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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 
projeto “Parque Eólico do Cercal”, em fase de estudo prévio, cujo proponente é a empresa Parque Eólico 
do Planalto, SA. 

O presente projeto enquadra-se no ponto 3 i) do Anexo II do diploma mencionado. 

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

- APA (entidade que preside) – Dr.ª Rita Fernandes; 
- APA – Eng. Augusto Serrano; 
- Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) – Dr.ª Maria de Jesus 

Fernandes; 
- Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) – Dr.ª Maria Ramalho; 
- Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo (DRC LVT) – Dr.ª Maria José Sequeira; 
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT) – 

Dr. José Raposo; 
- Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) – Dr.ª Susana Machado, com o apoio do Dr. 

José Vítor Lisboa, Dr. Augusto Filipe e Dr.ª Carla Midões; 
- Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN) – Arq. João Jorge; 
- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) – Eng. Margarida Marques. 

O EIA, objeto da presente avaliação, foi elaborado entre os meses de Janeiro e Maio de 2011, sendo que 
os trabalhos relativos aos fatores Ecologia, Geologia e Património foram desenvolvidos desde Julho de 
2009. O EIA é composto pelo Relatório Síntese, Anexos, Peças Desenhadas e Resumo Não Técnico 
(RNT). Foram também analisados o Aditamento e Anexo 2, o 2º Aditamento, os Elementos Patrimoniais 
Solicitados na Visita de Campo e a Avaliação Espeleo-Arqueológica. 

Em 2011/11/08, o EIA e respetivo Aditamento foram considerados conformes. Contudo, verificou-se a 
necessidade de serem apresentados elementos adicionais relativos, principalmente, à componente 
paisagística e patrimonial, tendo os mesmos sido entregues ao longo do presente procedimento. 

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

- ANA - Aeroportos de Portugal, SA 
- Autoridade Florestal Nacional (AFN); 
- Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM); 
- Comissão Directiva da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto; 
- Espeleo Clube Torres Vedras; 
- Estado Maior da Força Aérea (EMFA); 
- REN – Rede Eléctrica Nacional, SA; 
- Sociedade Portuguesa de Espeleologia (SPE). 

Os pareceres recebidos (presentes no Anexo II) foram analisados e tidos em consideração no presente 
parecer. Não foram recebidos contributos da ANACOM, do Espeleo Clube de Torres Vedras, da REN e 
da SPE. 

O período de consulta pública decorreu durante 25 dias úteis, de 21 de Novembro a 27 de Dezembro de 
2011, tendo sido elaborado um relatório com base nos pareceres e contributos recebidos. 

O presente parecer visa analisar os impactes induzidos pelo projeto 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 PROJETO 

Antecedentes 

O presente projeto já foi submetido a procedimento de AIA, em 2009, do qual resultou um parecer de 
desconformidade do EIA. Entre outros aspetos, realçam-se as lacunas apresentadas ao nível da seleção 
de alternativas de traçado da Linha Elétrica, nomeadamente no que se refere à apresentação de uma 
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alternativa que evite o Sítio de Importância Comunitária (SIC) da Serra de Montejunto, na caracterização 
dos sistemas ecológicos e na articulação da análise dos vários fatores ambientais. 

Salienta-se que o projeto analisado, no EIA objeto de desconformidade, era constituído por 20 
aerogeradores distribuídos por uma área de implantação muito semelhante à presentemente em análise. 

Objetivo 

O objetivo do Projeto é a produção de energia elétrica 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. 

Prevê-se que o presente projeto produza, em média, cerca de 139 GWh por ano. 

Localização 

O projeto do Parque Eólico do Cercal localiza-se na serra de Montejunto, abrangendo as freguesias do 
Cercal e Lamas, do concelho do Cadaval, distrito de Lisboa. 

No que concerne aos corredores alternativos da Linha Elétrica, estes inserem-se: 

Corredores Alternativos Concelhos Freguesias 

Corredor A  

Cadaval 
Cercal 

Lamas 

Alenquer 

Cabanas de Torres 

Abrigada 

Ventosa 

Aldeia Gavinha 

Aldeia Galega da Merceana 

Corredor B 

Cadaval 
Cercal 

Lamas 

Alenquer 

Abrigada 

Ventosa 

Olhalvo 

Aldeia Gavinha 

Aldeia Galega da Merceana 

Corredor C 

Cadaval 
Lamas 

Vilar 

Alenquer 

Vila Verde dos Francos 

Ventosa 

Aldeia da Gavinha 

Aldeia Galega da Merceana 

 

O Projeto (Parque e Linha) insere-se em áreas sensíveis, do ponto de vista da conservação da natureza, 
mais concretamente no SIC PTCON0048 – Serra de Montejunto e na Paisagem Protegida da Serra de 
Montejunto. 

