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1. INTRODUÇÃO
Dando cumprimento ao 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, e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, foi
apresentado à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao estudo prévio do
“Parque Eólico de Marvila II – Serra de Aire”, cujo proponente é a Eneólica, SA e a entidade
licenciadora a Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).
Foi nomeada, ao abrigo do Artigo 9º do referido Decreto-Lei, a seguinte Comissão de Avaliação
(CA) e seus representantes:
-

APA – Dr.ª Rita Fernandes;
APA – Dr.ª Clara Sintrão;
Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) – Dr.ª Maria de Jesus
Fernandes;
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, IP (IGESPAR) – Dr.ª
Alexandra Estorninho;
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) – Eng. Ivo
Beirão;
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo
(CCDRLVT) – Dr.ª Ana Borges;
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) – Dr. Ruben Dias;
Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN) – Arq. João Jorge;
APA – Dr.ª Rita Oliveira.

Pretende-se com este parecer analisar o conteúdo do EIA, em função do definido no Artigo 12º
do Decreto-Lei atrás mencionado, verificando se a informação é adequada, face aos
conhecimentos e métodos de avaliação existentes, e à fase em que o Projecto se encontra
(estudo prévio), que permita prosseguir o procedimento de AIA.
2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO
O objectivo do presente 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. Prevê-se que o Projecto venha a
produzir, em média, cerca de 61,2 GWh por ano.
O Parque Eólico de Marvila II irá localizar-se na serra de Aire, abrangendo as freguesias de
Fátima, concelho de Ourém, Pedrogão, concelho de Torres Novas, e Minde, concelho de
Alcanena.
O corredor proposto para a Linha Eléctrica, necessária para o escoamento da energia
produzida, irá desenvolver-se para Noroeste do Parque Eólico, atravessando os concelhos de
Ourém (freguesia de Fátima), Alcanena (freguesia de Minde) e Batalha (freguesia de São
Mamede).
O local de implantação do Projecto situa-se no Sítio de Interesse Comunitário (SIC)
PTCON0015 (Serras de Aire e Candeeiros) incluído na Lista Nacional de Sítios classificados ao
abrigo da Directiva Habitats (Directiva nº 92/43/EC transposta para o direito interno pelo
Decreto-Lei n.º140/99, revogado pelo Decreto-Lei nº.49/2005, que transpôs para o direito
interno português, as disposições das Directiva do Conselho n.º 92/43/CEE de 21-05-1992
(relativa à preservação dos habitats naturais, fauna e flora selvagens) e n.º 79/409/CEE de 0204-1979 (relativa à protecção das aves).
A área localiza-se ainda no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, criado pelo
Decreto-Lei n.º118/79, de 4 de Maio, com plano de ordenamento publicado pelo DR nº 156, 1ª
Série, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 57/2010, 12 de Agosto.
O presente projecto será composto pelos seguintes elementos, cuja localização é apresentada
no Anexo I:
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Elementos do Projecto

Principais Características
Potência unitária – 2,05 MW
Torre – 80 m de altura
Diâmetro das pás – 90 m

9 aerogeradores

Fundação – 300 m

2

Plataformas de montagem – 25x45 m
Exterior

Posto de transformação (cada
aerogerador)

Área – 843 m

Subestação e edifício de comando

Área – 300 m

Rede de Cabos

Tensão – 20 kV

2
2

Acesso ao Parque pela EN360 e depois por acessos rurais
Acessos a beneficiar – 5,7 km

Acessos

Acessos a construir – 3,4 km
Faixa de rodagem de 4,5 m
2

Estaleiro

1200 m

Ponto de interligação

Subestação do Parque Eólico de Marvila I e ligação, através da
linha eléctrica existente desse parque eólico, à subestação de
Fátima
Ligação do Parque Eólico à subestação do Parque Eólico de
Marvila I

