco significativo a significativo 
(temporário) 

Este impacte reflecte-se principalmente na fase de construção, decorrente do desenvolvimento da obra e 
da movimentação de veículos associados à mesma, mantendo-se na fase de exploração mas menos 
significativo. As povoações mais afectadas serão S. Vicente da Beira, Casal da Fraga, Paradanta e Vale 
de Urso. 

Relativamente às actividades desenvolvidas na área do Projecto, será possível a sua manutenção, 
sendo apenas esperada a sua perturbação na fase de construção. 

No que concerne à Linha Eléctrica, ambas as soluções evitam o atravessamento de povoações, embora 
no caso da Solução 2 existam várias edificações no corredor em estudo e uma maior proximidade, do 
corredor, aos aglomerados urbanos envolventes. Assim, considera-se que a Solução 1 apresenta-se 
menos impactante. 

Afectação de ocorrências patrimoniais – impacte significativo a muito significativo 

Prevê-se a ocorrência de impactes directos, decorrentes da implantação dos aerogeradores 3, 6 e 8, 
sobre as ocorrências 33, 40 e 55 (marca) e 35 (abrigo), da intervenção em acessos, sobre as 
ocorrências 10, 36, 51, 72 e 74 (marcas de termo), 71 (curral), 83 (corta) e 84 (via) e, da implantação da 
subestação, sobre as ocorrências 7 e 16 (marcas). 

Durante a fase de exploração não se prevê, no EIA, impactes sobre as ocorrências patrimoniais ainda 
que possam ocorrer interferências durante as operações de manutenção do Parque Eólico. 

Globalmente, a execução do projecto do Parque Eólico implica acções durante a fase de construção 
relacionadas com a implantação das infra-estruturas que o constituem que são potencialmente 
geradoras de impactes negativos a nível patrimonial. Não é de excluir a possibilidade de ocorrência de 
vestígios arqueológicos durante os trabalhos de desmatação e movimentações do solo, associados à 
execução das fundações dos aerogeradores e dos apoios, à abertura de respectivos caminhos até aos 
mesmos e à abertura de valas para colocação de cabos. 

Para além destes, importa salientar os impactes visuais dos aerogeradores sobre valores patrimoniais. 
No presente projecto os aerogeradores 9, 10, 11 e 12 serão visíveis a partir da aldeia de Castelo Novo, 
praticamente desde a base. Verifica-se contudo que os impactes do Parque Eólico sobre a aldeia 
histórica de Castelo Novo e a sua área envolvente não foram equacionados, tendo sido apenas 
considerado como critério de avaliação a distância das ocorrências patrimoniais face aos diferentes 
elementos do Projecto. 

Salienta-se, relativamente a esta questão, que os pressupostos actualmente respeitados em termos de 
património cultural assumem que os vestígios patrimoniais, arquitectónicos e arqueológicos, fazem 
sentido quando integrados na paisagem original envolvente que determinou e condicionou a sua criação. 
O património abrange assim a globalidade da paisagem, no sentido que toda ela é uma construção 
humana. Assim, de forma a assegurar o enquadramento paisagístico e as perspectivas de 
contemplação, este aspecto deverá ser assegurado na fase de concepção do projecto de execução. 

Relativamente à instalação de Linha Eléctrica, ainda não se encontra definida a implantação dos apoios 
e acessos indispensáveis à sua instalação, tendo sido identificadas algumas situações de potencial 
impacte face à proximidade entre a directriz dos corredores em estudo e as ocorrências já identificadas 
(88, 89, 90 a 92, 93, 94, 97, 98, 102 a 107, 109 a 112, 114, 116 a 125). Os eventuais impactes negativos 
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sobre as ocorrências registadas podem ser evitados se o traçado da mesma for definido de forma a 
evitar a sua afectação.  

Todavia, da análise comparativa das soluções para a Linha Eléctrica, conclui-se que, face aos dados 
obtidos, a Solução 1 é a menos desfavorável em termos patrimoniais, sendo previsíveis menos impactes 
face ao número de ocorrências conhecidas e às características topográficas da área. 

 

No que concerne à fase de desactivação, os impactes são, no geral, semelhantes aos da fase de 
construção. Contudo, atendendo a que se desconhece o que será efectuado no final da vida útil do 
Projecto, considera-se que estes aspectos deverão ser analisados nessa altura, prevendo-se medidas de 
minimização consoante as acções a desenvolver. 

Para além dos impactes identificados, considera-se que serão induzidos impactes cumulativos sobre a 
paisagem e fauna. 

Na envolvente da área de estudo (a Oeste) existe outro parque eólico - Parque Eólico da Gardunha – já 
em exploração. Os impactes resultantes da existência do Parque Eólico da Gardunha irão associar-se 
aos impactes do presente projecto produzindo efeitos cumulativos negativos sobre a Paisagem. Estes 
efeitos prendem-se, fundamentalmente, com as alterações da qualidade cénica, principalmente em 
zonas visualmente mais expostas. A implantação de mais 12 aerogeradores irá acentuar a dominância 
da presença física destas estruturas na paisagem. 

Aos impactes visuais originados pelo Parque Eólico, juntam-se os resultantes da presença das linhas 
eléctricas, reforçando os impactes negativos decorrentes do seccionamento visual do território. Acresce 
ainda que a Solução 2 da Linha Eléctrica desenvolve-se numa extensão significativa, de forma paralela à 
linha eléctrica existente de 150kV, que estabelece ligação entre o Parque Eólico da Gardunha e a 
subestação em Castelo Branco.  

É também de referir a intrusão visual provocada pelo complexo de antenas existente no miradouro da 
Gardunha, que ficará entre dois núcleos de aerogeradores.  

Assim, face à tipologia dos projectos em questão, é previsível um impacte cumulativo negativo e 
significativo sobre a paisagem, pela proximidade e pela intrusão visual conjunta dos mesmos. 

No que concerne aos Sistemas Ecológicos, segundo o EIA, o incremento do número de aerogeradores 
na mesma área geográfica irá potencialmente 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 os quirópteros e para as espécies de aves mais sensíveis, nomeadamente as aves de 
rapina e de carácter migratório. 

4.5 Síntese dos Aspectos Relevantes 

Destacam-se, de seguida, os aspectos mais relevantes considerados na presente avaliação. 

Dada a fraca rede de acessos da área de estudo, prevê-se a necessidade de construir, ou beneficiar 
significativamente, uma extensão significativa de acessos, principalmente no interior do Parque Eólico, 
para construção dos aerogeradores e restantes infra-estruturas do Projecto. 

São propostas duas soluções alternativas para a Linha Eléctrica, cuja extensão e tensão varia 
significativamente (Solução 1 - 30 kV com 9,6 km e Solução 2 – 60 kV com 28 km). 

O Projecto insere-se no SIC PTCON0028 Serra da Gardunha, o qual apresenta formações naturais e 
semi-naturais detentoras de uma significativa e valiosa diversidade biológica (nomeadamente habitats e 
espécies de flora protegidas). De acordo com a ficha do referido SIC, um dos factores de ameaça, face 
aos valores naturais em presença, é a abertura ou alargamento de caminhos, estradas e aceiros. Assim, 
importa salientar a reduzida rede de caminhos presente na área prevista para o Parque Eólico, 
principalmente a cumeada Nordeste, onde se prevê a implantação dos aerogeradores 9 a 12. Note-se 
que a abertura de novos acessos foi avaliada como negativa, de magnitude elevada, provável, imediata, 
permanente e irreversível. Apesar de o EIA sugerir que o projecto de execução deverá considerar o 
contorno dos afloramentos rochosos existentes, de modo a diminuir a magnitude do impacte, entende-se 
que esta minimização não é possível. 

A encosta Sul da área prevista para o Parque Eólico insere-se ainda no Geopark Naturtejo, área 
classificada por apresentar valores naturais reconhecidos como de relevância supranacional, onde se 
realça a existência de um número significativo de geossítios com importância geológica, geomorfológica, 
hidrogeológica, paisagística, científica e cultural, e rotas turísticas, baseadas nos valores da 
geomorfologia granítica, alguns dos quais muito próximos da área de estudo. O enquadramento do 
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Projecto com o Geopark e valores existentes, e a consequente análise dos impactes do Projecto é 
preponderante na tentativa encontrar soluções que minimizem os efeitos negativos da construção e 
presença das infra-estruturas inerentes ao presente projecto. Todavia, é possível desde já identificar o 
impacte negativo significativo da afectação/alteração da área granítica e inerente modificação da 
paisagem local, com especial foco na cumeada Nordeste da área prevista para o Parque Eólico. 

Ao nível do ordenamento do território, importa salientar os Planos Regionais de Ordenamento Florestal 
da Beira Interior Norte e Beira Interior Sul e Planos Director Municipais do Fundão e Castelo Branco, que 
abrangem a área de estudo, bem como a afectação de áreas de Reserva Ecológica Nacional e, 
potencialmente, de áreas pertencentes à Reserva Agrícola Nacional, no caso da Solução 2 da Linha 
Eléctrica, com os quais se deverá compatibilizar o Projecto. 

O Projecto encontra-se ainda condicionado por um conjunto significativo de condicionantes, servidões e 
restrições de utilidade pública, nomeadamente Perímetro Florestal do Castelo Novo, Áreas Florestais 
Ardidas, Servidão Radioeléctrica, Marcos Geodésicos, Vias Rodoviárias, Linha de Alta e Média Tensão, 
os quais devem ser considerados no projecto de execução, bem como consultadas as respectivas 
entidades responsáveis. 

Os declives acentuados, com escarpas, e os afloramentos graníticos de grandes dimensões e 
dominantes na cumeada Nordeste da área de implantação do Parque Eólico, indicia a geração de 
impactes negativos muito significativos decorrentes da necessidade de abrir acessos, construir 
plataformas e montar aerogeradores, em consequência da destruição/alteração da geomorfologia 
existente. 

Em termos hidrogeológicos, são identificadas nascentes e furos com interesse hidrogeológico na 
envolvente da área de estudo. Assim, à semelhança do referido para os geossítios, é preponderante que 
seja efectuado um enquadramento do Projecto com as nascentes/furos existentes e a consequente 
análise dos impactes do Projecto, na tentativa de encontrar soluções que minimizem os efeitos negativos 
da construção e presença das infra-estruturas inerentes ao presente projecto. 

Na área prevista para o Parque Eólico, a Qualidade Visual é elevada e a Sensibilidade Visual média a 
elevada, sendo que metade da área apresenta elevada Capacidade de Absorção. No entanto, os 
impactes visuais somente são absorvidos ao nível do solo, mas não de estruturas de desenvolvimento 
vertical e escala como os aerogeradores. Realça-se assim a perda de valor cénico provocada pela 
presença e funcionamento dos aerogeradores e o facto de estes serem visíveis a partir de um conjunto 
significativo de povoações e respectivas vias de comunicação, das quais se destaca a aldeia de castelo 
Novo, pela sua importância histórica e turística, a qual tem uma vista privilegiada para a cumeada 
Nordeste da área prevista para o Parque Eólico. Acresce a este impacte o decorrente da destruição dos 
afloramentos rochosos, na fase de construção, presentes na referida cumeada. 

A área de estudo é uma zona de potencial ocorrência de um conjunto significativo de espécies de flora 
protegidas, no entanto, não foi confirmada a sua presença. Assim, considera-se de especial importância 
do desenvolvimento do trabalho de campo, já iniciado, para que sejam analisados mais detalhadamente 
os impactes do Parque Eólico e possam ser prevista medidas que minimizem os efeitos negativos sobre 
as principais populações destas espécies. Destaca-se a diferença no impacte sobre os valores naturais 
resultante da construção dos aerogeradores 1 a 8 e da construção dos aerogeradores 9 a 12. O segundo 
grupo coincide com uma zona densamente ocupada por afloramentos rochosos (mais de 80%), que 
deveriam ser devidamente salvaguardados pela flora/vegetação a eles associados (nomeadamente 
Festuca elegans e habitats 4090, 8220 e 8230), pela formação geológica em si, bem como pela sua 
singularidade paisagística a nível local. Salienta-se ainda a presença do Habitat 4090 – Charnecas 
oromediterrânicas endémicas com giestas espinhosas, que, seguindo o Plano Sectorial da Rede Natura 
2000, é pontual nas montanhas mais elevadas dos Sectores Galaico-Português, Orensano-Sanabriense 
e Estrelense, no canhão do rio Douro Internacional e nas serras da Malcata (Sector Lusitano-Duriense) e 
Gardunha (Superdistrito Zezerense). 