Na envolvente da área de implantação do Parque Eólico, somente a cerca de 8,5 km é que existem já 
outros parques eólicos, em funcionamento – Parque Eólico da Serra de Todo o Mundo e Parque Eólico 
das Caldas I, a Norte, e Parque Eólico do Joguinho II e Parque Eólico do Alto da Folgorosa, a Sul. 
Destaca-se, no entanto, a existência de duas linhas elétricas de 400 kV e três linhas de 220 kV, a Este e 
Oeste da área do presente projeto, bem como a proximidade do Projeto às vias rodoviárias principais A1, 
A15, A8 e IC12. 
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Características do Projeto 

O projeto do Parque Eólico do Cercal é composto pelos seguintes elementos, cuja localização é 
apresentada no Anexo III: 

Elementos do Projeto Principais Características 

17 Aerogerador 

Potência unitária – 2 050 kW 

Torre (aço) – 80 m de altura; base de 6 m de diâmetro 

Diâmetro do rotor – 92 m 

Fundação – cerca de 480 m
2
 

Plataforma de montagem – cerca de 1125 m
2
 (anel de 4-5 m de raio em 

torno da torre, após recuperação) 

Subestação e Edifício de Comando 
Um piso 

1000 m
2
 

Rede de Cabos Subterrânea  
30 kV 

Largura da vala – 0,4 m; Profundidade – 0,8 m 

Acessos 

Acesso ao Parque a partir de um caminho de terra batida, a beneficiar, que 
deriva da EN115-1 e acessos internos utilizando, maioritariamente, 

caminhos existentes, a beneficiar 

Acessos a beneficiar – 11000 m 

Acessos a construir – cerca 750 m 

Cerca de 1500 m de acessos a beneficiar e 430 m de acessos a construir 
representam soluções alternativas:  

- Alternativas de acesso ao aerogerador 7: C – abertura de 230 m 
de acesso; D – beneficiação de 1000 m de acesso 

- Alternativas de acesso ao aerogerador 13: A – abertura de 200 m 
de acesso; B e E – beneficiação de cerca de 200 m (cada) de 

acesso existente 

Faixa de rodagem de 5 m 

Pavimento em macadame de pedra britada 

Ponto de Interligação Posto de Corte da Merceana 

Linha Elétrica 
60 kV 

Corredor A – 15,3 km; Corredor B – 15,7 km; e Corredor C – 16 km 

Estaleiro 1000 m
2
 

 

A área de estudo (área prevista para a implantação do Parque Eólico) apresenta 636 ha. Enquanto os 
corredores estudados apresentam cerca de 693 ha (A), 709 ha (B) e 640 ha (C). 

Segundo o Aditamento ao EIA, estima-se que a área a afetar durante a construção do Parque Eólico 
ronde os 133298,6 m

2
 e, na fase de exploração, seja reduzida para cerca de 51728 m

2
. 

Relativamente à movimentação de terras na obra, prevê-se um equilíbrio entre os volumes de escavação 
e de aterro (na ordem dos 63026 m

3
 cada). 

Atividades do Projeto 

A fase de construção terá uma duração de 18 meses, estimando-se para esta fase que o número de 
trabalhadores seja na ordem dos 20 trabalhadores/mês. 

Na fase de construção do presente projeto estão previstas as seguintes ações: 

- instalação dos estaleiros; 
- beneficiação e abertura dos acessos – desmatação e terraplenagem, e colocação de brita; 
- 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; 
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- construção da subestação e edifício de comando – desmatação, terraplenagem e betonagem; 
- construção dos apoios da Linha – desmatação, escavação e colocação dos apoios; 
- montagem dos cabos da Linha; 
- depósito temporário de terras e materiais; 
- movimentação de máquinas, veículos e pessoas afetas à obra; 
- produção de resíduos e efluentes; 
- desativação dos estaleiros e recuperação das áreas intervencionadas. 

