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1.  INTRODUÇÃO 

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

(EIA) do Parque Eólico da Gardunha II e tem por objectivo, fornecer ao público a informação relevante 

sobre o projecto e os seus previsíveis efeitos sobre o ambiente, de forma sintética e acessível 

tecnicamente. 

A Generg Ventos da Beira Baixa – Energias Renováveis, Lda. é a empresa proprietária do Parque 

Eólico da Gardunha II. 

A entidade responsável pelo licenciamento destes projectos é a Direcção Geral de Energia e 

Geologia (DGEG). 

De acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, este projecto encontra-se sujeito a uma 

Avaliação de Impacte Ambiental por se tratar de um projecto com mais de 10 aerogeradores que se 

encontram numa “Área Sensível” (Rede Natura 2000 – Sítio de Interesse Comunitário Serra da 

Gardunha PTCON0028) (Figura 1). 

 

Figura 1 – Enquadramento do Parque Eólico em áreas de conservação da natureza. 

Assim, a ProSistemas, Consultores de Engenharia, S.A., elaborou o Estudo de Impacte Ambiental 

relativo ao projecto do Parque Eólico da Gardunha II, o qual foi desenvolvido sobre um projecto com 

uma profundidade de desenvolvimento correspondente a Estudo Prévio, entre Outubro de 2009 e 

Julho de 2010. 

Sítio PTCON0028 – Serra 
da Gardunha 
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2. LOCALIZAÇÃO DO PARQUE EÓLICO DA GARDUNHA II 

O Parque Eólico da Gardunha II localiza-se no Centro de Portugal Continental, em território do 

distrito de Castelo Branco, numa área limite dos concelhos de Castelo Branco (freguesia de São 

Vicente da Beira) e do Fundão (freguesias de Souto da Casa e Castelo Novo). 

Na Figura 1 anexa apresenta-se a localização do Parque Eólico à escala regional e nacional. Na 

Figura 2 anexa apresenta-se uma implantação mais detalhada do projecto, incluindo a localização dos 

aerogeradores, caminhos de acesso e o edifício de comando/subestação. 

3. OBJECTIVO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO DO PARQUE EÓLICO 

No Parque Eólico da Gardunha II, que se destina à produção de energia eléctrica a partir de um 

recurso renovável, pretende-se instalar 12 aerogeradores (Figura 2 anexa), com uma potência total de 

24 MW, à qual corresponderá uma produção média anual estimada em 65 GWh. 

A área de estudo é da ordem de 300 ha, no entanto, a área efectivamente utilizada, para instalação 

das plataformas dos aerogeradores, o edifício de comando/subestação e caminhos de acessos é 

apenas uma percentagem muito reduzida desta área. 

A implementação do Parque Eólico da Gardunha II implica a instalação dos seguintes elementos: 

- 12 aerogeradores; 

- plataformas para montagem dos aerogeradores; 

- um edifício de comando/subestação; 

- rede eléctrica de cabos subterrâneos de interligação dos aerogeradores ao edifício de 

comando/subestação; e 

- caminhos de acesso. 

A conversão de energia eólica em energia eléctrica é efectuada nos aerogeradores, cuja 

constituição principal se apresenta na figura seguinte: 
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Figura 2 – Constituição principal de um aerogerador. 

Um aerogerador é basicamente constituído por uma torre com cerca de 85 m e uma base de 6 m de 

diâmetro, em betão nos dois terços inferiores e a restante parte superior da torre será em aço, que 

suporta uma hélice de três pás. Cada pá tem um comprimento de 41 m. 

O acesso ao Parque Eólico da Gardunha II será feito pela encosta Sul, na extremidade Sudoeste, 

através do acesso utilizado para o Sub-parque Eólico do Mastro. 

 

Figura 3 – Caminho existente actualmente para acesso ao Sub-parque Eólico do Mastro. 

Na área prevista para implantação do Parque Eólico da Gardunha II já existem caminhos cuja 

utilização será possível após a sua reabilitação (Figura 4). 