Ocorrem na área de estudo espécies de aves protegidas, nomeadamente, cegonha-preta, falcão-
abelheiro, milhafre-real, tartaranhão-caçador, tartaranhão-cinzento, açor, ógea, grifo, chasco-ruivo e 
melro-das-rochas. Estas espécies são susceptíveis à colisão com os aerogeradores e linha eléctrica e/ou 
à perturbação/perda de habitat, decorrente da construção e presença do Projecto. A comunidade de 
quirópteros é também significativa, com a presença de várias espécies com estatuto de ameaça elevado, 
podendo ser afectada pela presença do Parque Eólico, dada a potencial colisão com os aerogeradores e 
a perturbação/perda de habitat. O melhor conhecimento das espécies presentes, sua distribuição e 
comportamento, poderá permitir uma avaliação dos impactes mais detalhada e a formulação de medidas 
de minimização adequadas. 
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Na envolvente da área de implantação do Projecto destacam-se os seguintes aglomerados urbanos: 
Souto da Casa, Castelejo, Casal Álvaro Pires e Vale de Urso (a Norte), Paradanta (a Oeste), Castelo 
Novo (a Este), e São Vicente da Beira, Louriçal do Campo, Pereiros e Soalheira (a Sul). Estas 
povoações serão as mais afectadas pelo Parque Eólico, pela sua perturbação directa (obra e 
funcionamento dos aerogeradores) e/ou da afectação da sua paisagem. 

Ao nível do ruído, atendendo às lacunas identificadas no estudo apresentado, é necessário efectuar um 
novo estudo acústico, com base no projecto de execução, que demonstre o cumprimento do RGR e 
proponha eventuais medidas de minimização. 

Relativamente ao Património, realça-se mais uma vez o impacte dos aerogeradores 9 a 12 sobre 
enquadramento visual da aldeia histórica de Castelo Novo. Acresce ainda a afectação de várias 
ocorrências patrimoniais com a instalação das diferentes infra-estruturas do Projecto. 

Realça-se ainda os impactes cumulativos sobre a paisagem e a fauna (principalmente aves e morcegos), 
decorrentes do aumento do número de aerogeradores e linhas eléctricas e da potenciação da presença 
humana numa zona com valores naturais relevantes. 

Relativamente à análise de alternativas para a Linha Eléctrica, encontra-se resumida, no quadro 
seguinte, a análise efectuada ao longo do parecer. 

Factor Ambiental Solução 1 Solução 2 

Ordenamento do Território e 
Condicionantes 

Menos desfavorável no âmbito dos 
Planos Regionais de ordenamento 
Florestal da Beira Interior Norte e 
Sul 

Mais desfavorável – corredor 
atravessa “Espaços Urbanos”, áreas 
de RAN, Olival e Montado de Sobro 
e Azinho 

Geologia e Geomorfologia 
Menos desfavorável – fora das 
áreas graníticas 

Mais desfavorável – insere-se no 
Geopark 

Ocupação do Solo 
Menos desfavorável – predominam 
os matos no corredor estudado 

Mais desfavorável – atravessa áreas 
agrícolas, olival, pinhal e montado 
de sobro e azinho 

Paisagem 
Menos desfavorável – menor 
extensão 

Mais desfavorável – maior extensão 
e atravessa áreas de baixa 
capacidade de absorção visual 

Sistemas Ecológicos 
Menos desfavorável – menor 
extensão; menos impactante para a 
flora e habitats e avifauna 

Mais desfavorável – maior extensão; 
mais impactante para a flora e 
habitats e avifauna 

Socioeconomia 
Menos desfavorável – corredor 
próximo apenas da povoação de 
Paradanta 

Mais desfavorável – presença de 
edificações isoladas ao longo do 
corredor e maior proximidade às 
povoações envolventes 

Património 

Menos desfavorável – menor 
impacte face ao menor número de 
ocorrências identificadas e às 
características topográficas 

Mais desfavorável – maior número 
de ocorrências susceptíveis de 
serem afectadas 

 

Tendo em consideração a análise efectuada e o facto de apresentar uma extensão significativamente 
menor e uma menor tensão da linha, considera-se que Solução 1 menos impactante. 

5. CONCLUSÕES 

O Parque Eólico da Gardunha II irá localizar-se na serra da Gardunha, nos concelhos de Castelo Branco 
e Fundão. A Linha Eléctrica, associada ao Parque, apresenta duas soluções alternativas, abrangendo 
ambas, igualmente, os concelhos de Castelo Branco e Fundão. 

O projecto apresentado prevê a instalação de 12 aerogeradores, estimando-se uma produção de cerca 
de 65 686 MWh/ano. 

O Projecto insere-se no Sítio de Importância Comunitária (SIC) PTCON0028 Serra da Gardunha. 

Da análise efectuada pela CA, considera-se de salientar os impactes positivos induzidos pelo Projecto, 
ao nível socioeconómico, decorrentes, principalmente, da mais-valia económica para a região, quer no 
referente à valorização dos terrenos pelos rendimentos gerados pelo seu aluguer, quer pelas 
compensações devidas ao município. 
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Para além dos impactes positivos ao nível local/regional, este parque eólico, cumulativamente com 
outros projectos da mesma natureza, irá contribuir para a redução da dependência externa nas 
necessidades de consumo eléctrico e para o cumprimento das metas nacionais de produção de energias 
renováveis. 

Relativamente aos impactes negativos, considera-se que estes decorrem, principalmente, das acções 
de movimentação de terras e desmatação necessárias para a construção das infra-estruturas do 
Projecto, bem como da presença e funcionamento do mesmo, destacando-se os impactes: 

- significativos a muito significativos sobre a geomorfologia, decorrentes principalmente da 
necessidade de afectar uma cumeada de morfologia granítica dominada por afloramentos rochosos 
de grandes dimensões e declives acentuadas, com zonas escarpadas; 

- indeterminados (potencialmente significativos) sobre os locais de interesse geológico pertencentes 
ao Geopark Naturtejo, decorrentes da destruição/alteração da morfologia granítica (nomeadamente 
na cumeada Nordeste do Parque), da modificação da paisagem e da afectação das rotas turísticas; 

- significativo a muito significativo sobre a paisagem, decorrente nomeadamente da desordem visual 
provocada pela obra e da perda do valor cénico natural com a presença de mais aerogeradores, 
destacando-se o impacte sobre a aldeia de Castelo Novo da colocação de aerogeradores na 
cumeada Nordeste da área prevista para o Parque Eólico; 

- significativo a muito significativo sobre a flora e habitats, principalmente na cumeada Nordeste do 
Parque, podendo ainda surgir outros locais decorrente do trabalho de caracterização em 
desenvolvimento; 

- significativo sobre a avifauna e quirópteros, na sequência da perturbação do seu habitat produzida 
pela obra e do incremento do número de aerogeradores na região; 

- significativo a muito significativo sobre as ocorrências patrimoniais identificadas, principalmente 
sobre a integridade do enquadramento visual da aldeia histórica de Castelo Novo. 

Assim, é possível concluir que a zona mais a Este da área de estudo acarreta, comparativamente à 
restante área do Projecto, um impacte ambiental negativo significativo, tal como referido no EIA, não 
minimizável. 

Por outro lado, embora se considere possível compatibilizar o Projecto com os Instrumentos de Gestão 
Territorial é necessária, entre outras condições, a obtenção do reconhecimento de interesse público do 
Projecto para o concelho e freguesias, pela Assembleia Municipal de Castelo Branco e o cumprimento 
das condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública existentes. 

Face ao exposto, e ponderados os impactes positivos e negativos do Projecto, considera-se que é 
possível compatibilizar o Projecto com a salvaguarda dos valores existentes, desde que sejam 
cumpridos um conjunto de condicionantes e medidas que minimizem os impactes identificados. Assim, 
propõe-se a emissão de parecer favorável ao projecto do “Parque Eólico de Torre da Gardunha II” 
condicionado à não utilização da cumeada Nordeste da área de implantação do Parque Eólico (local 
previsto para a instalação dos aerogeradores 9 a 12), à implantação da Solução 1 da Linha Eléctrica, à 
compatibilização com os Instrumentos de Gestão Territorial, nomeadamente com o PDM, e ao 
cumprimento dos critérios legais estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído, bem como à 
apresentação dos elementos complementares, ao cumprimento das medidas de minimização e ao 
desenvolvimento dos planos de recuperação das áreas intervencionadas, acompanhamento ambiental 
da obra e monitorização, a seguir mencionados. 

 

Elementos a Apresentar em RECAPE 

1. Indicação das alterações do Projecto, relativamente ao estudo prévio, e reanálise dos impactes 
ambientais provocados sobre os vários factores ambientais, identificados pela CA, bem como outros 
novos impactes induzidos pela configuração final do Projecto. 

2. Projecto do edifício de comando do Parque Eólico, com proposta de características volumétricas e 
materiais para cobertura, revestimentos exteriores e pavimento envolvente, devendo ser 
preconizada a utilização de materiais típicos da região, bem como da sua concepção e inserção no 
terreno (eventualmente semi-enterrado), procurando a sua integração com a paisagem envolvente. 

3. Soluções para o piso do terreiro na envolvente imediata dos aerogeradores, que vise a utilização de 
pedra local colocada informalmente e como camada de desgaste, tentando reduzir o impacte visual 
do pavimento contrastante com a envolvente. 
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4. Análise e proposta de implantação de dispositivo de limitação da acessibilidade ao Parque Eólico. 

5. Estudo das zonas ocupadas por rochas graníticas, identificando os aspectos patrimoniais presentes, 
nomeadamente o tipo de morfologia granítica, e os locais a salvaguardar. 

6. Identificação e cartografia da Rota PR1 – Rota da Gardunha e valores inerentes, definida como 
percurso pedestre dedicado ao património geológico. 

7. Enquadramento do Projecto com os locais de interesse geológico existentes no Geopark e 
identificados pela Naturtejo, análise detalhada dos impactes induzidos pelo Projecto nesses locais, 
quer a nível da componente geológica, quer do seu enquadramento paisagístico e valor turístico, e 
proposta de medidas de minimização. 

8. Avaliação dos impactes visuais do edifício de comando, na localização final, com base na bacia 
visual, e proposta de medidas de minimização. A bacia visual deverá ser apresentada à escala 
1:25000. 

9. Cartografia com a localização das áreas onde ocorrem plantas exóticas com carácter invasor, que 
venham a ser directamente afectadas pela obra e faixa de protecção da Linha, e uma estimativa 
desta área. Proposta de medidas que contemplem a eliminação destas espécies, por meios físicos 
ou outros a determinar, enquadrando as mesmas no planeamento das acções a realizar. Estas 
medidas deverão contemplar cuidados especiais na remoção, transporte e eliminação eficiente 
desse material vegetal, tendo em consideração a época de produção de sementes, sugerindo-se 
desde já que o seu corte se faça antes do período de floração e frutificação. 

10. Reformulação da cartografia dos habitats, decorrente de trabalho de campo adicional adequado à 
identificação dos habitats existentes. 

11. Resultados da monitorização da flora, avifauna e quirópteros, relativos ao Ano 0. Análise dos 
impactes do Projecto e proposta de medidas de minimização, face aos novos resultados. Definição 
das manchas de vegetação e áreas sensíveis para a fauna a salvaguardar. 

12. Análise mais detalhada do impacte do Projecto sobre as nascentes, furos e recurso hidromineral 
potencial identificados, de acordo, nomeadamente com a consulta das entidades responsáveis pela 
respectiva exploração. 

13. Estudo do ruído que simule o cenário futuro e apresente os resultados com o detalhe requerido no 
parecer da CA, concluindo fundamentadamente sobre os impactes negativos no ambiente sonoro. 
Terão de ser indicadas medidas suplementares, caso o estudo preveja incumprimentos do 
Regulamento Geral do Ruído. 

14. Resultados da prospecção sistemática do corredor da Linha Eléctrica, numa largura de 100 m, a 
realizar na fase anterior ao projecto de execução, para que seja possível definir o traçado de forma 
a evitar possíveis afectações no património arqueológico. Apresentação da avaliação de impactes, 
bem como das respectivas medidas de minimização, relativas às ocorrências patrimoniais 
identificadas no corredor da Linha. 

15. Confirmação da posição rigorosa das ocorrências patrimoniais, mediante a obtenção de 
coordenadas com rigor à escala do projecto de execução, nas situações de maior proximidade entre 
as ocorrências e o Projecto. 