O Projeto apresenta um tempo de vida útil de 20 anos e funcionará de modo automático, podendo o 
sistema de comando ser operado do exterior do Parque. Prevê-se, no entanto, a permanência no Parque 
Eólico de um operador. Realçam-se as seguintes atividades da exploração: 

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

- manutenção do Parque e da Linha; 
- manutenção do corredor da Linha; 
- presença e utilização dos acessos do Parque. 

O EIA não descreve as ações de manutenção previstas, no entanto, do acompanhamento que tem sido 
dado a outros projetos da mesma tipologia, tem-se verificado a necessidade de realizar a substituição de 
pás dos aerogeradores, que conduzem a uma afetação significativa das áreas objeto de recuperação 
após a obra e que importa considerar nesta análise. 

Segundo o EIA, após o término da sua vida útil, o Projeto será descativado e os equipamentos 
removidos. 

3. CONSULTA PÚBLICA 

Considerando que o Projeto se integra na lista do anexo II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Consulta Pública decorreu 
durante 25 dias úteis, de 21 de Novembro a 27 de Dezembro de 2011. 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 9 exposições com a seguinte proveniência: 

- IGP - Instituto Geográfico Português; 
- DGEG – Direcção Geral de Energia e Geologia; 
- DRAP LVT – Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo; 
- Câmara Municipal de Cadaval; 
- Câmara Municipal de Alenquer; 
- Junta de Freguesia do Cercal; 
- Junta de Freguesia de Lamas; 
- Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza; 
- Alambi – Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do Concelho de Alenquer; 
- ECTV – Espeleo Clube Torres Vedras 
- FAPAS – Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens 
- Estradas de Portugal, S.A. 

O IGP solicita o envio pelo proponente das coordenadas das infraestruturas a implementar 
(aerogeradores, subestação e apoios da linha elétrica), com indicação do respetivo sistema de 
referência, assim como a altura máxima dos mesmos. 

Esta informação constará do eventual projeto de execução, a desenvolver, devendo ser consultado, 
previamente, o IGP. 

A DGEG verifica que o corredor base intersecta algumas áreas afetas a recursos geológicos e áreas do 
sector energético designadamente: 

- Intersecção da Alternativa B com uma pedreira; 

- Intersecção das 3 alternativas com o Ramal do Gasoduto Setúbal/Braga (lote 1) – Ramal de Torres 
Vedras. 

Relativamente a estas sobreposições, emite parecer favorável às Alternativas A e C, sendo a Alternativa 
B a evitar devido à sobreposição com a pedreira. Salienta que o parecer é favorável condicionado à 
salvaguarda das condições de segurança atualmente existentes, no que se refere ao cumprimento das 
disposições referentes às servidões administrativas, distâncias mínimas de segurança e restrições de 
utilidade pública vigentes. 
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Acresce que a referida pedreira já havia sido identificada por esta Direcção Geral (parecer apresentado 
no Anexo 1 do EIA), não tendo sido considerada na Planta de Condicionamentos, que considera as 
Pedreiras como Áreas interditas à colocação de AG’s e/ou apoios da Linha. 

Relativamente ao traçado do Gasoduto, igualmente identificado pela DGEG (no parecer presente no 
EIA), deveria ter sido igualmente considerado na Planta de Condicionamentos, uma vez que apresenta 
uma servidão. 

A DRAP LVT considera que deverá ser adotada a Alternativa C para a construção da Linha Elétrica, uma 
vez que grande parte do traçado coincide com linhas elétricas existentes. Salienta que as outras 
alternativas atravessam maiores áreas de solos da Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

Refere a necessidade do proponente requerer parecer prévio da Entidade da Reserva Agrícola Nacional 
de Lisboa e Vale do Tejo, de acordo com o previsto no n.º 7 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 
31 de Março. 

Assim, considera-se que as áreas de RAN deveriam ter sido identificadas na Planta de 
Condicionamentos, dado que a sua utilização requer parecer prévio. 