PÁ 

TORRE 

CABINE 
(nacelle) 
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Figura 4 – Caminhos existentes na zona do Parque Eólico da Gardunha II. 

Assim, no que diz respeito aos acessos no Parque Eólico da Gardunha II será necessário proceder 

à reabilitação de caminhos existentes com um comprimento total de cerca de 3,6 km, e terão de ser 

abertos novos caminhos até aos locais de implantação dos aerogeradores numa extensão aproximada 

de 3,8 km. 

As dimensões dos componentes dos aerogeradores a transportar e os meios materiais a 

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

de declives acentuados, dotados de largura adequada e isentos de curvas de raio apertado. Assim, os 

acessos serão pavimentados com uma camada de “Tout-venant” e terão uma largura de 5 m. 

Na Figura 2 anexa indica-se o traçado dos acessos novos a abrir e os existentes a reabilitar. 

No que diz respeito à ligação do Parque Eólico da Gardunha II à rede eléctrica do Sistema Eléctrico 

do Serviço Público, foram estudadas duas soluções (dois corredores) para desenvolvimento da linha 

eléctrica aérea. Esta circunstância provém do facto do promotor encontrar vantagens, a todos os 

níveis, no aproveitamento de uma linha eléctrica a 150 kV, que efectua a ligação do Parque Eólico da 

Gardunha (situado a Oeste do Parque Eólico da Gardunha II) ao Sistema Eléctrico do Serviço Público. 

Neste âmbito, o promotor do projecto solicitará junto da entidade licenciadora a alteração do ponto de 

recepção atribuído a este projecto. 

O ponto de recepção atribuído a este projecto localiza-se na zona da Talagueira em Castelo 

Branco, constituindo a ligação a este local através de uma linha eléctrica a 60 kV com 28 km de 

comprimento – a solução actualmente licenciada. A outra solução equacionada permitiria fazer a 

ligação à rede de distribuição através de uma linha eléctrica a 30 kV com uma extensão de apenas 

7 km, salvaguardando-se aqui a questão do ponto de entrega não ser o licenciado, embora também 

ele se situe na zona de Castelo Branco. 
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4. OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE EÓLICO 

As obras irão iniciar-se com a reabilitação dos acessos existentes e a abertura dos restantes 

acessos até aos locais de implantação dos aerogeradores e do edifício de comando/subestação. 

A título de exemplo apresenta-se em seguida um conjunto de fotografias referentes à abertura de 

um caminho de acesso ao local de implantação de um parque eólico (Figura 5). 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ZONA EM ANÁLISE 

 

 

 

Figura 5 – Abertura de um caminho de acesso. 

Associado à abertura de caminhos de acesso, é necessário a execução de obras de drenagem que 

consistem basicamente na construção de aquedutos e valetas de drenagem (figura seguinte). 

       

Figura 6 – Valeta e construção de uma passagem hidráulica. 

Após a execução dos acessos, a fase seguinte consiste na execução dos maciços das fundações 

das torres dos aerogeradores. Esta fase, que pressupõe a execução de escavações e betonagens, é 

feita por etapas conforme se ilustra no conjunto de fotografias apresentados na figura seguinte: 
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Figura 7 – Execução da fundação da torre de um aerogerador. 

Após a execução das fundações das torres dos aerogeradores, procede-se então à preparação da 

plataforma para a respectiva montagem, a qual deverá ter uma dimensão e configuração que permita 

as manobras necessárias para gruas e de um camião de apoio. 

 

 

 

 

Figura 8 – Ocupação e dimensão de uma plataforma de trabalho para montagem de um aerogerador. 

No local de implantação de cada aerogerador, depois de finalizada a respectiva plataforma, é feita 

então a montagem da torre, a qual é efectuada por troços, conforme ilustrado na figura seguinte. 
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Figura 9 – Montagem de uma torre de betão. 

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

no seu interior, e das pás no cimo da torre. 
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Figura 10 – Transporte e montagem da cabine e pás de um aerogerador. 

Em simultâneo com a execução das obras de construção e montagem dos aerogeradores é 

construído o edifício de comando/subestação do Parque Eólico da Gardunha II. 