Linha eléctrica

Tensão - 20 kV
Extensão – 6670 m

3. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO EIA
3.1 Aspectos Gerais
De acordo com o previsto na alínea d) do n.º 5 do Artigo 9º 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,
proceder-se-á de seguida à verificação da conformidade do EIA.
O EIA, datado de 23 de Setembro de 2010, é acompanhado pelo respectivo estudo prévio.
O EIA foi elaborado pela empresa Strix – Ambiente e Inovação entre 15 de Janeiro e 22 de
Setembro de 2010.
Embora o EIA siga a estrutura e conteúdo expressos na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril,
apresentando uma correcta exposição dos objectivos e descrição dos elementos do Projecto, e
considerando os factores ambientais afectados pelo Projecto, apresenta algumas lacunas,
designadamente pelo reduzido detalhe de alguns capítulos.
A informação em falta corresponde a aspectos relacionados com o enquadramento do Projecto
com os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), designadamente com o POPNSAC, e um
conjunto substancial de elementos a esclarecer, desenvolver ou corrigir, que não permite à CA
analisar os impactes ambientais do Projecto.
Importa salientar que, segundo o EIA o Projecto do Parque Eólico de Marvila II (Serra de Aire),
não tem antecedentes a registar, no entanto é de registar que em 2004 decorreu um Estudo de
Incidências Ambientais para a mesma área que mereceu uma Decisão de Incidências
Ambientais negativo, cujo promotor era igualmente o Grupo Lena.
De acordo com o documento intitulado “Critérios para a Fase de Conformidade em AIA”,
disponível no site da APA, em AIA Digital, considera-se que o EIA em avaliação não cumpre os
seguintes critérios:
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Critério 11 – Descrição do projecto, incluindo quanto à referência de projectos
complementares, associados ou subsidiários: ausência de lacunas significativas
Critério 15 – Adequação da análise dos factores ambientais do conteúdo mínimo do EIA, de
acordo com a legislação em vigor, ou apresentação da justificação pelos factores não
estudados
O EIA enumera os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) relevantes para a área em estudo,
designadamente o Plano de Ordenamento do PNSAC (POPNSAC). Realça que a área de
estudo (parque eólico e linha eléctrica) está definida em áreas de Protecção Parcial do tipo I
(APPI), Áreas de Protecção Complementar do tipo I (APCI), Áreas de Protecção
Complementar do tipo II (APCII) e área de especial interesse para a fauna (área da Serra de
Aire), identifica os regimes de protecção da área de implantação do Parque Eólico e
transcreve o disposto no regulamento do plano para cada um destes.
Contudo, não é feita a devida análise da compatibilização deste empreendimento com o IGT.
Apenas é mencionado que a área de construção e instalação do Parque Eólico afectará, na
sua maioria, áreas actualmente classificadas como Espaços Naturais e áreas sujeitas a
regime de protecção do PNSAC, interditas à instalação de parques eólicos, no concelho de
Ourém e concelho de Torres Novas, concluindo que o impacte global relativo a esta fase
[construção] será negativo de média a elevada magnitude.
O regulamento do POPNSAC, publicado a 12 de Agosto de 2010 através da Resolução do
Conselho de Ministros n.º 57/2010, DR nº 156, 1ª Série, define:
-

Área de Protecção Parcial do Tipo I – ocupada por grande parte da área de estudo, em
especial toda a área da cumeada da serra de Aire, a maior parte do acesso proposto e
parte do traçado da linha eléctrica. Segundo o Artigo 13.º - Disposições específicas das
áreas de protecção parcial do tipo I:
1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º, nas áreas de protecção parcial do tipo I são
interditos os seguintes actos e actividades:
a) Alterações à topografia do relevo natural;
(…)
h) A abertura de acessos e o alargamento superior a 3,5 m das vias e acessos
existentes contabilizando a plataforma e bermas;
(…)
j) A instalação de novos traçados de linhas eléctricas aéreas de média e alta tensão;
m) A instalação de infra-estruturas de aproveitamento energético, designadamente
parques eólicos.
(…)

-

O Plano de Ordenamento refere ainda no seu Artigo 33.º, relativo às Energias
renováveis, que sem prejuízo do disposto nas disposições específicas dos diferentes
regimes de protecção definidos no presente regulamento, a instalação de parques
eólicos é permitida de acordo com as seguintes condições:
a) Salvaguarda de uma distância mínima de 200 metros dos abrigos de importância
nacional das comunidades de Myotis myotis, Myotis blythii e Miniopterus schreibersi;
b) Criação ou manutenção de habitats de alimentação próximos dos abrigos de
importância nacional das comunidades de Myotis myotis, Myotis blythii e Miniopterus
schreibers.