No que respeita aos impactes no solo e na atividade agrícola, provocados pela instalação do Projeto e 
sua exploração, deverão ser postas em prática todas as medidas de minimização gerais, para além das 
seguintes: 

- Deve observar-se o restabelecimento do solo e renaturalização dos corredores de trabalho, 
procedendo-se à recuperação total de benfeitorias afetadas, quando danificadas pelos trabalhos 
de construção e conservação; 

- Manter as melhores relações e negociações com os proprietários e agricultores, na eventualidade 
de durante a execução dos trabalhos resultarem prejuízos nas propriedades ou culturas agrícolas, 
cultivadas ou a instalar, sem prejuízo das indemnizações devidas; 

- A execução dos trabalhos deve ser realizada no menor espaço de tempo e a sua calendarização 
deve ter em conta a minimização das perturbações das atividades agrícolas e da deterioração das 
características do solo; 

- Deverão ser tomadas medidas que evitem que as poeiras afetem as culturas, bem como que não 
seja afetado o normal desenvolvimento da atividade agrícola; 

- Deverá realizar-se a recuperação da área do estaleiro no final da obra e proceder-se ao 
revestimento vegetal da área; 

- A faixa de trabalho deve ser reduzida ao mínimo, evitando a excessiva circulação de maquinaria; 

- No atravessamento de áreas agrícolas, a profundidade mínima dos cabos subterrâneos deverá ser 
de 1,5 m, medido entre a superfície do terreno e a geratriz superior do cabo instalado na vala, de 
forma a permitir a instalação e desenvolvimento das culturas agrícolas; 

- O atravessamento dos cabos subterrâneos, nas explorações agrícolas, deverá efetuar-se no 
extremo das mesmas, de forma a não inviabilizar a respetiva exploração. 

Concorda-se com o proposto, salientando que a afetação de áreas agrícolas será mais significativa no 
caso da construção da Linha Elétrica, qualquer que seja o corredor utilizado. No caso do Parque Eólico, 
a área agrícola é reduzida, existindo apenas algumas manchas dispersas junto aos acessos a beneficiar. 

A Câmara Municipal de Cadaval apresenta os seguintes comentários relativamente ao Projeto: 

- O traçado principal do acesso ao Parque não teve em consideração a existência de um 
empreendimento turístico na serra de Montejunto, considerando o Plano Director Municipal (PDM) 
de Cadaval, que compreende um projeto em desenvolvimento pela autarquia denominado “Parque 
Temático” (anteriormente designado Encosta do Vale) que prevê a construção também de uma 
unidade hoteleira. 

- Não houve compatibilização do Projeto com o PDM de Cadaval, tendo sido ignorada uma área 
com aptidão especial que poderá num futuro próximo comprometer o acesso ao parque por 
veículos muito pesados. 

- O acesso principal ao Parque implica a destruição do património arqueológico de elevado 
interesse histórico e patrimonial designado de “Calçada dos Frades”, quando existem alternativas 
viáveis por acessos existentes consolidados. 
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- A alternativa C para a linha de transporte de energia implica impactes negativos na paisagem pela 
sua proximidade ao Castro de Pragança, pela possibilidade de ocorrência de conflitos com 
vertebrados voadores e pela possibilidade de afetação de habitats/biótopos. Esta opção apenas 
teve em conta aspetos económicos em detrimento dos aspetos ambientais e paisagísticos, 
existindo outras opções viáveis e com menor impacte. 

- Os resultados dos estudos sobre a avifauna e quirópteros, embora desenvolvidos, são em regra 
inconclusivos quanto aos impactes nas populações existentes, nomeadamente nas espécies de 
maior valor natural e a preservar, com especial relevância para a colónia de morcegos existente no 
local. 

- O EIA aponta para a destruição do Castro de Rocha Forte, considerando o impacte no património 
como muito significativo. 

- Desconhece-se o impacte do ruído na fauna e avifauna local a médio e longo prazo. 

- A proposta de medidas mitigadoras apresenta a possibilidade de destruição de património 
edificado (curral da malhada dos touros). 

- Não se encontra demonstrado o impacte da construção das fundações dos aerogeradores e valas 
de cabos nas grutas e algares, faltando estudo geológico conclusivo. 

- Nos termos da alínea e) do artigo 10.º do Decreto Regulamentar n.º 11/99, de 22 de Junho, deverá 
ser ouvido o Conselho Consultivo da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto, previamente à 
emissão de parecer pela Comissão Directiva, atendendo à dimensão e importância do projeto. 

- Não são fundamentados os valores das rendas devidas ao município por imperativo legal, fazendo 
referência a acordos prévios entre o proponente e o município que a autarquia desconhece. 

- O município de Cadaval não foi envolvido na fase de elaboração do EIA. 

Embora esteja identificado na Carta de Ordenamento uma área de equipamento turístico na zona do 
acesso ao Parque Eólico, a beneficiar, esta não é referida no enquadramento do Projeto com o PDM do 
Cadaval efetuado no EIA. No que concerne à mencionada área de aptidão especial, julga-se referir-se a 
essa área de equipamento turístico do PDM. 