Ao longo dos caminhos serão abertas valas para instalação dos cabos eléctricos de interligação 

entre os aerogeradores e o edifício de comando/subestação, conforme se ilustra em seguida. 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Vala para instalação dos cabos eléctricos subterrâneos. 

De referir por último a necessidade da montagem de um estaleiro para o Parque Eólico, com 

características semelhantes ao que se apresenta na figura seguinte. 
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Figura 12 – Estaleiro de uma obra semelhante. 

Será ainda, conforme referido anteriormente, construída uma linha eléctrica de interligação do 

Parque Eólico da Gardunha II à rede eléctrica receptora. 

A construção da Linha Eléctrica aérea envolve as seguintes acções: 

- Instalação de estaleiro/parque de materiais; 

- Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos; 

- Marcação e abertura das fundações; 

- Desmatação; 

- Construção das fundações e bases dos apoios; 

- Montagem e levantamento dos apoios; 

- Desenrolamento e colocação/regulação dos cabos; 

- Abertura eventual de faixa de protecção; e 

- Colocação de dispositivos de balizagem. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DA ZONA DO PARQUE EÓLICO DA GARDUNHA II 

A área prevista para implantação do Parque Eólico da Gardunha II situa-se na extremidade 

nordeste da serra da Gardunha, abrangendo a zona de maior altitude desta serra. O marco geodésico 

da Gardunha (1227 m) encontra-se em zona adjacente à área afecta ao projecto do Parque Eólico da 

Gardunha II – zona Este. 

 

Figura 13 – Orografia da área de implantação do Parque Eólico da Gardunha II. 

A área afecta ao Parque Eólico da Gardunha II apresenta uma diferença de altitude de cerca de 

339 m (entre a cota 1219 m e a cota 880 m). As zonas de altitude mais baixas situam-se na 

extremidade sudoeste da área afecta ao projecto, apresentando esta zona uma altitude de 905 m, 

subindo até atingir os 967 m onde se situa o marco geodésico do Mastro. A partir da zona do marco 

geodésico do Mastro em direcção a Este, depois de uma zona de portela profunda, a altitude sobe 

progressivamente até atingir os 1219 m próximo da zona do marco geodésico da Gardunha. Segue-se 

uma área de cumeada estreita em direcção à extremidade nordeste onde as altitudes predominantes 

rondam os 1150 m e os 1166 m. 

A extremidade oeste da zona de implantação do Parque Eólico da Gardunha II, até sensivelmente à 

zona do marco geodésico do Mastro, abrange terrenos constituídos por xisto. Nos restantes dois 

terços da área do projecto existe granito. 

Parque Eólico da Gardunha II 
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Ao longo da cumeada de maior altitude os afloramentos rochosos são de grandes dimensões e 

dominam quase toda a zona. Tratando-se de uma zona com declives muito acentuados na vertente 
sul e norte, existem zonas ao longo destas encostas com escarpas (Figura 14). 

 

Figura 14 – Extremidade Nordeste da área do Parque Eólico da Gardunha II. 

À medida que se avança na área afecta ao projecto em direcção a Oeste começam a rarear os 

afloramentos rochosos de granito, efectuando-se uma transição progressiva para uma zona onde 

ocorre xisto. 

 

Figura 15 – Afloramentos rochosos de granito existentes na restante área do Parque Eólico da 
Gardunha II. 

Na zona em torno do marco geodésico do Mastro, onde já se encontra instalado um dos Sub-

parques Eólicos que faz parte do Parque Eólico da Gardunha – o Sub-parque Eólico do Mastro, os 

afloramentos rochosos existentes são em menor quantidade e dimensão. 
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Figura 16 – Xisto existente na zona noroeste da área do Parque Eólico da Gardunha II. 

O local de implantação do Parque Eólico da Gardunha II insere-se na bacia hidrográfica do rio Tejo 

e nas sub-bacias dos rios Ocreza, Ponsul e Zêzere. No entanto, na área do Parque Eólico da 

Gardunha II a rede de drenagem é pouco expressiva, dado tratar-se das cabeceiras dos cursos de 

água que drenam a superfície do parque eólico. 