Estando a grande maioria do espaço de implantação do Parque Eólico e dos projectos
conexos (Linha Eléctrica e Acessos) em Área de Protecção Parcial de Tipo I, verifica-se
incompatibilidade entre o definido na RCM nº 57/2010, de 12 Agosto, e a implantação do
projecto em análise.
Não obstante a importância da área de estudo para os quirópteros os dados existentes não
permitem inferir da incompatibilidade do Projecto com o disposto no art.º 33º.
No que concerne aos acessos, de acordo com o EIA: os acessos rurais existentes na área de
implantação do parque eólico deverão ser beneficiados ao nível do pavimento (cobertura de
tout-venant compactado), cerca de 5,7 km. Serão criados acessos internos pontuais aos
aerogeradores nas zonas de cumeada, cerca de 3,4 km. Os caminhos têm uma largura e raio
mínimo de 4,5 e 45 metros respectivamente.
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O EIA não refere o tipo de melhoramentos necessários que terá de sofrer o acesso até ao
cimo da serra, nem a mobilização de solos e aterro associados.
Na realidade o acesso referido no EIA não reúne as condições mínimas para apoio à
construção e funcionamento de uma infra-estrutura com estas características, já que se trata
de um caminho íngreme apenas possível de ser feito de jipe, a uma velocidade muito
reduzida, e que os carros de bombeiros não conseguem fazer na sua totalidade. Refira-se
que uma parte significativa deste atravessa Área de Protecção Parcial de Tipo I, e que nos
termos do plano de ordenamento não poderá ser alvo de alargamento, estando este limitado
a 3,5 metros incluindo as bermas, nem poderão ocorrer alterações à topografia do relevo
natural.
No que concerne ao RNT, embora cumpra a estrutura estipulada por lei, reflecte as lacunas
identificadas, designadamente a conclusão da análise da compatibilização do Projecto com os
IGT.
Assim, e em termos de conteúdo, considera-se que o EIA não cumpre o ponto 3 do Artigo 12º,
do Decreto-Lei atrás mencionado, não apresentando toda a informação necessária para que
seja possível à CA se pronunciar sobre a pretensão de construção do Projecto,
designadamente a sua compatibilidade com os IGT, pelo que se considera o EIA desconforme.
No capítulo seguinte, proceder-se-á à análise específica do EIA, referindo as lacunas
apresentadas e que acrescem ao já mencionado sobre os IGT, que fundamentam esta
desconformidade. Serão ainda incluídos alguns aspectos de pormenor identificados pela CA,
que deveriam ter sido considerados no EIA.
3.2 Aspectos Específicos
Apresentam-se de seguida, mais pormenorizadamente, as lacunas identificadas nos diversos
capítulos.
Metodologia do EIA
Atendendo a que o Projecto se encontra em fase de estudo prévio, o corredor estudado para a
Linha Eléctrica deveria ter uma maior largura, de modo a que posteriormente possam ser
previstos ajustes no traçado da mesma em consequência da necessidade de salvaguardar
eventuais valores existentes.
Deveriam ter sido consultadas as entidades com jurisdição e/ou com projectos na área de
estudo, de forma a conhecer, previamente, os condicionamentos presentes.
Descrição do Projecto
Nos últimos anos, decorrente da evolução tecnológica deste tipo de aproveitamento eólico, a
grande maioria dos parques eólicos objecto de procedimento de AIA apresentam
aerogeradores cujo posto de transformação se encontra no interior da torre, reduzindo assim a
área afectada pelo projecto. Assim, dado que se prevê a colocação do posto de transformação
de cada aerogerador no exterior das torres, deveria ter sido devidamente justificada a
necessidade de ser implementada esta solução mais impactante.
Embora o EIA refira a área a afectar durante a obra, deveria ainda ser mencionada a área
afectada pelo Projecto na sua fase de exploração.
Embora o Projecto esteja em fase de estudo prévio, deveria ter sido apresentada uma
estimativa da movimentação de terras prevista na fase de construção do mesmo.
O cronograma apresentado para a fase de construção deveria contemplar a implantação da
Linha Eléctrica.
Caracterização da Situação de Referência e Avaliação dos Impactes Ambientais
Fauna e Flora, Vegetação e Habitats
O EIA apresenta um bom levantamento e caracterização ecológica, em especial nos domínios
dos quirópteros, da avifauna, dos habitats e das espécies de flora.
De destacar a importância da área para os quirópteros com 4 abrigos de importância nacional,