16. Identificação e cartografia de pontos de água utilizados pelos helicópteros no combate a incêndios 
florestais, cuja utilização possa ser afectada pelo Projecto. Aferição da necessidade de balizagem 
aérea, com o objectivo de garantir a segurança dos meios aéreos no combate a incêndios florestais, 
e/ou da eventual inutilização de um ponto de água, assegurando a construção de outro em sua 
substituição. 

17. Autorização para a utilização dos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios. 

18. Plantas de condicionamentos do Parque Eólico e Linha Eléctrica reformuladas, tendo em 
consideração os aspectos referidos ao longo do parecer da CA incluindo, nomeadamente, os locais 
de interesse geológico, declives acentuados, povoamentos florestais, áreas de Elevada e 
Excepcional Qualidade Visual e de Elevada Sensibilidade Visual, comunidades florísticas, manchas 
de habitats, áreas sensíveis para a fauna, linhas de água, nascentes, furos e recurso hidromineral 
potencial, ocorrências patrimoniais, e condicionantes e servidões. 

19. Pareceres das entidades responsáveis pelas condicionantes, servidões e restrições de utilidade 
pública e outras infra-estruturas existentes na área de estudo, nomeadamente: 
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- Serviços Municipais de Protecção Civil, no sentido de proceder a uma análise mais detalhada 
das condicionantes susceptíveis de serem afectadas pela implantação do Projecto, 
nomeadamente a existência de pontos de água para os helicópteros de combate a incêndios 
florestais; 

- Autoridade Florestal Nacional, para avaliar a compatibilização do Parque Eólico com os 
objectivos específicos da sub-região homogénea da Gardunha definidos nos Planos Regionais 
de Ordenamento Florestal da Beira Interior Norte e Beira Interior Sul; 

- Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro, para autorização da utilização de 
áreas pertencentes à RAN; 

- Instituto Geográfico Português, relativamente à obtenção de uma análise do projecto da Linha 
Eléctrica no que concerne à salvaguarda das actividades desenvolvidas por esse Instituto; 

- Autoridade Nacional de Comunicações, no que se refere a compatibilização do Projecto com as 
servidões radioeléctricas existentes; 

- Assembleias de Compartes dos terrenos baldios a afectar pelo Projecto, para obtenção de 
autorização da sua utilização. 

Medidas de Minimização 

As medidas previstas para a fase de projecto deverão ser contempladas no projecto de execução. Todas 
as medidas de minimização, relativas à fase de construção, deverão ser transpostas para o caderno de 
encargos do Projecto. 

No RECAPE deverá ser demonstrada a implementação de todas as medidas de minimização. 

Fase de Projecto 

Parque Eólico 

1. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

2. Evitar a afectação de afloramentos rochosos e as zonas de declives acentuados. 

3. As infra-estruturas do Projecto deverão respeitar distâncias de afastamento adequadas em relação 
às ocorrências patrimoniais, compatíveis com a sua conservação no decurso da obra. 

4. Utilizar, sempre que possível, o “corredor” da Rede Primária de Gestão de Combustíveis, aprovada 
pela Comissão Municipal e Comissão Distrital de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

5. Respeitar uma área de protecção de 15 m de raio em redor dos marcos geodésicos e não impedir 
as visibilidades das direcções constantes das minutas de triangulação. 

6. Ajustar a posição dos aerogeradores de forma a respeitar as servidões radioeléctricas constituídas e 
as respectivas zonas de desobstrução. 

7. Nos acessos a construir, ou a melhorar, e nas plataformas de montagem não deverão ser utilizados 
materiais impermeabilizantes. 

8. Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural (passagens 
hidráulicas e valetas). 

9. As valetas de drenagem não deverão ser em betão, excepto nas zonas de maior declive, ou em 
outras desde que devidamente justificado. 

10. A rede de cabos subterrânea deverá ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo dos caminhos 
de acesso do parque eólico, devendo, sempre que tal não aconteça, ser devidamente justificado. 

11. A escolha do local de implantação do edifício de comando/subestação do Parque Eólico deverá ter 
em consideração a necessidade do seu bom enquadramento paisagístico. Os materiais a utilizar no 
revestimento exterior deverão ser adequados às características locais. 

12. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e nocturna de acordo com a Circular 
Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio. 

Linha Eléctrica 

13. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

14. Conciliar o traçado com as linhas eléctricas existentes. 
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15. Evitar a afectação de afloramentos rochosos e as zonas de declives acentuados. 

16. Evitar o atravessamento de povoamentos florestais. 

17. Minimizar a afectação de áreas agrícolas. 

18. Não afectar as linhas de água (incluindo as de regime torrencial), bem como as suas margens, 
devendo todos os apoios situar-se fora do domínio público hídrico. 

19. Garantir o afastamento máximo da linha eléctrica a zonas habitacionais. 

20. Implementar as medidas de minimização propostas no documento “Manual de apoio à análise de 
projectos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica. 
Componente Avifauna.” (ICNB, 2010). 

21. Prever a colocação balizagem aeronáutica, de acordo com a Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de 
Maio. 

Fase de Construção 

As medidas de minimização a seguir mencionadas deverão ser cumpridas, tanto no projecto do Parque 
Eólico como da Linha Eléctrica (quando aplicáveis). 

Planeamento dos trabalhos, estaleiro(s) e áreas a intervencionar 

22. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

23. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de 
condicionamentos deverá ser actualizada. 

24. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação.  

25. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras deverão ser programados de forma a 
minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no 
período seco, principalmente as obras situadas na proximidade das linhas de água. Caso contrário, 
deverão adoptar-se as necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, 
com vista à diminuição da sua capacidade erosiva. 

26. As operações de construção devem ocorrer exclusivamente nos dias úteis entre as 8 e as 20h00. 

27. O planeamento e a execução das obras que se insiram ou colidem com o Perímetro Florestal do 
Castelo Novo deverão ter a participação e acompanhamento da Direcção Regional das Florestas do 
Centro. 

28. O planeamento e a execução das obras que se insiram no Geopark e sua envolvente próxima 
deverão ter a participação e o acompanhamento da Naturtejo. 

29. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra. Deverá ser 
utilizado, se necessário e quando aplicável, caixas ou bacias de retenção de sólidos para evitar o 
arrastamento de sólidos para as linhas de água. 

30. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente 
em relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos 
ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental). 

31. Elaborar um Plano de Segurança/Emergência para a ocorrência de acidentes ou outras situações 
de emergência. 

32. Informar sobre a construção e instalação do Projecto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na 
zona envolvente do mesmo e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a 
incêndios florestais, nomeadamente os Serviços Municipais de Protecção Civil, bem como as 
entidades com jurisdição na área de implantação do Projecto. 

33. Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deverá ser comunicado à Força 
Aérea e à ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. o início da instalação dos aerogeradores, devendo 
incluir-se nessa comunicação todas as exigências que constem nos pareceres emitidos por estas 
entidades. 

34. As populações mais próximas deverão ser informadas acerca das acções de construção e 
respectiva calendarização, divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente nas 
juntas de freguesia e câmaras municipais. 
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35. O(s) estaleiro(s) deverá localizar-se em local a definir conjuntamente com a Equipa de 
Acompanhamento Ambiental (EAA), ser vedado e ser organizado(s) nas seguintes áreas: 

- Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra); 

- Deposição de resíduos: deverão ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores 
destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor destinado a resíduos de obra; 

- Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deverá ser 
impermeabilizada e coberta e dimensionada de forma a que, em caso de derrame acidental, não 
ocorra contaminação das áreas adjacentes; 

- Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

- Deposição de materiais de construção. 

36. A área do(s) estaleiro(s) não deverá ser impermeabilizada, com excepção dos locais de 
manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes. 

37. Na escolha dos locais de estaleiro deverão ser tidas a consideração as plantas de 
condicionamentos, utilizados preferencialmente áreas degradadas, de declive reduzido e com 
acesso, e evitados, nomeadamente, os seguintes locais: afloramentos rochosos, povoamentos 
florestais, zonas com exemplares arbóreos (principalmente espécies protegidas), locais de maior 
sensibilidade paisagística (áreas de Elevada e Excepcional Qualidade Visual e de Elevada 
Sensibilidade Visual), habitats naturais, áreas onde possam ser afectadas espécies da flora e fauna 
protegidas por lei, áreas a menos de 50 metros das linhas de água, proximidade a habitações, 
vizinhança de espaços turísticos, zonas de protecção do património cultural e áreas pertencentes à 
REN e RAN. 

38. O(s) estaleiro(s) deverá possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os 
contentores que servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais 
deverão drenar para uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser removida no final da obra. 

39. Quando não existir, executar uma rede de drenagem periférica na plataforma de implantação do(s) 
estaleiro(s). 

40. Não deverão ser efectuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local 
do Parque. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não 
contaminação dos solos. 

41. Caso venham a ser 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.  

42. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, deverão ser utilizados 
sistemas de aspersão nas áreas de circulação. 

43. A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à 
balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser delimitadas as seguintes 
áreas: 

- Estaleiro: o estaleiro deverá ser vedado em toda a sua extensão. 

- Acessos: deverá ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite dos 
acessos a construir. Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado dos acessos, 
a faixa a balizar será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a intervencionar pela 
vala. 

- Aerogeradores e plataformas: deverá ser limitada uma área máxima de 2 m para cada lado da 
área a ocupar pelas fundações e plataformas. As acções construtivas, a deposição de materiais 
e a circulação de pessoas e maquinaria deverão restringir-se às áreas balizadas para o efeito. 

- Locais de depósitos de terras. 

- Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não 
podem ser armazenados no estaleiro; 

- Áreas a intervencionar para instalação dos apoios da linha e respectivos acessos. 

44. Não permitir a colocação de cravos, cavilhas, correntes e sistemas semelhantes em árvores e 
arbustos. 
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45. Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de Condicionamentos, ou outras 
que vierem a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueológico, caso 
se localizem a menos de 50 metros das áreas a intervencionar.  

46. Colocar, na área do Parque Eólico, sinalética disciplinadora e condicionante de comportamentos 
que suscitem um aumento do risco de incêndio. 

47. Os serviços interrompidos, resultantes de afectações planeadas ou acidentais, deverão ser 
restabelecidos o mais brevemente possível. 

48. Efectuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de 
inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a 
instalação de estaleiros, abertura de caminhos e desmatação. O acompanhamento deverá ser 
continuado e efectivo, pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo 
terá de ser garantido o acompanhamento de todas as frentes. 

49. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 
obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas 
in situ (mesmo que de forma passiva), de tal forma que não se degrade o seu estado de 
conservação actual. Os achados móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo 
organismo de tutela do património cultural. 

50. As ocorrências passíveis de afectação (indirecta e provável) em consequência da execução do 
Projecto, e por proximidade da frente de obra, têm de ser registadas, para memória futura, mediante 
representação gráfica, fotográfica e textual. 

51. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adopção de medidas 
de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 
outras). Em caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial das 
ocorrências então identificadas deverão ser efectuadas sondagens de diagnóstico. 

Desmatação e Movimentação de Terras 

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

53. Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a 
execução da obra. 

54. No corredor da Linha Eléctrica deverá ser mantida, sempre que possível, a vegetação arbustiva e 
utilizadas técnicas de desbaste das árvores, em detrimento do seu corte, no caso das espécies que 
não tenham crescimento rápido. 

55. Caso se perspective que venha a ocorrer a afectação de espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a 
regime de protecção, dever-se-á respeitar o exposto na respectiva legislação em vigor. 
Adicionalmente deverão ser implementadas medidas de protecção e/ou sinalização das árvores e 
arbustos, fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser 
acidentalmente afectadas. 

56. Não permitir que sejam deixadas raízes a descoberto e sem protecção em valas e escavações. 

57. Durante as acções de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser 
cuidadosamente removida e depositada em pargas. 

58. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar 
os 2 metros de altura e 4 metros de largura na base, deverão localizar-se na vizinhança dos locais 
de onde foi removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização 
nas acções de recuperação, e não deverão ser compactadas. 

59. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática das áreas de incidência, de reduzida visibilidade, 
de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, bem como das áreas de apoio à obra, depósitos 
temporários e empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas já prospectadas. 

60. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deverá recorrer-se a técnicas de pré-corte e 
ao uso de micro-retardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas. 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

61. Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do parque eólico.  
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62. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua 
origem, por forma a que as mesmas não alterarem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.  

63. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do Projecto. Exceptua-se o material 
sobrante das escavações necessárias à execução da obra. 

64. Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e 
encaminhamento dos resíduos resultantes da obra. 

65. Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável 
pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento 
temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a 
operadores licenciados. 

66. O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter actualizada toda a documentação referente às 
operações de gestão de resíduos. Deverá assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação 
à EAA para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada. 

67. É proibido efectuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância 
poluente, directa ou indirectamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não 
tenha sido previamente autorizado. 

68. Deverá proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu 
armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente 
preparados para o efeito. 

69. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e 
metálicas, armações, cofragens, entre outros) deverão ser armazenados temporariamente num 
contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado. 

70. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser triados de acordo com as seguintes 
categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos poderão ser 
encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma 
empresa designada para o efeito. 

71. O material inerte proveniente das acções de escavação, deverá ser depositado na envolvente dos 
locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas acções de aterro (aterro das 
fundações ou execução das plataformas de montagem). 

72. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deverá ser, preferencialmente, utilizado 
na recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro autorizado. 

73. Proteger os depósitos de materiais finos da acção dos ventos e das chuvas. 

74. Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de acções de decapagem, 
desmatação e desflorestação necessárias à implantação do Projecto, preferencialmente, fora do 
período crítico de incêndios florestais, podendo ser aproveitados na fertilização dos solos, desde 
que não estejam afectados fitossanitariamente. Caso os despojos sejam utilizados na fertilização 
dos solos, deverão os mesmos ser incorporados nos solos de onde provêm, tendo-se o cuidado de 
os utilizar em zonas afastadas das linhas de água e de zonas húmidas. 

75. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em 
recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para 
esse fim. Os recipientes deverão estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o 
seu conteúdo.  

76. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de 
substâncias poluentes, deverá ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o 
empreiteiro providenciar a remoção dos solos afectados para locais adequados a indicar pela 
entidade responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais. 

77. Durante as betonagens, deverá proceder-se à abertura de bacias de retenção para lavagem das 
caleiras das betoneiras. Estas bacias deverão ser localizadas em zonas a intervencionar, 
preferencialmente, junto aos locais a betonar. A capacidade das bacias de lavagem de betoneiras 
deverá ser a mínima indispensável a execução da operação. Finalizadas as betonagens, a bacia de 
retenção será aterrada e alvo de recuperação. 

78. O transporte de materiais susceptíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser efectuado em 
viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada.  
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79. O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efectuado em trajectos que evitem ao máximo o incómodo 
para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajecto deverá ser o 
mais curto possível e ser efectuado a velocidade reduzida. 

Acessos, plataformas e fundações 

80. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra. 

81. No caso da construção da Linha Eléctrica, evitar a abertura de novos acessos. No caso de não 
existirem acessos que sirvam os propósitos da obra, deverão ser apenas abertos trilhos que 
permitam a passagem do equipamento e da maquinaria envolvida na fase de construção, os quais 
terão que ser devidamente naturalizados no final da obra. 

Fase de Exploração 

82. As acções relativas à exploração e manutenção deverão restringir-se às áreas já ocupadas, 
devendo ser compatibilizada a presença do parque com as outras actividades presentes. 

83. Sempre que se desenvolvam acções de manutenção, reparação ou de obra, deverá ser fornecida 
para consulta a planta de condicionamentos actualizada aos responsáveis. 

84. A iluminação do Parque Eólico e das suas estruturas de apoio deverá ser reduzida ao mínimo 
recomendado para segurança aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atracção para aves 
ou morcegos. 

85. 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. 

86. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação 
de equipamentos para os operadores de gestão de resíduos. 

87. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos deverão ser recolhidos 
e armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente 
transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a resíduos 
perigosos. 

88. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos 
aerogeradores. 

89. Caso o funcionamento do parque eólico venha a provocar interferência/perturbações na recepção 
radioeléctrica em geral e, de modo particular, na recepção de emissões de radiodifusão televisiva, 
deverão ser tomadas todas as medidas para a resolução do problema. 

90. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da 
força aérea, deverão ser efectuadas as correcções necessárias. 

Fase de Desactivação 

91. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do Parque Eólico, de 20 anos, e a dificuldade de 
prever as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, 
deverá o promotor, no último ano de exploração do Projecto, apresentar a solução futura de 
ocupação da área de implantação do parque eólico e projectos complementares. Assim, no caso de 
reformulação ou alteração do parque eólico, sem prejuízo do quadro legal então em vigor, deverá 
ser apresentado estudo das respectivas alterações referindo especificamente as acções a ter lugar, 
impactes previsíveis e medidas de minimização, bem como o destino a dar a todos os elementos a 
retirar do local. Se a alternativa passar pela desactivação, deverá ser apresentado um plano de 
desactivação pormenorizado contemplando nomeadamente: 

- solução final de requalificação da área de implantação do parque eólico e projectos 
complementares, a qual deverá ser compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de 
gestão territorial e com o quadro legal então em vigor; 

- acções de desmantelamento e obra a ter lugar; 

- destino a dar a todos os elementos retirados; 

- definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno; 

- plano de recuperação final de todas as áreas afectadas. 
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De forma geral, todas as acções deverão obedecer às directrizes e condições identificadas no 
momento da aprovação do parque eólico, sendo complementadas com o conhecimento e 
imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração. 

Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas 

No RECAPE deverá ser apresentado o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI). A 
Recuperação das Áreas Intervencionadas deverá ter em consideração os aspectos a seguir 
mencionados: 

1. O Plano deverá identificar os locais onde serão concretizadas as acções de recuperação. Estas 
acções deverão incidir sobre todas as áreas que venham a ser intervencionadas durante a obra, tais 
como: Local(ais) de estaleiro e apoio à obra, acessos, envolvente dos aerogeradores (base da 
fundação e plataforma de montagem), valas da rede de cabos, taludes de escavação e aterro, 
acessos temporários (ex: linha eléctrica), plataforma dos apoios da linha e envolvente. 

2. Considerar as seguintes acções de recuperação a concretizar após finalizados os trabalhos de 
construção: 

- Limpeza das Frentes de Obra: Após concluídos os trabalhos de construção civil e montagem de 
equipamento, deverá proceder-se à limpeza de todas as frentes de obra. Esta compreenderá, 
entre outras, acções como desmantelamento do(s) estaleiro(s), remoção de eventuais resíduos, 
remoção de materiais de construção, bem como de equipamentos não necessários às acções de 
recuperação.  

- Acessos: Deverão ser encerrados todos os acessos que não sirvam a fase de exploração. No 
final dos trabalhos, deverão ainda ser reparados todos os acessos (existentes anteriormente à 
obra) danificados pela circulação de veículos afectos à obra e repostas as eventuais infra-
estruturas, equipamentos ou serviços que tenham sido afectados. 

- Estaleiros e outras áreas de apoio à obra: Todas as áreas de apoio à obra em que o terreno se 
encontre compactado deverão ser mobilizadas até cerca de 0,20 a 0,30 metros de profundidade. 
Deverão ser, previamente, removidos os materiais externos que tenham sido utilizados para 
cobrir o terreno natural, tais como tout-venant e brita. 

- Plataformas de montagem dos aerogeradores: Finalizados os trabalhos de montagem de 
equipamento, as plataformas deverão ser parcialmente destruídas, ficando apenas a área 
indispensável às acções de manutenção e substituição de equipamento em caso de avaria. 
Deverá ser mantida em tout-venant apenas uma área de cerca de 6 metros de largura em redor 
dos aerogeradores, de forma a assegurar a circulação de veículos das equipas de manutenção. 
Na restante área da plataforma deverá ser aplicada uma camada de terra vegetal, de forma a 
assegurar a recolonização natural destas áreas pela vegetação autóctone. 

- Valas da rede de cabos: Após o aterro das valas abertas, com a terra proveniente da sua 
escavação, deverá ser colocada terra vegetal para potenciar a recuperação do coberto vegetal. 

- Modelação do Terreno: Todas as áreas sujeitas a intervenção durante a empreitada de 
construção deverão ser modeladas antes de se iniciarem os trabalhos de preparação do terreno 
propriamente ditos. O terreno deverá ser colocado às cotas definitivas de projecto, removendo 
toda a terra sobrante ou colocando a terra própria necessária, de modo a serem respeitadas as 
cotas e a modelação expressas no projecto, ou indicadas no decorrer dos trabalhos. 

- Taludes: Os taludes, que não sejam em rocha, deverão ter um declive máximo de 1/3 (V/H). 
Sobre estes, bem como em toda a área envolvente que tenha sofrido desmatação ou 
compactação do solo, deve ser aplicada uma camada de terra vegetal. 

- Espalhamento de Terra Vegetal: A modelação deverá ter em conta o sistema de drenagem 
superficial dos terrenos marginais e da plataforma dos acessos. A superfície do terreno deverá 
apresentar-se, imediatamente antes da distribuição da terra vegetal, com o grau de rugosidade 
indispensável para permitir uma boa aderência à camada de terra vegetal de cobertura e não 
apresentar indícios de erosão superficial. Nos casos em que haja indícios de erosão deverá 
proceder-se a uma ligeira mobilização superficial do terreno até cerca de 0,10 metros de 
profundidade, para colmatar os sulcos e ravinas em pontos já erodidos. Apenas é autorizada a 
aplicação de terra vegetal proveniente da própria obra. Não deverá ser utilizada terra vegetal 
proveniente do exterior, salvo expressa autorização prévia da Autoridade de AIA. Assegurar a 
não utilização de terra vegetal que provenha de locais onde estejam instaladas populações de 
espécies invasoras ou com probabilidade de conter sementes ou outros propágulos de espécies 
invasoras. Deverá proceder-se ao tratamento adequado dos solos associados a espécies 
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invasoras ou enterrar a uma profundidade suficiente que impeça a germinação de sementes ou a 
viabilidade de outros propágulos. O revestimento deverá ter uma espessura aproximada 0,20 
metros. O espalhamento deverá ser feito manual ou mecanicamente, com auxílio de maquinaria 
dotada de pá frontal. 

- Coberto vegetal: Deverá ser dada prioridade à recolonização natural, sem recorrer portanto à 
realização de sementeiras. Todavia, caso se venha a verificar a não recuperação de 
determinada área, pode ser proposta à Autoridade de AIA uma solução alternativa que vise o 
restabelecimento do coberto vegetal. Caso se verifique a necessidade de recorrer a 
hidrosementeira, deverão ser utilizadas espécies autóctones locais para evitar contaminação 
genética por espécimes de populações de outros locais. A escolha das espécies a replantar 
deverá ter em consideração a sua adaptação ecológica ao local e as espécies indicadas nos 
Planos Regionais de Ordenamento Florestal da Beira Interior Norte e Beira Interior Sul. Deverão 
ser identificados os locais com maior sensibilidade e prever medidas dissuasoras e de protecção 
(vedações, paliçadas, sebes vivas), de forma a permitir a recuperação da vegetação natural. 

3. De forma a verificar a eficácia das medidas implementadas nas áreas intervencionadas, deverá ser 
efectuado o acompanhamento da recuperação: 

- Deverão ser realizadas visitas aos locais afectados pelas obras de construção durante um 
período de três anos, após a concretização das acções de recuperação. Estas visitas visam 
verificar a evolução da vegetação nos locais afectados, e envolvente directa, bem como 
identificar não recuperações ou recuperações deficientes, cuja razão deverá ser compreendida. 

- As campanhas de verificação deverão ser realizadas em época adequada à comunidade 
florística existente. 

- Se ao fim do período de monitorização se observar a não recuperação de alguma área, e caso 
se venha a justificar, deverá proceder-se à implementação de medidas adicionais, previamente 
aprovadas pela Autoridade de AIA, tais como a realização de sementeiras, devendo ser sempre 
respeitadas as características genéticas das populações vegetais próprias do local, não 
recorrendo à introdução de espécies alóctones, susceptíveis de hibridar ou de se tornarem 
invasoras de habitats naturais importantes. Estas acções deverão ser, igualmente, alvo de uma 
campanha de verificação da recuperação durante um ano, após a sua concretização. 

- Na sequência de cada visita deverá ser elaborado um relatório, a entregar à Autoridade de AIA, 
onde seja descrita a evolução da vegetação nas áreas afectadas, e envolvente, identificadas as 
áreas não recuperadas e as respectivas razões, e propostas medidas de minimização e novas 
campanhas de verificação, caso necessário. Para uma melhor apreensão da evolução da 
vegetação, os relatórios deverão apresentar um bom registo fotográfico, comparando os cenários 
existentes antes da obra, após a conclusão da obra e após cada acção de recuperação. 