Relativamente à Calçada dos Frades, julga-se que a Câmara Municipal refere-se à ocorrência nº 2 – Via 
da Malhada dos Touros. Verifica-se, de facto, que esta via histórica será destruída pala beneficiação do 
acesso ao Parque Eólico, bem como o Curral da Malhadas dos Touros (ocorrência n.º 1), também 
realçado por esta Câmara Municipal. Concorda-se ainda com o mencionado relativamente ao facto da 
Alternativa C da Linha, assim como o aerogerador 1, implicar impactes muito negativos relativamente à 
envolvente do Castro de Pragança. 

Os estudos de caracterização ecológica realizados neste EIA, em particular das comunidades 
faunísticas, foram exaustivos e de elevada qualidade, tendo permitido inventariar as espécies ocorrentes 
na área de estudo e a sua ocupação e uso do território. No que toca aos impactes do Parque Eólico 
sobre as comunidades de avifauna e quirópteros, o EIA faz projeções e estabelece cenários sobre a 
probabilidade de ocorrência destes, tendo em conta os resultados dos estudos e o conhecimento que 
advém da bibliografia especializada e dos resultados da monitorização de parques eólicos em situações 
afins. Importa no entanto lembrar que a dinâmica das comunidades faunísticas e o comportamento das 
espécies, em particular em situações de alteração do habitat, comportam sempre aleatoriedade e algum 
grau de incerteza. 

Por outro lado, o conhecimento atual sobre o impacte do ruído na fauna não permite ser conclusivo, só o 
acompanhamento de projetos desta tipologia e a investigação a nível mundial poderá ajudar a dar 
resposta a estas questões. 

No que concerne ao estudo geológico conclusivo, este não deve ser efetuado nesta fase de estudo 
prévio, uma vez que recorre a uma desmatação e movimentação de terras, por vezes, muito significativa, 
e à necessidade de abertura, em alguns casos, de acessos aos locais de prospeção, podendo conduzir à 
afetação/destruição de outros valores existentes. As prospeções geológicas destrutivas costumam ser 
realizadas aquando do início da obra, podendo induzir ajustes ao Projeto que serão sempre analisados 
previamente. 

Tal como referido no capítulo 1 do presente parecer, foi solicitado parecer à Comissão Directiva da 
Paisagem Protegida da Serra de Montejunto, considerando-se que deveria ter sido consultada esta 
entidade aquando da elaboração do EIA, à semelhança dos municípios e freguesias afetados. 
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A Câmara Municipal de Alenquer deliberou por unanimidade emitir parecer desfavorável às 
Alternativas A e B da Linha Elétrica e parecer favorável à Alternativa C condicionado a que a mesma não 
sobrepasse edificações pré-existentes. 

Salienta ainda que o traçado da Alternativa A é maioritariamente coincidente com a proposta de traçado 
apresentada para a Linha Aérea Dupla Carregado – Rio Maior 400/200 kV, que mereceu parecer 
desfavorável da autarquia assim como Declaração de Impacte Ambiental desfavorável em 29/07/2011. 
Este traçado apresenta um impacte muito significativo e contraria os pressupostos que estiveram na 
base da criação da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto. 

O atravessamento do Vale do Furadouro e da Puceteira apresenta impactes significativos sobre a 
avifauna de médio e grande porte, com particular destaque para o bufo-real (Bubo bubo), tataranhão-
azulado (Circus cyaneus), o açor (Accipiter gentilis), a águia cobreira (Circaetus gallicus) e o peneireiro 
(Falco tinnunculus) pelo risco de colisão com a Linha. 

De facto, o corredor da Alternativa A apresenta impactes significativos sobre a paisagem e impactes 
potenciais sobre algumas espécies de rapinas e planadoras, em especial as que utilizam as escarpas do 
Furadouro como local de nidificação. A apresentação pelo promotor de uma terceira alternativa para o 
corredor da Linha Elétrica, em fase de conformidade, teve por objetivo apresentar uma alternativa com 
menores impactos nos descritores ecológicos, relativamente às já existentes (A e B). 

Esta alternativa irá criar uma barreira visual entre a Serra de Montejunto e os dois empreendimentos 
turísticos aprovados (Quinta da Abrigada e Quinta da Puceteira) facto que compromete a execução 
destes projetos que se consideram fundamentais para a estratégia de desenvolvimento municipal. 