alguns de reprodução de espécies com elevado estatuto de conservação. A prospecção feita
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no âmbito deste estudo revelou, entre outros, um abrigo de Myotis myotis/blythii a 827 m de um
dos aerogeradores propostos.
Paisagem
No que concerne à caracterização da situação actual do ambiente, a área de estudo da
Paisagem não deve restringir-se à área caracterizada noutros factores ambientais, uma vez
que os impactes nesta componente se farão sentir para além desse limite. Deveria de ser
definida uma área de estudo, de acordo com um critério uniforme de equidistância, como um
buffer em torno dos elementos do projecto em análise, com a dimensão máxima igual ao limite
da acuidade visual, para o tipo de estrutura a criar. Sugere-se a utilização de um buffer de 5
km. Assim, a cartografia a apresentar deverá abranger um buffer de 5 km em torno de todas as
estruturas que compõem o Projecto, buffer cujos limites deverão ser claramente cartografados,
assim como os limites das estruturas que compõem o Projecto. Para uma melhor leitura da
mesma, toda a cartografia apresentada deveria ser sobreposta à carta militar, de forma
transparente.
O EIA é omisso no que respeita ao estudo da Paisagem na sua componente cénica. Não é
feita uma caracterização da mesma no que respeita à Qualidade Visual da Paisagem, à
Capacidade de Absorção Visual e à Sensibilidade da Paisagem. Tal caracterização deve ser
feita com recurso a uma metodologia de avaliação objectiva, espacialmente contínua, e com o
detalhe necessário de forma a reflectir a variabilidade e diversidade espacial da Paisagem em
presença.
O EIA apresenta uma sucinta análise estrutural e funcional que teve como base as unidades de
paisagem definidas para Portugal Continental em Cancela d'Abreu et al. (2004), à escala
1:250000, que se considera pouco detalhada. Assim, deveria ter sido apresentada uma Carta
de Unidades e Subunidades de Paisagem (à escala 1:25000 ou maior) para a área de estudo
definida, acompanhada de uma memória descritiva de cada sub-unidade considerada. Esta
carta deveria incluir a localização prevista das várias áreas que integram o projecto em análise.
Deveria ter sido apresentada uma caracterização e cartografia (à escala 1:25000 ou maior) da
Qualidade Visual da Paisagem. Esta deve necessariamente reflectir as diferenças observáveis
na Paisagem, decorrentes da presença de elementos valorizadores – tais como áreas
naturalizadas ou elementos de valor patrimonial – ou perturbadores da Paisagem – áreas
degradadas, estradas e outras intrusões visuais.
Deveria ter sido, igualmente, apresentada uma caracterização e cartografia (à escala 1:25000
ou maior) da Sensibilidade Visual da Paisagem, a partir da Qualidade Visual e da Capacidade
de Absorção Visual. Esta última deve ser avaliada e cartografada (à escala 1:25000 ou maior),
de forma a caracterizar cada ponto do espaço no que respeita à sua maior ou menor exposição
visual a potenciais observadores, localizados em locais como povoações, estradas e outros
pontos notáveis com afluência significativa de observadores, função do relevo e da ocupação
do solo.
Relativamente à avaliação de impactes, verifica-se que a análise de impactes elaborada é
pouco detalhada. Deveria ter sido apresentada cartografia das Bacias Visuais (à escala
1:25000) dos elementos que compõem o projecto em análise (aerogeradores, subestação,
acessos, etc.), dentro dos limites de acuidade visual habitualmente usados para estas
estruturas, sobre a carta militar de forma translúcida e com os limites do buffer dentro da área
útil das cartas. A geração das bacias visuais deve ser realizada à cota prevista para os
volumes edificados a construir.
A análise de impactes deveria ter incorporado a informação contida na cartografia referida
anteriormente, em particular no que respeita à sua decomposição pelas acções em que se
decompõe o Projecto. Todos os impactes devem ser classificados de acordo com os
parâmetros que constam da legislação (Decreto-Lei n.º 69/2000, actualizado pelo Decreto-Lei
n.º 197/2005), nomeadamente no que respeita à sua significância e magnitude.
As medidas mitigadoras de impactes apresentadas no EIA são escassas e genéricas. Deveria
ter sido apresentado um conjunto de medidas de minimização mais completo, que deverá
necessariamente incluir medidas específicas para minimizar o impacte cénico decorrente da