Plano de Acompanhamento de Ambiental da Obra 

No RECAPE deverá ser apresentado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). O 
Acompanhamento Ambiental da Obra (AAO) deverá ter em consideração os aspectos a seguir 
mencionados: 

1. O acompanhamento ambiental da obra deverá iniciar-se na fase que antecede a obra, aquando do 
planeamento desta, e estender-se até à conclusão da construção. 

2. Antes da Construção deverão ser efectuados os últimos ajustes ao Projecto, decorrentes dos 
requisitos ambientais requeridos na DIA e/ou no parecer sobre o RECAPE, bem como decorrentes 
da visita conjunta da equipa de fiscalização ambiental, do projectista e do empreiteiro ao local de 
implantação do Projecto, após este ter sido devidamente piquetado (identificação dos elementos do 
Projecto no terreno, com estacas e/ou balizagens). 

3. Caso haja necessidade de efectuar ajustamentos ao Projecto, submetido a processo de AIA, ou às 
actividades de construção previstas, deverá o promotor submeter essas alterações à prévia 
apreciação da Autoridade de AIA. 

4. Os objectivos deste Plano, na fase de construção, deverão basear-se nos seguintes aspectos: 

- Verificar o cumprimento da aplicação das condicionantes e medidas de minimização, bem como 
da legislação ambiental aplicável às acções desenvolvidas na obra; 

- Aplicar adequadamente as medidas de minimização de potenciais impactes ambientais 
negativos; 
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- Adaptar as medidas de minimização a situações concretas da obra, a ajustes de Projecto e a 
situações imprevistas, resultantes ou não de reclamações. 

5. A Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA) deverá ser composta por um ou mais técnicos com 
formação na área de Ambiente ou afim. Para além dos técnicos afectos ao Acompanhamento 
Ambiental da Obra, esta equipa poderá integrar ou não a Equipa de Acompanhamento 
Arqueológico, bem como outro tipo de especialistas (ex. flora e vegetação, fauna). A EEA deverá, 
nomeadamente, assegurar e verificar a implementação do exposto no PAAO, efectuar visitas 
periódicas à obra (ajustada às necessidades da obra) e proceder, sempre que aplicável, ao registo 
de Constatações Ambientais (identificação de situações que constituam Não Conformidades com a 
legislação ambiental em vigor, com a DIA ou com o PAAO, ou situações que ainda que não 
constituam Não Conformidade mas carecem da tomada de medidas de minimização adicionais com 
vista à sua correcção/melhoria) e elaborar o Relatório de Acompanhamento Ambiental da Obra 
(RAAO). 

6. O PAAO deverá apresentar, nomeadamente, um cronograma actualizado da obra, a metodologia a 
adoptar no AAO, as medidas de minimização aplicáveis à obra, uma listagem da legislação aplicável 
à obra, a periodicidade dos RAAO, a enviar à Autoridade de AIA, e as plantas de condicionamentos. 

7. A Planta de Condicionamentos deverá ser efectuada para o Parque Eólico e Linha Eléctrica, à 
escala 1:5000 ou superior, no caso do Parque, e 1:25000 ou superior, no caso da Linha, ou de 
maior pormenor sempre que necessário. Estas plantas deverão apresentar todos os elementos do 
Projecto, áreas dos estaleiros e todas as áreas que sejam afectas à obra (mesmo que provisórias), 
e todos os condicionamentos (consoante os níveis de salvaguarda necessária – zonas exclusão, 
áreas interditas a determinada acção, áreas a evitar, etc.). 

8. Relativamente aos RAAO, deverá ser elaborado um Relatório Preliminar, com base na visita ao 
local do Projecto a realizar pela EEA, projectista e empreiteiro, após este ter sido devidamente 
piquetado, dando informação, nomeadamente, de qualquer alteração/adaptação do Projecto ou 
medidas de minimização. Durante a fase de construção, deverão ser apresentados Relatórios 
Parcelares do AAO que deverão retractar, nomeadamente, a evolução da obra, a verificação da 
implementação do PAAO, as visitas efectuadas, eventuais dificuldades e reclamações, as acções 
de sensibilização, eventuais Constatações Ambientais e verificação do cumprimento das medidas 
de minimização, apoiado num adequado registo fotográfico. Salienta-se que, quando constam 
destes relatórios propostas de alterações ao Projecto ou às acções de obra, os mesmos deverão 
ser destacados na carta que acompanha o RAAO, para que a Autoridade de AIA proceda às 
devidas diligências. 

Programa de Monitorização 

Os Planos de Monitorização deverão ser desenvolvidos e apresentados no RECAPE, considerando os 
aspectos a seguir mencionados. Os primeiros resultados dos trabalhos a realizar no âmbito destes 
planos, relativos à fase de pré-construção, deverão ser entregues com o RECAPE e propostas eventuais 
medidas de minimização face aos resultados obtidos. 

Os Programas de Monitorização deverão considerar a análise dos impactes cumulativos. 

A avaliação dos resultados dos planos de monitorização deverá ser devidamente ponderada entre o 
proponente, o ICNB e a APA, no final de cada um dos períodos de monitorização, de forma a poderem 
ser aplicadas as medidas adequadas à salvaguarda das espécies-alvo e à minimização dos impactes. 

Plano de Monitorização da Avifauna (Parque Eólico e Linha Eléctrica) 

1. Objectivos: Caracterizar do elenco avifaunístico; Identificar das alterações na constituição das 
comunidades locais e/ou no modo como as espécies utilizam a área de estudo, de modo a detectar 
um potencial efeito perturbação e exclusão; Determinar a taxa de mortalidade resultante do Parque 
Eólico e infra-estruturas associadas; Verificar a eficácia das medidas de minimização 
implementadas. 

2. Efectuar uma monitorização específica dirigida ao tartaranhão-caçador Circus pygargus. 

3. Desenvolver o plano durante as fases antes da construção, construção e exploração (pelo menos 3 
anos). 

4. O plano deverá ter em consideração os resultados no estudo complementar requerido. 
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Plano de Monitorização dos Quirópteros 

1. Objectivo: Determinar a intensidade da utilização do espaço do Parque Eólico pelos morcegos, em 
especial por espécies com elevado valor conservacionista; Determinar a variação da utilização da 
área de implantação do Parque Eólico, ao longo do tempo, por parte da comunidade de morcegos 
(potencial influência dos aerogeradores na utilização do espaço); Inventariar e monitorizar os 
abrigos existentes; Analisar a potencial afectação de abrigos; Determinar a mortalidade resultante 
do funcionamento dos aerogeradores; Verificar se as medidas de minimização implementadas estão 
a surtir os efeitos esperados. 

2. Seguir as directrizes do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade. 

3. Este plano deverá ser desenvolvido para as fases antes da construção e exploração (pelo menos 3 
anos), sendo que no caso da prospecção dos abrigos deverá ser utilizada também a fase de 
construção. 

Plano de Monitorização da Flora e Vegetação (Parque Eólico e Linha Eléctrica) 

1. Objectivos: Avaliar a integridade dos habitats e do elenco florístico nas zonas de afectação directa, 
e delimitar as “manchas sensíveis” (pré-construção); Caracterizar e quantificar as áreas de habitats 
que sofreram intervenção durante a fase de construção; Acompanhar e analisar a recuperação das 
áreas afectadas; Avaliar a evolução de alguns parâmetros populacionais de espécies-alvo 
existentes na envolvente das áreas intervencionadas; Verificar a regeneração natural do coberto 
vegetal nas áreas afectadas; Avaliar a eventual necessidade de implementar medidas de 
recuperação adicionais. 

2. Este plano deverá contemplar ainda a monitorização de espécies lenhosas invasoras, como a 
mimosa Acacia dealbata detectada na área prevista para a implantação do Parque Eólico.  

3. Coordenar o presente plano com o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas. 

4. Este plano deverá ser desenvolvido para as fases antes da construção, acompanhamento da 
construção e exploração (pelo menos 3 anos). 

5. O plano deverá ter em consideração os resultados no estudo complementar requerido. 

Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro 

1. De acordo com o estudo de ruído solicitado, deverá ser analisada a necessidade de implementar 
um plano de monitorização do ambiente sonoro. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
Visita da Comissão de Avaliação ao local de implantação do “Parque Eólico da Gardunha II” 

24 de Janeiro de 2011 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fotos 1 e 2 – Cumeada prevista para a implantação dos aerogeradores 1 e 2 e respectivo acesso 

Foto 3 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 3 

Foto 4 – Cumeada prevista para a implantação 
do aerogerador 4 e respectivo acesso 

Fotos 5 e 6 – Local previsto para a implantação da subestação 
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Foto 7 – Acesso aos locais previstos para a 
implantação do aerogerador 5 e subestação 

Foto 8 – Zona entre os locais previstos para a 
implantação dos aerogeradores 5 e 8 – local do 
acesso previsto 

Foto 9 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 5 e respectivo acesso 

Foto 10 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 6 e respectivo acesso 

Foto 11 – Acesso entre os locais previstos para a 
implantação dos aerogeradores 6 e 8 

Foto 12 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 7 e respectivo acesso 
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Foto 13 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 8 

Foto 14 – Acesso entre os locais previstos para a 
implantação dos aerogeradores 8 e 9 

Fotos 15 e 16 – Acesso entre os locais previstos para a implantação dos aerogeradores 8 e 9 

Fotos 17 e 18 – Acesso entre os locais previstos para a implantação dos aerogeradores 8 e 9 
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Foto 19 – Acesso entre os locais previstos para a 
implantação dos aerogeradores 8 e 9 

Foto 20 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 9 

Foto 21 – Cumeada prevista para a implantação 
dos aerogeradores 9 a 12 

Foto 22 – Casas na povoação do Carvalhal, vista 
a partir do local previsto para a implantação do 
aerogerador 4 

Foto 23 – Ruína, vista a partir do local previsto 
para a implantação do aerogerador 4 

Foto 24 – Casas na povoação do Carvalhal, vista 
a partir do local previsto para a implantação do 
aerogerador 9 
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Foto 25 – Cumeada prevista para a implantação dos aerogeradores 7 a 12 (da direita para a esquerda), vista da zona Oeste da área de implantação do Parque Eólico 

Foto 26 – Cumeada prevista para a implantação dos aerogeradores 10 a 12 (da esquerda para a 
direita) 

Foto 27 – Cumeada prevista para a implantação dos aerogeradores 10 a 12 (da esquerda para 
a direita) 
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Foto 28 – Parque Eólico da Gardunha, vista da área de implantação do Parque Eólico 
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AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE 

Rua da Murgueira, 9/9A-Zambujal Ap. 7585 

2611-865 Amadora 

 

 

Assunto: Parecer sobre o Projecto “Parque Eólico da Gardunha II”/Resposta ao 

Ofício Circular 795/2010 

 
Exmos. Ssr. 
 

O presente documento visa apresentar o parecer da Naturtejo, EIM, enquanto 
estrutura administrativa do Geopark Naturtejo da Meseta Meridional - Geoparque 
Europeu e Global da UNESCO-, relativo ao Projecto “Parque Eólico da Gardunha II”, 
parecer que nos foi solicitado pela Agência Portuguesa do Ambiente, no âmbito da 
elaboração de Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (registado com o nº 
2307) exigido pela legislação em vigor (Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, e 
Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro). 
 

A informação aqui apresentada decorre da análise cuidada dos relatórios e 
aditamento do Estudo de Impacte Ambiental realizado por Prosistemas – Consultores de 
Engenharia, S.A., com data de Julho de 2010, assim como das condicionantes 
decorrentes dos projectos de investigação, inventariação do património geológico, 
conservação e de investimento que estão a ser implementados na área de delimitação do 
Projecto “Parque Eólico da Gardunha II”, pelo Geopark Naturtejo e com o apoio do 
Município de Castelo Branco, os quais justificam as preocupações por nós assumidas 
neste parecer. As considerações apresentadas centram-se no Património Geológico da 
área delimitada e na relevância paisagística, pois são nesses valores que o Geopark 
Naturtejo tem responsabilidades de gestão e conservação assumidas internacionalmente 
e partindo do princípio lógico que outras entidades nacionais ou regionais com 
responsabilidades na gestão de outros importantes valores patrimoniais complementares 
e existentes na área delimitada (designadamente, Sítio de Interesse Comunitário “Serra 
da Gardunha”, PTCON0028) foram chamadas a dar o seu contributo. O Património 
Geológico integra-se numa unidade paisagística interdependente de todos os seus 
valores naturais e culturais (patrimoniais), pelo que qualquer estratégia de 
desenvolvimento regional passará pela análise do todo, independentemente da variação 
de peso das partes consideradas. 
 