A zona prevista para implantação do Parque Eólico da Gardunha II está maioritariamente ocupada 

por vegetação arbustiva baixa – matos, ocupando cerca de 69% da área do projecto (Figura 17). 

 

Figura 17 – Ocupação do solo predominante – vegetação arbustiva baixa (matos) e pinhal. 

A rocha nua abrange cerca de 15% do Parque Eólico, sendo na extremidade Nordeste do parque 

eólico que existe uma grande concentração de afloramentos rochosos de granito de grande dimensão. 

É na metade Oeste da área de estudo que existem plantações de eucalipto (Figura 18), ocupando 

essas apenas cerca de 5% do total de área afecta ao projecto. 
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Figura 18 – Zona com eucalipto na área afecta ao Parque Eólico da Gardunha II 

De um modo geral, e tal como acontece na generalidade do território continental, a vegetação da 

região está muito degradada, em resultado da sua utilização pelo homem. A ocorrência periódica de 

incêndios florestais, sobretudo nas zonas de cumeada, frequentemente ligada ao pastoreio com a 

finalidade de produzir pastos constituiu, talvez, o factor de degradação mais importante no sector onde 

se enquadra o projecto. As encostas e, sobretudo, as zonas de vale, são ocupadas por povoações 

bordejadas por campos agrícolas. 

Na área mais directamente ligada à zona prevista para implantação do parque eólico, as acções de 

reflorestação, entre outros aspectos, não permitem no geral o desenvolvimento de vegetação natural 

bem conservada. Assim o coberto vegetal é representado por manchas de vegetação arbustiva e 
manchas de vegetação arbórea à base de Eucalyptus globulus (Eucalipto-vulgar). 

Foram identificados três habitats naturais relevantes do ponto de vista da conservação da natureza, 

mas que se revelam bastante comuns tanto na área de estudo como em território nacional, 

designadamente: “Charnecas secas europeias” (Habitat 4030), “Vertentes rochosas siliciosas com 
vegetação casmofítica” (Habitat 8220) e “Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-

Sclaranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii” (Habitat 8230). Refere-se ainda, que nenhum destes 

habitats é considerado prioritário e são bastante comuns em território nacional. 

Em termos gerais, a área de estudo revelou-se de moderada importância em termos faunísticos, 

salientando-se a presença de algumas espécies ameaçadas e protegida pelas Directivas Habitats e 

Aves. 
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O ambiente sonoro da envolvente do Parque Eólico da Gardunha II é sossegado, típico de zonas 

afastadas de fontes sonoras dignas de registo, existindo receptores sensíveis a uma distância que 

varia entre os 100 m e os cerca de 800 m. 

No que diz respeito ao património arqueológico e arquitectónico considera-se viável a implantação 

do Projecto na área do Parque Eólico da Gardunha II, apenas com uma condicionante que é a 

exclusão total da parte leste da referida área, na parte em que se sobrepõe ao sítio arqueológico da 

Penha (ocorrência 3A). 
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6. EFEITOS DO PARQUE EÓLICO DA GARDUNHA II 

As principais acções geradoras de efeitos ambientais fazem-se sentir durante diversas fases que se 

estendem desde o planeamento da obra até à sua desactivação ou possível reconversão: 

planeamento/projecto, construção, exploração e desactivação/reconversão. 

Na fase de projecto ou planeamento prevê-se uma perturbação muito reduzida, ou sem significado, 

na área, pela acção dos técnicos implicados na planificação da obra e na elaboração do respectivo 

Estudo de Impacte Ambiental. Para as restantes fases (construção, exploração e desactivação), 

distinguem-se as seguintes acções que se descrevem para o projecto do Parque Eólico da 

Gardunha II. 