implementação deste projecto na Paisagem em que se insere, tendo em conta as
características específicas da mesma.
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Ocupação do Solo
Embora o Projecto esteja em fase de estudo prévio, deveria ter sido efectuada uma avaliação
mais detalhada dos impactes, com indicação das classes de ocupação do solo mais afectadas
pelo presente layout e respectivos efeitos.
Ordenamento do Território e Condicionantes
Para além das lacunas já mencionadas no capítulo anterior, relativas ao enquadramento do
Projecto no POPNSAC, foram identificadas outras, que a seguir se enumeram.
Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROTOVT)
Deveria ter sido efectuado o enquadramento do Projecto neste instrumento de gestão territorial.
O EIA, para além de dever demonstrar a adequação às normas sectoriais e às condicionantes
e directrizes definidas para esta Unidade Territorial, deveria ainda abordar a questão
relativamente aos Padrões de Ocupação do Solo e ao Modelo Territorial (ERPVA, Riscos, etc.)
e apresentar as respectivas peças desenhadas de suporte.
Acresce que deveriam ter sido identificados os consequentes impactes expectáveis do Projecto
sobre as áreas definidas no modelo territorial do PROTOVT.
Planos Directores Municipais
Atendendo a que a delimitação dos concelhos não é coincidente entre o mapa 2.1 (limites da
carta militar) e os mapas 5.1 e 5.2, esta questão deveria ter sido esclarecida no EIA.
Em complemento ao texto sobre este assunto, deveria ter sido apresentada cartografia do
Projecto sobre cada um dos extractos da carta de ordenamento de PDM (Alcanena, Ourém,
Torres Novas e Batalha.
Deveria ainda ter sido feita a análise/avaliação da respectiva área de estudo, para todos os
concelhos.
No mapa 5.1, falta completar a representação do PDM para toda a linha eléctrica, tal como
efectuado no Mapa 5.2.
Reserva Ecológica Nacional (REN)
A caracterização apresentada não se encontra correcta, uma vez que a REN dos municípios de
Alcanena e Ourém foi redelimitada na Resolução de Conselho de Ministros (RCM) nº 10/2008,
de 21 de Janeiro, e RCM nº 61/2007, de 26 de Abril.
Uma vez que estão previstas acções em área de REN (infra-estruturas, vias, etc.), estas
deveriam ter sido identificadas e enquadradas no regime jurídico da REN (RJREN),
comprovando o cumprimento do disposto no Anexo II do RJREN, bem como na Portaria nº
1356/2008, de 28 de Novembro. Simultaneamente, deveriam ser avaliados os impactes das
acções em causa sobre o equilíbrio biofísico das áreas de REN, designadamente sobre as
funções enunciadas no anexo I do RJREN, garantindo que não são postas em causa as
funções da área de máxima infiltração (Alcanena, Ourém e Torres Novas) e da cabeceira de
linha de água (Ourém).
No mapa 5.2 deveriam ter sido indicados/representados os ecossistemas da REN no corredor
da Linha Eléctrica e área do Parque Eólico.
Outras Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública
Relativamente à caracterização de outras condicionantes, servidões e restrições de utilidade
pública existentes na área de estudo, reforça-se o já mencionado relativamente à necessidade
de ser necessário consultar as entidades com competência na matéria. A título de exemplo, a
Autoridade Florestal Nacional, no que diz respeito nomeadamente à conformidade do Projecto
com o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Ribatejo (DR nº 16/2006 de 19 de
Outubro) e com o Perímetro Florestal da Serra de Aire (DL nº 45811/64), e no que diz respeito
ao facto do projecto se encontrar em área de risco de incêndio, segundo o PROTOVT, a
Autoridade Nacional de Protecção Civil, no que diz respeito ao risco de incêndio acima referido,
a Administração da Região Hidrográfica do Tejo, no sentido de verificar se o projecto interfere
com Domínio Publico Hídrico.
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Geologia e Geomorfologia
Deveria ter sido elaborada uma caracterização sucinta da estrutura das rochas, neotectónica e
sismotectónica, da área em estudo, bem como efectuar referência à sismicidade histórica e
instrumental.
Na avaliação de impactes e nas medidas de minimização, deveria ter sido considerado o carso
desenvolvido nos calcários micríticos da Serra de Aire, que poderá conduzir a problemas
hidrogeológicos e geotécnicos.
A figura 6.1, Carta geológica, deveria estar devidamente referenciada, em termos de direitos de