Sua Referência Sua Comunicação de Nossa Referência 

09/11 

Data 

09/02/11 
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O Geopark Naturtejo (designação resumida) é uma Área Classificada ao abrigo do 
Decreto-Lei 142/2008 de 24 de Julho, como Área abrangida por Designação de Carácter 
Supranacional (artigo 27º, alínea f). O Geopark Naturtejo abrange a totalidade dos 
municípios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila 
Velha de Ródão, totalizando 4616 km2. A classificação do Geopark Naturtejo sob os 
auspícios da UNESCO fundamentou-se no seu património geológico, mais 
concretamente em 16 geossítios (geomonumentos ou monumentos geológicos), entre os 
quais se inclui o Geomonumento “Morfologias Graníticas da Serra da Gardunha” 
situado em Castelo Velho, nas proximidades e na envolvente da área abrangida pelo 
Estudo de Impacte Ambiental. As morfologias graníticas preponderantes na paisagem 
local apresentam uma importância geológica que só recentemente começou a ser 
quantificada, a nível geomorfológico, hidrogeológico e de geologia estrutural, através 
de estudos desenvolvidos e publicados pela equipa de geólogos do Geopark Naturtejo e 
por autores anteriores, assim como por uma tese de doutoramento em desenvolvimento 
na Universidade de Vigo (Espanha).  

 
O território do Geopark Naturtejo organiza-se na dependência directa da rede 

hidrográfica do Médio Tejo, sendo caracterizado por uma aplanação generalizada 
poligénica, de idade ante-Eocénico (Meseta Meridional), de onde se erguem relevos 
residuais quartzíticos, graníticos e sedimentares com características “appalachianas”. A 
diversidade geomorfológica da paisagem é ainda enriquecida pelo levantamento da 
Cordilheira Central dado pelo rejogo inverso de falhas tardivariscas durante a Fase 
Bética da Orogenia Alpina, originando o espectacular degrau tectónico da Falha do 
Ponsul e as serras de Alvelos-Gardunha, assim como pelo encaixe profundo da rede de 
drenagem inadaptada, a partir do início da última crise climática, há cerca de 3 milhões 
de anos. A esta extraordinária paisagem geológica somam-se mais de 150000 anos de 
evolução cultural e de humanização das paisagens. 

O Geopark Naturtejo inclui mais de 170 geossítios identificados ao longo do 
projecto de inventariação do património geológico e mineiro que se iniciou em 2004 e 
terminará em 2011, abrangendo 5% do total do território nacional. Nesta geodiversidade 
de características ímpares, foram seleccionados 16 geomonumentos que, pela sua 
complexidade paisagística, singularidade ou representatividade científica, aplicabilidade 
pedagógica, relevância cultural, imponência cénica e elevado valor estético, face à sua 
baixa vulnerabilidade, têm forte potencial geoturístico. Estes 16 geomonumentos que 
contam a história geológica do Geopark Naturtejo nos últimos 600 milhões de anos 
foram o fundamento para a classificação do território ao abrigo da Rede Global de 
Geoparques da UNESCO. Para tal, parte destes geomonumentos está já protegida, quer 
seja ao abrigo de figuras de classificação generalistas preexistentes (Parque Natural do 
Tejo Internacional, Rede Natura 2000 - sítios Gardunha, Nisa/Laje de Prata e S. 
Mamede, Monumento Nacional de Monsanto), seja pela aplicação das leis à protecção 
de valioso património geológico (Monumento Natural das Portas de Ródão, Conjunto 
de Interesse Municipal do Vale do Ponsul – Penha Garcia, sítios de Interesse 
Municipal da Gardunha) ou por integração nos planos de ordenamento municipal 



                                            
Geopark Naturtejo Meseta Meridional – European and Global Geopark 

 

 
 
Centro Cultural Raiano 
Zona Nova de Expansão 
6060-101 Idanha-a-Nova 

 
tel: 277 202 900 

 
fax: 277 202 944 

 
geral@naturtejo.com 

 
www.naturtejo.com 

 

(Nisa, Gardunha). O trabalho para a protecção e valorização do património geológico 
do Geopark Naturtejo valeu, em 2004 e 2007, o Prémio Geoconservação atribuído 
anualmente pela ProGEO-Portugal e pela National Geographic Portugal, assim como 
duas menções honrosas no Prémio Nacional do Ambiente, atribuídas em 2009 e 2010 
pela Confederação Portuguesa de Associações de Defesa do Ambiente. 
O Geopark Naturtejo é administrado pela Naturtejo, Empresa de Turismo, E.I.M., 
empresa intermunicipal de capitais maioritariamente públicos, constituída em 2004 pela 
Associação de Municípios Natureza e Tejo e por mais 24 empresas privadas da região. 
As áreas de intervenção da Naturtejo são a protecção do seu vasto património geológico 
e valorização integrada com o restante património natural e histórico-cultural, através de 
Programas Educativos e da organização do sector turístico local em torno de uma 
estratégia de Turismo de Natureza para a região. O Geopark Naturtejo é Pólo de Marca 
Turística da Entidade Regional de Turismo Centro de Portugal, estando definido no 
Plano Estratégico Nacional de Turismo como 1ª prioridade para o desenvolvimento de 
projectos de Turismo de Natureza. Os Programas Educativos do Geopark Naturtejo têm 
uma forte componente social, com intervenção directa nos programas anuais da escola 
da região e movimentando milhares de alunos e professores para descobrirem a 
paisagem e aproximá-los à Natureza. As Rotas pelo Geopark, envolvendo as 
comunidades locais, são hoje produtos turísticos vendidos em vários países da Europa e 
reconhecidos nacional e internacionalmente pela atribuição do prémio Ecotourism 
Awards pela Skål International, pela Menção Honrosa do Prémio Turismo de Portugal, 
ambos atribuídos em 2008, assim como pela Medalha de Mérito Turístico atribuída pela 
Secretaria de Estado do Turismo em 2010. 
 

A inventariação do património geológico do território, definida na Lei para a 
Conservação da Natureza (142/2008), é uma das responsabilidades do Geopark 
Naturtejo. Na área delimitada para o Parque Eólico da Gardunha II, não se encontram 
inventariados locais de interesse geológico na zona abrangida. No entanto, existem 
geossítios cuja área faz fronteira com a área do Estudo de Impacte Ambiental 
(nomeadamente, a Área de Interesse Geomorfológico das Bouças. Estes inventários 
fazem parte do Inventário Nacional do Património Geológico que se encontra em 
realização pela ProGEO-Portugal (Associação Europeia para a Conservação do 
Património Geológico).  
 

A missão do Geopark Naturtejo é a conservação, interpretação e divulgação do 
património natural e cultural para o desenvolvimento sócio-económico sustentável do 
território. O território do Geopark Naturtejo tem sido uma área estratégica para a 
implantação de projectos associados à produção de energias renováveis, em resposta aos 
desígnios definidos no âmbito do Protocolo de Quioto. As 4 estações de biomassa e os 
131 aerogeradores distribuídos pela região contribuem actualmente com 195 MW de 
potência instalada. O Parque Eólico da Gardunha é já um dos maiores parques eólicos 
do país. Se a estes somarmos os aproveitamentos hidroeléctricos, o território do 
Geopark Naturtejo contribui com cerca de 1100GWh/ano, o que corresponde ao 
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abastecimento doméstico a 750000 habitantes. Tudo isto numa região que corresponde a 
5% da área geográfica de Portugal, com menos de 90000 habitantes. 

A exploração de recursos renováveis como forma de diminuir a forte dependência 
económica do país tem contribuído, de formas diferentes e nem sempre de um modo 
positivo, para o desenvolvimento da região da Beira Interior. A implementação de 
projectos de índole turística, num mercado internacional cada vez mais competitivo, 
implica um cuidado acrescido em áreas de particular sensibilidade 
ambiental/paisagística. A Generg – Ventos da Beira Baixa contribui significativamente 
para diminuir a percentagem de energia eléctrica produzida com recurso à queima de 
combustíveis fósseis, apostando em projectos de energias renováveis. Mas o impacte da 
sua construção e gestão deverá permitir a conservação do ambiente e da qualidade de 
vida humana, assim como o desenvolvimento de outros sectores económicos na região, 
como o turismo. Estes e outros projectos não podem pôr em causa o desenvolvimento 
de projectos que favoreçam a diversificação económica do território, 
incompatibilizando-se com áreas de forte sensibilidade e relevância 
ambiental/paisagística, com elevado potencial conhecido no que diz respeito ao Turismo 
de Natureza. Este é o caso da Serra da Gardunha. 

Uma das principais preocupações do Geopark Naturtejo tem a ver com as 
modificações paisagísticas permanentes que resultam do alargamento do Parque Eólico 
da Gardunha para o Sítio Rede Natura Gardunha, que terá implicações não só na perda 
de valores geológicos/naturais, através da construção e alargamento de vias, num total 
de 7,4 km, e da construção de plataformas para os aerogeradores, como terão 
implicações permanentes na degradação do enquadramento paisagístico de toda uma 
área granítica de cumeada de inegável interesse (como os relatórios apresentados no 
Estudo de Impacte Ambiental o demonstram). A utilização de zonas especiais de 
conservação está sujeita à regulamentação definida pela resolução do Conselho de 
Ministros nº 135/2004. Deve ainda salientar-se que o alargamento do parque eólico, 
elemento fortemente dissonante na paisagem, para a cumeada granítica do maior 
sistema orográfico de toda a região, com valores paisagísticos e elementos singulares, 
de “excepcional qualidade cénica”, põe em causa a Rota da Gardunha, percurso pedestre 
da Rede de Percursos Pedestres de Castelo Branco, que traz até esta região do Geopark 
centenas de grupos organizados por operadores turísticos portugueses e espanhóis, pela 
homogeneização artificial da paisagem. 

A zona de matos e de afloramentos rochosos é uma subunidade da paisagem de 
extrema importância, pela imponência das geoformas graníticas e pela relevância dos 
habitats sensíveis que constituem parte da Reserva Ecológica Nacional, para além de se 
constituírem como Sítio de Interesse Comunitário. Actualmente, o Parque Eólico da 
Gardunha não se estende para dentro da área delimitada para o Sítio Gardunha. Este 
Estudo de Impacte Ambiental não faz uma avaliação rigorosa, justificada por trabalhos 
de campo rigorosos e completos, da diversidade biológica da área abrangida pelo 
Estudo de Impacte Ambiental. Os inventários detalhados da geologia e geomorfologia, 
da fauna e da flora apresentados no âmbito do relatório do Estudo de Impacte Ambiental 
estão ausentes e os inventários apresentados baseiam-se na pouca bibliografia existente. 
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Dos 7 habitats identificados, dois são considerados prioritários, casos dos habitats 
naturais de Vertentes rochosas siliciosas com vegetação cosmofítica e de Rochas 
siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion 
dillenii. A estes habitats associa-se uma importante diversidade de quirópteros e, pelo 
menos, 9 espécies de aves com elevado estatuto de conservação. Por fim, o projecto de 
ligação do Parque Eólico da Gardunha à REN, em que uma das soluções previstas 
implica a instalação de linha eléctrica ao longo de 28 km, é, a nosso ver, inadmissível 
atendendo aos impactes negativos causados e ao custo associado, quando existe uma 
solução que permitiria a utilização de estruturas já existentes. 

Dada a produção média anual estimada de 65 GWh, correspondente apenas a 
um aumento de 5,9% no contributo, em termos de produção eléctrica, do território 
do Geopark Naturtejo para a redução dos custos relacionados com a importação 
de combustíveis fósseis e das responsabilidades assumidas no âmbito do Protocolo 
de Quioto; a construção na área do Geopark do Aproveitamento Hidroeléctrico do 
Alvito, entre 2012 e 2016, integrado no Plano Nacional de Barragens, com forte 
prejuízo ambiental para a região; e a quase irreversibilidade dos impactes 
negativos causados pelo alargamento do Parque Eólico da Gardunha numa 
paisagem com elevado potencial turístico, ao nível da exploração ecoturística ou 
geoturística já realizadas por diversos operadores turísticos ibéricos em área de 
elevado interesse geoambiental, o parecer da Naturtejo relativo ao projecto de 
alargamento do Parque Eólico da Gardunha não pode ser favorável, tendo em 
consideração a importância que o Geopark Naturtejo representa como dínamo de 
desenvolvimento sustentável da região. 