As principais acções geradoras de impactes durante a construção do Parque Eólico são: 

- instalação e utilização do estaleiro e zona de armazenamento temporário de materiais 

diversos; 

- reabilitação/alargamento dos caminhos existentes na zona do Parque Eólico; 

- abertura de caminhos (limpeza do terreno/desmatação, remoção e armazenamento de 

terra vegetal, escavação/aterros/compactação), execução de sistema de drenagem 

(construção de valetas, aquedutos, pontões), e pavimentação (saibro e "Tout-venant"); 

- transporte de materiais diversos para construção (betão, saibro, "Tout-venant", entre 

outros); 

- armazenamento temporário de materiais resultantes de escavações (saibro, rocha, terra 

vegetal, entre outros); 

- abertura de valas para instalação dos cabos eléctricos de interligação entre os 

aerogeradores e o edifício de comando/subestação; 

- abertura de caboucos para as fundações das torres dos aerogeradores; 

- betonagem dos maciços de fundação das torres dos aerogeradores; 

- execução das plataformas para montagem dos aerogeradores; 

- transporte e montagem no local dos aerogeradores (torre, cabine e pás); 

- transporte e montagem dos equipamentos do edifício de comando/subestação; e 

- recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 
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Exploração do Parque Eólico: 

- presença dos aerogeradores, do edifício de comando/subestação e caminhos; 

- funcionamento dos aerogeradores; e 

- manutenção e reparação de equipamentos. 

Desactivação do Parque Eólico: 

- remoção e transporte de equipamentos; e 

- recuperação paisagística. 

Na globalidade, ainda que se localize numa área ambientalmente sensível, é expectável que o 

impacte ambiental provocado pela construção e exploração do Parque Eólico da Gardunha II seja 

reduzido, no que diz respeito à implantação das infra-estruturas do projecto necessárias à construção 

dos aerogeradores n.º 1 ao n.º 8, permitindo dar continuidade ao sub-parque Eólico do Mastro já 

existente na extremidade Oeste da área afecta ao projecto do Parque Eólico da Gardunha II. 

A implantação dos aerogeradores n.º9 ao n.º12 e a necessária abertura de caminho de acesso 

afigura-se como mais impactante uma vez que se irá intervencionar uma zona densamente ocupada 

por afloramentos rochosos, e aos quais se encontram igualmente associados alguns dos principais 

valores florísticos existentes. Essa zona apresenta ainda, do ponto de vista paisagístico, um elevado 

valor cénico no contexto local onde se insere. 

Dada a existência das condicionantes identificadas na zona, do ponto de vista de conservação da 

natureza e patrimonial, é fundamental que as medidas de minimização propostas no presente EIA 

sejam convenientemente aplicadas. 

No que diz respeito à preservação dos valores naturais e patrimoniais, a sinalização prévia de todos 

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

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

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

para a Planta de Condicionamentos é fundamental para a definição do traçado dos acessos e da 

implantação das várias infra-estruturas que constituem o projecto. 

De referir também, o facto de que para acesso à cumeada da serra da Gardunha será utilizado o 

caminho existente que dá acesso à área de implantação do sub-parque Eólico do Mastro, o que 

diminui significativamente a necessidade de abertura de novos caminhos e consequentemente o 

impacte resultante da alteração da morfologia do terreno. Ainda assim, será necessário abrir novos 

acessos, considerando-se que verdadeiramente apenas resultarão num impacte negativo significativo 

na zona da extremidade nordeste da área prevista para implantação do parque eólico. 
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A fase de maior impacte é a de construção, devido fundamentalmente à necessidade de 

movimentação geral de terras para execução das várias obras previstas, com alguma relevância ao 

nível das fundações das torres dos aerogeradores e respectivas plataformas, bem como a execução 

de betonagens e o incómodo causado pelo movimento de máquinas e veículos pesados afectos às 

obras. Salienta-se o facto que na envolvente do projecto existem povoações ao longo dos caminhos 

de acesso ao local de implantação do projecto. 

Face ao risco de contaminação de linhas de água e alteração da sua drenagem natural foram 

indicadas algumas medidas mitigadoras relativas à manutenção do escoamento superficial dos 

recursos hídricos, bem como às descargas residuais e ao controlo de sedimentos, de modo a prevenir 

possíveis contaminações. 