autor, a Carta Geológica, ano de publicação e Instituição que a publicou (infracção punida por
lei: Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, e art. 204º do Código Direitos Autor). Deveria
conter legenda, pois faltam algumas unidades geológicas, e ser retirada a referência “Copyright
2010, STRIX Ambiente e Inovação. EIA do Parque Eólico de Marvila II – S. Aire. Todos os
direitos reservados”, porque a maior parte da figura é uma ampliação da Carta Geológica de
Portugal 27-A Vila Nova de Ourém, bem como parte da legenda que suporta a figura, que é
propriedade do LNEG.
Recursos Minerais
O EIA, na caracterização de referência, afirma no seu capítulo 4.6.1.5 que na área de
implantação do Projecto não existem recursos geológicos com particular interesse. Contudo, na
região de Cabeço de Marvila, na área de implantação da Linha Eléctrica que ligará este local à
serra de Aire, existem explorações activas de calcários para fins industriais (britas) e
ornamentais (calçada). Assim, deveria ter sido apresentada cartografia, à escala 1/25000, ou
maior se necessário, representativa da área de implantação do Projecto e das licenças de
exploração existentes (e/ou contorno das pedreiras existentes), a fim de avaliar eventuais
sobreposições de áreas. Deveria ainda ter sido efectuada uma caracterização das explorações
existentes e dos recursos minerais existentes, que são alvo de aproveitamento económico, e
uma avaliação do impacte causado pela implantação Linha Eléctrica nas explorações e nos
recursos minerais com valor económico existentes, bem como apresentadas medidas de
minimização ou mitigação dos impactes atrás mencionados, caso existam.
Recursos Hídricos
Embora seja feita um enquadramento da área de estudo em termos hidrológicos, deveria ter
sido caracterizada a área de implantação do Projecto, designadamente no que se refere à
presença de linhas de água.
Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, foi apenas feito o enquadramento genérico
do sistema aquífero, não tendo sido caracterizada a área de implantação do Projecto. Também
não são indicadas as principais características do aquífero em causa (circulação,
vulnerabilidade, etc.) para uma análise mais precisa dos impactes do Projecto. Deveria ainda
ter sido dada informação sobre zonas de recarga do aquífero e captações de água existentes,
identificados os impactes sobre as mesmas e propostas medidas de minimização.
Factores Socioeconómicos
Para além das informações apresentadas no EIA, de carácter geral, deveriam ter sido
indicadas as principais actividades sociais e económicas existentes na área de estudo e os
potenciais impactes do Projecto sobre as mesmas, sobretudo no corredor da Linha Eléctrica.
Património
Relativamente ao Património, considera-se que o EIA apresenta os elementos descritivos,
gráficos e fotográficos necessários à avaliação dos impactes do Projecto.
Impactes Cumulativos
Embora seja feita referência à provável existência de impactes cumulativos com os parques
eólicos existentes na envolvente do presente projecto, esta análise deveria ser mais
aprofundada, recorrendo a eventuais resultados de monitorização dos parques já existentes.
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Planta de Condicionamentos
Não foi apresentada no EIA qualquer planta de condicionamentos. Esta planta deve conter a
localização dos elementos do Projecto e áreas de apoio à obra, e áreas a salvaguardar
(interditar, evitar, minimizar impactes), para o Parque Eólico e Linha Eléctrica.
4. CONCLUSÃO
Face ao acima exposto, considera-se que o EIA em avaliação não permite atingir os objectivos
fundamentais da avaliação de impacte ambiental.
O correcto enquadramento do Projecto com os IGT em vigor no território a afectar, e a
respectiva análise, é imprescindível e pode, à partida, determinar a inviabilidade da construção
do Projecto, dada a sua perceptível incompatibilidade com o POPNSAC, já que viola o disposto
no art. 13ª da RCM nº 57/2010, de 12 de Agosto, que interdita a instalação de parques eólicos
em áreas de Regime de Protecção Parcial de Tipo I.
Assim, a CA pronuncia-se pela desconformidade do Estudo de Impacte Ambiental, o que de
acordo com o n.º 8 do Artigo 13º, 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, determina o encerramento do
processo.
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ANEXO I