No entanto, todas as obras e todas as acções que impliquem o revolvimento de 
solos, que eventualmente venham ser realizadas devem ter a monitorização da Naturtejo 
para evitar ou mitigar a destruição de sítios de interesse geológico. O Geopark 
Naturtejo, através da Naturtejo EIM e das autarquias envolvidas na Associação de 
Municípios Natureza e Tejo terão todo o interesse em apoiar a Generg-Ventos da Beira 
Baixa, por meios técnicos e institucionais, na procura das melhores soluções para a 
conservação dos valores naturais e culturais da região, contribuindo para a mitigação 
dos parques eólicos instalados no território e maximizando os seus aspectos positivos. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 

 
 

 
 
Carlos Neto de Carvalho 
Coordenador Científico do Geopark Naturtejo da Meseta Meridional 
Geólogo 
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Summary  
This paper presents the inventory of the geomorphological heritage of Gardunha mountain range included at the 
county of Castelo Branco, which is part of the ongoing inventory of the geological heritage from Geopark Naturtejo 
da Meseta Meridional and  the  territorial management plans of Agência de Desenvolvimento Gardunha 21.  In a 
region belonging to the villages of Louriçal do Campo and S. Vicente da Beira, were  identified 8 geomorphosites 
(and 1 geosite of hydrogeological  interest), almost all belonging to the Natura 2000 site Serra da Gardunha. The 
geotourist potential of the region is demonstrated by the Gardunha Trail and resulting activities.  

 
Keywords   
Gardunha, inventorying, geomorphological heritage, Naturtejo Geopark  

 
Sumário   
Este  trabalho  apresenta  o  inventário  de  património  geomorfológico  da  Serra  da  Gardunha  pertencente  ao 
concelho de Castelo Branco, o qual  faz parte do  inventário do património  geológico do Geopark Naturtejo da 
Meseta Meridional,  em  finalização,  e  dos  planos  de  ordenamento  territorial  da  Agência  de  Desenvolvimento 
Gardunha  21.  Em  área  correspondente  às  freguesias  de  Louriçal  do  Campo  e  de  S.  Vicente  da  Beira,  foram 
identificados 8 geomorfossítios (e ainda 1 geossítio de  interesse hidrogeológico), quase todos  integrados no Sítio 
Serra  da  Gardunha  da  Rede  Natura  2000.  O  potencial  geoturístico  deste  sector  é  demonstrado  na  Rota  da 
Gardunha e nas actividades decorrentes. 
 
Palavras‐Chave  
Serra das Gardunha, inventariação, património geomorfológico, Geopark Naturtejo 

 
Introdução 
 
O presente trabalho  insere‐se no âmbito da  inventário do património geológico do Geopark Naturtejo 
da Meseta Meridional, em fase de conclusão. Este território, que inclui os municípios de Castelo Branco, 
Idanha‐a‐Nova, Nisa, Oleiros,  Proença‐a‐Nova  e  Vila  Velha  de  Ródão,  pertence  às  Redes  Europeia  e 
Global  de  Geoparques,  sob  os  auspícios  da  UNESCO,  territórios  de  destacado  património  geológico 
reconhecido  internacionalmente.  O  levantamento  efectuado  teve  carácter  de  urgência,  de modo  a 
poder incluir o património geológico da vertente sul da Serra da Gardunha nos planos de ordenamento 
territorial  da  Agência  de  Desenvolvimento  Gardunha  21.  A  área  de  intervenção  corresponde  às 
freguesias de Louriçal do Campo e S. Vicente da Beira, pertencentes ao concelho de Castelo Branco e 
totalizando 122,62 km2 (Fig. 1). 
O  presente  inventário  pretende  ser  uma  ferramenta  a  integrar  as  políticas  de  ordenamento  do 
território,  nomeadamente  através  de  planos  directores  municipais  e  de  outros  projectos  de 
desenvolvimento  regional.  Assim,  considerando  as  especificidades  do  território  Naturtejo,  são 
inventariados  locais de relevância regional e  local, os quais são fundamentais para o desenvolvimento 
de estratégias de  conservação e divulgação do património geológico na  região. Atendendo ao pouco 
conhecimento geológico existente, este inventário é um instrumento aberto, que a qualquer altura pode 
ser  actualizado  pelo  introdução  de  novos  locais.  O  conhecimento  científico  da  área  em  estudo  é 
surpreendentemente baixo devido à escassez de estudos geológicos e geomorfológicos e à inexistência 
de cartografia geológica de detalhe. 



TTEEMMPPLLAATTEE  RREESSUUMMOOSS  AALLAARRGGAADDOOSS  
  
VV  CCNNGG‘‘22001100      

APGEOM, Junho de 2010, versão 001 

 
Figura 1. Localização do Geopark Naturtejo e localização da vertente sul da Serra da Gardunha no concelho de Castelo Branco 
(mancha a negro). 
 
Enquadramento geológico e geomorfológico de síntese 
 
A Serra da Gardunha apresenta um orientação, grosso modo, W‐E, ocupando uma área de cerca de 200 
km2, a qual é constituída por xistos e grauvaques do Grupo das Beiras, corneanas e granitos porfiróides 
e  biotíticos  tardivariscos. A  sua  altitude máxima  atinge  1227 m  no  v.g. Gardunha,  encontrando‐se  a 
cumeada  a  cotas  iguais  ou  superiores  a  1000  m.  A  vertente  sul  da  Serra  da  Gardunha  ergue‐se 
repentinamente da  Superfície de Castelo Branco,  extensa  aplanação poligénica muito  regular que  se 
desenvolve às costas de 400‐450 m. A monotonia da parte xistenta da serra, só quebrada pelo encaixe 
profundo da rede de drenagem ao  longo de grande  falhas com direcção NE‐SW, que chegam a cruzar 
completamente a serra, é compensada pela diversidade paisagística do sector granítico, entre a Senhora 
da Orada e Alpedrinha  (vertentes  S e  SE), onde  se  situa o ponto de  cota mais elevada e onde o Rio 
Ocreza tem as sua nascentes, que acompanham uma fracturação NNE‐SSW. O recuo das suas cabeceiras 
levou à exposição de grande abundância de geoformas de modelado granítico, em vertentes declivosas: 
domos, extensas áreas de caos de blocos, blocos fendidos, pias, tafone, caneluras, tor, lajes fracturadas, 
formas em chama… 
Os  primeiros  trabalhos  especificamente  sobre  a  geomorfologia  granítica  da Gardunha  reportam‐se  a 
Silva  (2005), os quais  levaram à classificação nesse mesmo ano de duas geoformas pelo município de 
Castelo Branco, como Imóvel de Interesse Municipal.  
 
Património geomorfológico 
 
Apesar  da  Serra  da  Gardunha  ser  constituída  por  granitos  e  pelitos  do  Grupo  das  Beiras,  os  locais 
inventariados situam‐se apenas em ambiente plutónico, dada a geodiversidade  inerente a estes  locais, 
especialmente ao nível de geoformas de pequena e média escalas. 
 
Quadro 1. Listagem de património geomorfológico inventariado. 

Designação  Localização (UTM)  Tipologia 
(segundo Pereira, 2006)

Principal(ais) interesse(s) 

"Padaria" dos Patrícios  0623935 4446503  Área  Geomorfológico/petrológico 

Miradouro geomorfológico das 
Faldas da Serra 

0626354 4434802  Local panorâmico  geomorfológico/paisagístico 

Bola com fissuração poligonal  0626752 4436554  Local isolado  geomorfológico 

Bloco fendido  0626729 4436645  Local isolado  geomorfológico 

Afloramento do caminho para 
Castelo Velho 

0627025 4436181  Área  geomorfológico/tectónico 

Bola de granito do alto da 
Gardunha 

0625680 4437467  Local isolado  geomorfológico 

Área de interesse geológico de 
Castelo Velho 

‐  Área  geomorfológico/tectónico 
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Caos de blocos de Bouças  ‐  Área  geomorfológico 

 
No Quadro 1 estão  listados os geomorfossítios da vertente sul da Serra da Gardunha (Castelo Branco). 
Destes, apenas o Miradouro geomorfológico das Faldas da Serra não se encontra inserido no Sítio Rede 
Natura 2000 Serra da Gardunha (código PTCON0028; Resolução do Conselho de Ministros nº 142/97, de 
28 de Agosto). De seguida, procede‐se à descrição sumária do valor patrimonial dos geomorfossítios. 
 
"Padaria" dos Patrícios 
A designação deste local situado na Serra dos Patrícios à cota de 948 m alude à grande concentração de 
blocos  com  fissuração  poligonal,  designados  também  por  superfície  “em  côdea  de  pão”  (Coudé‐
Gaussen,  1981),  com  base  nas  atribuições  populares.  Em  toda  a  área  existem  vários  blocos  com 
fissuração  poligonal  evidenciando  diversos  graus  de  desenvolvimento,  diferentes  formas  e  escalas, 
segundo planos e superfícies convexas com diferentes orientações, mesmo no mesmo bloco (Fig. 2a). 
Este geomorfossítio apresenta ainda uma grande abundância de blocos fendidos e pias que, apesar de 
serem  geoformas  relativamente  comuns,  aparecem  aqui  concentradas  em  blocos  distintos  de 
dimensões  relativamente  reduzidas,  atingindo  vários  tamanhos,  formas  e  profundidades,  estando 
algumas escalonadas. 
Existem  também aspectos  litológicos de destaque, como a existência de uma superfície granítica com 
grande  abundância  de megacristais  de  feldspato  em  bolsada,  xenólitos  biotíticos  que  demonstram  a 
proximidade  do  limite  com  o  encaixante  pelítico,  fenocristais  de  plagioclase  em  relevo  positivo  e 
arenização  generalizada  da  matriz.  As  paisagens  para  oeste  permitem  analisar  o  relevo,  aqui  de 
composição  xisto‐grauváquica,  onde  ocorrem  profundos  vales  de  fractura  que  o  cortam 
perpendicularmente, caso do vizinho vale da Senhora da Orada. 
 
Miradouro geomorfológico das Faldas da Serra 
Este  local  panorâmico  a  734 m  de  altitude,  preparado  como miradouro,  possibilita  a  observação  da 
paisagem  que melhor  caracteriza  a  região  do  Geopark  Naturtejo,  ou  seja,  a Meseta Meridional.  É 
possível  observar  uma  grande  extensão  da  Superfície  de  Castelo  Branco,  com  os  relevos  residuais  a 
erguerem‐se, abruptos, da monotonia: cristas quarztíticas de Penha Garcia, Monforte da Beira, Castelo 
Branco  e  S.  Martinho,  S.  Mamede,  Talhadas,  Águas  Quentes  e  Moradal,  relevos‐testemunho  da 
Murracha, Murrachinha e de Pedras Ninhas, inselbergs graníticos de Monsanto e Monte de S. Gens, em 
Idanha‐a‐Nova, adivinhando‐se a escarpa de linha‐de‐falha do Ponsul, entre o último relevo e Vila Velha 
de Ródão. Neste etch plain, ainda parcialmente coberto por saprólito na Lardosa, espraia‐se a rede de 
drenagem do Ocreza, pouco encaixada na direcção da albufeira de Santa Águeda, assim como a malha 
rural  do  Campo  de  Castelo  Branco  (mancha  florestal,  hortas,  pastagens)  e  a  distribuição  urbana  em 
pequenos concentrados. 
Este miradouro, situado sobre a aldeia de Louriçal do Campo, está integrado no percurso pedestre Rota 
da Gardunha e está preparado para a visitação, possuindo  infraestruturas de observação e de apoio, 
designadamente parque de merendas (Fig. 2b). 
 
Bola com fissuração poligonal 
Trata‐se de uma bola granítica com uma fissuração poligonal bem expressiva (Fig. 2c), atingindo quase 
0,5 m de profundidade, com polígonos bem individualizados numa parede vertical convexa, descrita em 
Silva  (2005). Corresponde  a um  exemplo de  referência para  este  tipo de  geoformas  graníticas  (Vidal 
Romani & Yepes Temiño, 2004:  fig. 21, apesar do erro de  localização geográfica). O  local,  incluído na 
Rota da Gardunha e classificado como Imóvel de Interesse Municipal, apresenta grande beleza cénica e 
paisagística, com outras geoformas graníticas na envolvente e com aspectos  litológicos  relevantes, de 
que é exemplo a ocorrência de xenólitos biotíticos em relevo positivo. 
 