Apesar de na área de implantação do Parque Eólico da Gardunha II, a flora vascular e a vegetação 

natural se encontrar empobrecida, os maiores valores florísticos estão associados aos afloramentos 

rochosos, sendo por isso de registar o impacte causado pela construção do Parque Eólico sobre a 

flora e vegetação caso não se evite a afectação dos referidos afloramentos rochosos. Assim o projecto 

de execução deve considerar os afloramentos rochosos como condicionante exclusiva de modo a não 

afectar os habitats naturais constantes do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, designadamente os 

Habitats 8220 e 8230. 

Por outro lado importa salientar que o período de construção de um parque eólico desta dimensão é 

relativamente curto e a recuperação da cobertura do solo faz-se geralmente depressa, podendo ser 

apoiada, apenas caso posteriormente se verifique ser necessário, através da realização de trabalhos 

complementares, nomeadamente pela execução de hidrosementeiras com espécies autóctones. 

A importância dos efeitos positivos encontra-se reflectida na justificação do projecto, bem como na 

própria identificação e avaliação desses mesmos efeitos. 

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

de: 

Impactes negativos 

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

existentes na zona, pela presença e funcionamento dos aerogeradores. De um modo geral 

o impacte é mais elevado sobre as aves migradoras. Neste âmbito é de referir que não é 

conhecido nenhum corredor migratório sobre a área prevista para instalação do parque 

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

ao ruído e presença dos aerogeradores. Relativamente aos acidentes de colisão com os 

aerogeradores, estes, segundo os vários estudos que se têm feito sobre parques eólicos 

relativamente às aves e morcegos, são em número reduzido, apesar de ocorrerem com 

maior incidência no grupo dos morcegos. 
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- presença dos aerogeradores, sendo no entanto uma questão subjectiva. Considera-se que 

o impacte sobre a direcção Este será bastante agravado muito embora na cumeada da 

serra adjacente, nomeadamente a Oeste, já exista um número elevado de aerogeradores, 

que pode já ter diminuído algum do valor paisagístico e qualidade cénica da paisagem. 

Impactes positivos 

- exploração do Parque Eólico como aproveitamento de um recurso energético natural, 

renovável e consequentemente, a contribuição para a diminuição da emissão de poluentes 

responsáveis por situações como o efeito de estufa, alterações climáticas e chuvas 

ácidas; e 

- benefícios económicos para as juntas de freguesia, decorrentes do arrendamento dos 

terrenos afectos ao parque eólico, e benefícios económicos para as Câmaras Municipais 

do Fundão e de Castelo Branco conforme legislação em vigor. 

Conclui-se assim, que a maioria dos impactes negativos resultantes da implantação dos 

aerogeradores do Parque Eólico da Gardunha II fazem-se sentir durante a fase de construção, e que 

se forem aplicadas correctamente as medidas mitigadoras indicadas, os impactes identificados serão 

em grande parte reduzidos. Este aspecto reveste-se de especial importância no caso em análise pois 

trata-se da implementação de um projecto numa zona considerada ambientalmente sensível. Salienta-

se no entanto que a intervenção na zona mais a Este da área de estudo acarreta, comparativamente à 

restante área do projecto, um impacte ambiental negativo significativo. 
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7. PRESENÇA DE OUTROS PARQUES EÓLICOS NA MESMA ÁREA GEOGRÁFICA 

Conforme se pode verificar na Figura 1 anexa já existe, na envolvente da área de estudo, outro 

projecto do mesmo tipo - o Parque Eólico da Gardunha. Este desenvolve-se a Oeste do Parque Eólico 

da Gardunha II, e do qual faz também parte o sub-parque Eólico do Mastro, constituído por 3 

aerogeradores, que se encontra na extremidade Oeste da área de estudo do Parque Eólico da 

Gardunha II. 

Os impactes resultantes da existência do Parque Eólico da Gardunha irá associar-se aos impactes 

do Parque Eólico da Gardunha II com efeitos cumulativos, em particular, no que respeita aos 

descritores paisagem e fauna. 