Bloco fendido 
O bloco com cerca de 4 m de altura (Silva, 2005), apresenta‐se fracturado, com superfícies de fractura 
planas, pouco alteradas  (Fig. 2d). Uma das partes, a mais pequena, encontra‐se  tombada, conferindo 
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legibilidade aos processos morfogenéticos, por insustentabilidade gravítica e ruptura ao longo de planos 
secundários  de  fracturação.  Esta  e  a  geoforma  anterior  encontram‐se  interpretadas  na  Rota  da 
Gardunha,  encontrando‐se  também  classificada  como  Imóvel  de  Interesse Municipal.  Junto  a  este, 
ocorre bloco granítico apresentando uma fracturação segundo direcções diversas cujos planos revelam 
uma  interessante  fissuração poligonal.  Por  lapso,  esta  geoforma  foi  figurada por  Silva  (2005:  foto  3) 
como tendo sido localizada na Casa da Floresta. 
 
Afloramento do caminho para Castelo Velho 
A área abrange ambos os  lados do  caminho que  segue para o alto da Gardunha, em pleno percurso 
pedestre da Rota da Gardunha. A  fracturação ortogonal, evidenciada  ao  longo de  vários planos  com 
orientações diversas, testemunha a proximidade de importantes esforços tectónicos. Em pequeno vale, 
e com direcções paralelas, surge “charuto” granítico com cerca de 2 m de altura, o qual é seccionado 
por uma fracturação densa “em dominó”, sem que haja movimentos significativos entre blocos (Fig. 2e). 
Esta  geoforma  foi  descrita  por  Silva  (2005:  foto  9),  embora  a  localização  não  corresponda  àquela 
indicada pelo autor. 
 
Bola de granito do alto da Gardunha 
Este bloco sobre plinto de grandes proporções volumétricas, com cerca de 4 m de altura, situado quase 
no  cume da  serra  (1165 m) apresenta um grande  conjunto de pias no  topo do bloco, que  se abrem, 
definindo caneluras ao longo da parede vertical exposta a sul (Fig. 2f).  
 
Área de interesse geológico de Castelo Velho 
O  interflúvio de Castelo Velho  forma uma  crista  que, ora  é  composta por  caos de bolas de  grandes 
dimensões ora mostra uma fracturação muito densa sub‐vertical, onde se desenvolvem escarpas quase 
verticais em zonas que testemunham intensos esforços tectónicos. A densidade e riqueza de geoformas 
atinge aqui o seu acme:  impressionantes blocos sobre plintos e bolas em equilíbrio, pedras bolideiras, 
por  vezes  com  a  forma  de  “chapéu  de  chinês”,  tors,  blocos  fendidos,  pias,  por  vezes  de  grandes 
dimensões  e  do  tipo  poltrona,  com  exutório,  além  de  belas  superfícies  com  fissuração  poligonal  e 
pseudostratificações. Uma das geoformas mais espectaculares é a Pedra Galo, um bloco em equilíbrio 
localizado próximo do v.g. de Castelo Velho que mostra um Tafoni‐janela (Fig. 2g). Neste local, a 1050 m 
de altitude, ocorre ainda os vestígios de povoado atribuído ao Bronze final, que abrange cerca de 10000 
m2 (Vilaça, 1994). A Rota da Gardunha atravessa transversalmente o geomorfossítio. 
 
Caos de blocos de Bouças 
Vasta  área  de  interesse  geomorfológico  com  142  ha,  que  abrange  as  nascentes  do  Rio Ocreza  e  da 
Ribeira do Vale do Cepo, sua afluente. Estas  linhas de água correm, numa primeira  fase, ao  longo de 
fracturas NNE‐SSW, desenvolvendo vales e  interflúvios onde ocorrem geoformas graníticas em grande 
densidade que justifica o topónimo, constituindo uma paisagem de caos de blocos e de bolas, por vezes 
com Castle Koppje, em vertente com comando de quase 700 m, numa escala única ao nível do território 
do Geopark (Fig. 2h). No seu limite Sul passa a Rota da Gardunha. 
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Figura 2. Geomorfossítios  inventariados: "Padaria" dos Patrícios  (a), Miradouro geomorfológico das Faldas da Serra  (b), Bola 
com fissuração poligonal (c), Bloco fendido (d), “Estrutura em dominó” do afloramento do caminho para Castelo Velho (e), Bola 
de granito do alto da Gardunha (f), Área de interesse geológico de Castelo Velho (g), Caos de Blocos de Bouças (h). 

 
Outros locais com valor patrimonial 
 
Quanto ao património geológico há a acrescentar um geossítio de interesse hidrogeológico, a Nascente 
da Senhora da Orada. Esta nascente está associada ao  culto de Nossa Senhora, desde o  séc. XV. Em 
1700, há descrições de grande número de devotos se deslocarem a este sítio ermo, junto do santuário, 
para  aplicarem  as  águas  desta  “Fonte  Santa”  em  lavagens  e  ingestões,  sendo  popularmente 
reconhecidas para o tratamento de doenças oftalmológicas e do aparelho digestivo. As lavagens rituais 
ainda hoje decorrem a 4 de Maio. A nascente desenvolve‐se próximo do contacto entre os granitos da 
Gardunha e o Grupo das Beiras, na  auréola de metamorfismo de  contacto  aqui  composta por  xistos 
mosqueados.  Duas  bicas  incrustadas  na  rocha  distribuem  água  com  características  químicas 
semelhantes àquela comercializada com a designação Fonte da Fraga. Aliás, as captações da empresa 
Beira  Vicente  fazem‐se  nas  nascentes  da  Ribeira  da  Senhora  da Orada,  o  que  atesta  a  importância 
económica e social deste recurso hidrogeológico, de nível regional. 
Toda área apresenta uma grande riqueza ao nível da biodiversidade, de que se destaca o Sítio Serra da 
Gardunha, que na vertente  sul  (correspondente a 19% da área  total  classificada) mostra vestígios de 
floresta mediterrânica com sobreiros e carvalho das Beiras, além de matos de urzes, giestas e estevas, 
bem como comunidades de montanha de caldoneira (Echinospartum ibericum), um endemismo ibérico. 
O vale encaixado do Ocreza é importante para a conservação do lagarto‐de‐água, do anfíbio Chioglossa 
lusitanica e do Bordalo. No que diz respeito aos mamíferos, vale a pena referir a existência do  fuinha 
(Martes foina), também conhecido popularmente por “Gardunha”. 
Do  ponto  de  vista  do  património  histórico‐arqueológico  merece  especial  referência  o  povoado  de 
Castelo Velho, com 3000 anos e abundantes vestígios de cerâmica (Vilaça, 1994). De resto, o topónimo 
Gardunha terá uma raiz árabe com significado de “refúgio”. Não menos curiosa é a importância da Serra 
da  Gardunha  para  o  fomento  do  fenómeno  “OVNI”  em  Portugal  durante  as  décadas  de  oitenta  e 
noventa, com numerosos “avistamentos”. 
 
Protecção e Valorização  
 
A  figura de Geoparque  foi consagrada na  legislação portuguesa em 2008  (Lei n.º 142/2008, de 24 de 
Julho) porém, não existem ainda mecanismos de operacionalização. Por outro lado, existe também um 
grande  vazio  no  âmbito  de  figuras  legais  que  protejam  directamente  o  património  geológico  e 
geomorfológico,  tendo a protecção  legal  vindo a  ser  feita na  Serra da Gardunha mediante  legislação 
relativa ao património cultural e figuras relacionadas com a biodiversidade. 1107 ha da área da Serra da 
Gardunha no concelho de Castelo Branco está classificada ao abrigo da Rede Natura 2000. Contudo, esta 
moldura  não  é  restritiva  e  não  protege  os  locais  de  interesse  geomorfológico  de  poderem  vir  a  ser 
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destruídos, nomeadamente com a abertura, alargamento ou melhoramento de caminhos de acesso ao 
Parque Eólico da Gardunha. 
Dois  dos  geomorfossítios  inventariados,  a  Bola  com  fissuração  poligonal  e  o  Bloco  fendido  foram 
classificados em 2005, pela Câmara Municipal de Castelo Branco, ao abrigo da Lei n.º 107/2007 para o 
património  cultural,  como  Imóvel  de  Interesse Municipal. A Bola  com  fissuração  poligonal  tornou‐se 
num  dos  ex‐libris  da  Serra  da  Gardunha  (Vidal  Romani  &  Yepes  Temiño,  2004;  Silva,  2005),  sendo 
utilizada em diversos meios de promoção turística  (Fig. 3). Estes dois geomorfossítios fazem parte das 
Formas Graníticas de Castelo Velho, um dos dezasseis geomonumentos do Geopark Naturtejo (Neto de 
Carvalho  &  Martins,  2006),  e  são  locais  representativos,  de  destacado  interesse,  que  apresentam 
características de monumentalidade e espectacularidade para o público em geral.  
No que diz respeito à vulnerabilidade do património geomorfológico apresentado, destaque‐se a baixa 
densidade populacional circundante e a dimensão e natureza dos locais inventariados, apenas passíveis 
de  serem  ameaçados  por  maquinaria  pesada  e  pelos  incêndios.  Com  excepção  do  Miradouro 
geomorfológico  das  Faldas  da  Serra,  todos  os  locais  inventariados  se  situam  em  regiões  pouco 
vulneráveis  do  ponto  de  vista  antrópico  ou  urbanistico,  com  a  excepção  da  proximidade  do  Parque 
Eólico  da  Gardunha.  Note‐se  que  a  partir  de  Casal  da  Serra  não  existem  estradas,  apenas  alguns 
caminhos em  terra, havendo o  risco hipotético da  abertura de estradas pela proximidade do Parque 
Eólico da Gardunha, sendo um dos objectivos do presente inventário acautelar essas situações. Quanto 
a  ameaças  naturais  destaca‐se  unicamente  a  acção  da  erosão  incrementada  pelos  incêndios  e  por 
actividades de todo‐terreno, com um impacto baixo a moderado. 
 

 
Figura 3. Painel  interpretativo dos  geomorfossítios  “Bola  com  fissuração poligonal” e  “Bloco  fendido”,  incluídos na Rota da 
Gardunha (a), as geoformas graníticas com destaque no folheto da Rota da Gardunha (b), participantes na Rota da Gardunha 
(c), Imagem turística do Geopark Naturtejo na Bolsa de Turismo de Lisboa, em 2007 (d). 

 
Divulgação do património geomorfológico no âmbito do Geopark Naturtejo 
 
A Rota da Gardunha, estabelecida em 2006, é um percurso pedestre de pequena  rota sinalizado com 
17,4 km de extensão,  interpretado e homologado segundo normas  internacionais e que se desenvolve 
circularmente a partir de Louriçal do Campo, subindo ao Castelo Velho e passando nas aldeias de Casal 
da  Serra  e  Torre.  Este  percurso  encontra‐se  preparado  com  parques  de  merendas  e  miradouros 
diversos.  A  Rota  da  Gardunha  integra  a  Rede  de  Percursos  Geoturísticos  do  Geopark  Naturtejo 
(Rodrigues  &  Neto  de  Carvalho,  2009),  dado  o  seu  elevado  interesse  geológico  e  geomorfológico, 
passando por quase  todos os  locais  inventariados. A Rota da Gardunha  está  incluída nos programas 
turísticos 3 dias/2 noites do Geopark Naturtejo, num  roteiro que  integra  também a visita a aldeias e 
museus,  incluindo  refeições  com  gastronomia  local  e  alojamento.  Existem  também  locais  equipados 
para a prática de rappel na Baldeira, próximo do cruzamento para Castelo Novo. 
O percurso possui uma variante mais curta, com 9 km, utilizada nomeadamente no Programa Educativo 
“Ao encontro de  curiosas  formas graníticas de Castelo Velho, na Serra da Gardunha”. Este é um dos 
programas  educativos  do Geopark Naturtejo  que  possibilita  a  abordagem  de  temáticas  relacionadas 
com geodinâmica interna e externa, com particular ênfase para as paisagens graníticas.  
 
Conclusões 
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O  inventário do património geomorfológico da vertente meridional da Serra da Gardunha,  incluída na 
área  de  Castelo  Branco,  surge  no  âmbito  da  inventariação  do  património  geológico  do  Geopark 
Naturtejo  para  efeitos  de  gestão  territorial.  São  identificados  8  geoformas,  miradouro  e  áreas  de 
interesse  geomorfológico  que,  desde  a  constituição  do  Geopark  Naturtejo,  em  2005,  têm  vindo  a 
constituir verdadeiras  formas de estimular o  interesse de públicos diferenciados para a  interpretação 
das paisagens  graníticas e dos diversos  fenómenos naturais e  antrópicos que  contribuem para  a  sua 
dinâmica. 
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