O principal impacte resultante da conjugação de vários parques eólicos numa zona relativamente 

próxima dá-se fundamentalmente ao nível da paisagem; esse impacte prende-se fundamentalmente 

com as alterações da qualidade cénica principalmente em zonas visualmente mais expostas. No caso 

específico da serra da Gardunha, onde já existem muitos aerogeradores, pode-se considerar que 

certamente, pelo menos para os habitantes locais, estas infra-estruturas deixaram de ser elementos 

estranhos na paisagem. Ainda assim, apesar de já existirem aerogeradores nesta zona, a implantação 

de mais 12 aerogeradores irá acentuar a dominância da presença física destas estruturas na 

paisagem. 

Conclui-se que o impacte paisagístico resultante da implantação dos aerogeradores do Parque 

Eólico da Gardunha II se faz sentir fundamentalmente no quadrante Este, onde os restantes 

aerogeradores já existentes não são visíveis, sendo pouco significativo os impactes cumulativos 

resultantes nos restantes quadrantes, pois o impacte sobre a paisagem dos aerogeradores já 

existentes do Parque Eólico da Gardunha já é só por si bastante significativo na restante envolvente 

da serra da Gardunha. 

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. 

Ao nível da flora, considera-se não existir a ocorrência de impactes cumulativos, visto as obras dos 

parques eólicos, serem muito pontuais, ocupando uma área diminuta relativamente à área total. 

No que se refere ao ruído, não é expectável a ocorrência de impactes cumulativos durante a fase 

de construção, pois não está prevista a execução de obras de outros projectos que coincidam 

temporalmente. Em relação, à fase de exploração, de acordo com os resultados das simulações 

efectuadas não se prevê um incremento dos níveis sonoros visto que a distância existente 

relativamente aos outros parques eólicos existentes e disposição topográfica dos aerogeradores, não 

resulta no aumento dos níveis sonoros em receptores sensíveis. 
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8. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Para a compatibilização da construção e exploração do Parque Eólico da Gardunha II com o 

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

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

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

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

de encargos das obras a executar, que inclui ainda uma planta de condicionamentos. As medidas de 

minimização foram definidas em função das diversas fases de desenvolvimento do projecto, 

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

medidas a considerar durante a fase de construção, que dizem respeito basicamente a cuidados a ter 

durante a execução de operações de desmatação e betonagem, gestão de resíduos, armazenamento 

e manuseamento de combustíveis e outras substâncias poluentes, e por fim limpeza e recuperação 

das áreas intervencionadas. São ainda definidas medidas para aplicar durante a fase de exploração e 

eventual desactivação. 

São de destacar as seguintes medidas incluídas no EIA: 

1. Efectuar o acompanhamento ambiental e 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; 

2. 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 devem ocorrer, 

preferencialmente, no período seco. 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; 

3. O estaleiro deverá localizar-se em local a definir conjuntamente com a Equipa de 

Acompanhamento Ambiental (EAA) e deverá ser organizado 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: 
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- Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

- Deposição de materiais de construção. 

- A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com excepção dos locais de 

manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes 

4. 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; 

5. 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; 

6. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projecto. Exceptua-se o 

material sobrante das escavações necessárias à execução da obra; 

7. Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e 

encaminhamento dos resíduos resultantes da obra; 

8. 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; 

9. Recuperação paisagística de todas as zonas intervencionadas durante a construção do parque 

eólico, nomeadamente, zonas de armazenamento temporário de materiais, terra vegetal e 
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inertes, estaleiro, bermas de caminhos e plataformas dos aerogeradores. As zonas 

intervencionadas deverão ser cobertas com terra vegetal. 

Está previsto igualmente como medida de minimização a implementação de um plano de 

acompanhamento ambiental das obras com o objectivo de garantir o cumprimento das medidas de 

minimização constantes no estudo de impacte ambiental. Tendo em consideração as condições de 

visibilidade do solo, considerou-se pertinente recomendar igualmente o acompanhamento 

arqueológico da obra. 

9. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

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

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

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

minimização propostas são as mais adequadas. 

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

previsto a realização de monitorização de aves, morcegos e flora e vegetação. 

 
 

 

 