No que diz respeito à Alternativa B, a autarquia apresenta os mesmos argumentos da alternativa anterior 
referindo ainda que este traçado percorre a base da encosta da Serra de Montejunto, implicando a 
sobrepassagem de habitas prioritários (5230* Matagais Arborescentes de Lauros nobilis, 6110* Prados 
Rupícolas Calcário ou basífiloss da Alysso-Sedion albi, e 9330 Floresta de Quercus suber). Este traçado 
apresenta ainda vários pontos de conflito com áreas edificadas, nomeadamente os Casais da Pedreira, 
Paúla e Labrugueira. 

De facto o corredor da Alternativa B apresenta igualmente impactes negativos sobre algumas espécies 
de avifauna, podendo ainda apresentar impactes negativos sobre habitats naturais prioritários e espécies 
vegetais protegidas, estes, no entanto, mais facilmente minimizáveis em fase de projeto, através da 
seleção dos locais de colocação dos apoios e do traçado dos acessos para a sua construção.  

Relativamente à Alternativa C, no concelho de Alenquer este traçado desenvolve-se ao longo do 
corredor de uma linha de muito alta tensão existente. A transposição da cumeada do Alto da Lagoínha 
apresenta algum impacte paisagístico e atravessa áreas com habitas prioritários, tais como o 6110* 
Prados Rupícolas Calcário ou basífiloss da Alysso-Sedion albi. Apresenta também alguns pontos de 
conflito com áreas edificadas, nomeadamente os Casais da Foroana, Almónia, Freixial de Cima e Freixial 
do Meio. 

Todavia, considera-se que os habitats prioritários ocupam uma área muito confinada neste corredor, 
sendo possível evitar a sua destruição. Não é previsível que ocorra destruição de qualquer mancha, 
ainda que diminuta, de habitats naturais. 

A autarquia salienta que junto ao Posto de Corte da Merceana os três corredores são coincidentes 
apresentando pontos de conflito comuns ao atravessarem a Quinta dos Plátanos e edificações junto à 
antiga Cerâmica São Sebastião. 

Qualquer das alternativas implica impactes paisagísticos e ambientais consideráveis, constituindo um 
elemento de intrusão na visual numa paisagem rural singular, marcada por uma forte componente 
vitivinícola associada às várias quintas existentes, algumas das quais com valor patrimonial arquitetónico 
relevante, não sendo assim desejável a aprovação de qualquer dos traçados alternativos. No entanto, a 
autarquia considera que a ser aprovada uma alternativa, esta deverá ser a Alternativa C, a que 
apresenta impactes negativos menos significativos no território municipal. 

A Junta de Freguesia do Cercal informa que a população da freguesia manifestou muito interesse em 
conhecer o Projeto afirmando que o Parque Eólico irá proporcionar progresso à freguesia. 

A Junta de Freguesia de Lamas sugere a eliminação do corredor e diretriz da linha elétrica (Alternativa 
C) por entender prejudicar o património arquitetónico e paisagístico. Entende que a Alternativa C deverá 
ser desviada para Sul tanto quanto for possível. 
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O FAPAS – Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens é contra a construção do Projeto, 
considerando que a implantação do Parque Eólico do Cercal apresenta vários perigos e consequências 
negativas para a fauna, a flora e outros valores naturais. 

Salienta a importância do Sítio Montejunto da Rede Natura 2000, caracterizado por uma diversidade 
florística elevada, incluindo vários endemismos lusitanos calcícolas (por exemplo, Arabis sadina, Silene 
longicila) e contando com várias espécies raras, de distribuição geográfica limitada, que aqui apresentam 
uma boa representação populacional. No Sítio Montejunto foram identificados numerosos habitats 
naturais de interesse conservacionista, incluindo alguns prioritários. Na avifauna destaca-se a ocorrência 
de mais de 70 espécies de aves nidificantes, incluindo várias espécies raras ou ameaçadas como a 
águia de Bonelli, a águia cobreira, o Bufo real, o Falcão abelheiro, o Andorinhão real e o Melro azul. Os 
morcegos são um grupo faunístico representado em Montejunto por várias espécies de elevado 
interesse conservacionista, sendo uma zona importante de hibernação para o Morcego-de-peluche. 

Refere os seguintes impactes negativos da construção do Projeto: 

- A construção dos acessos e a implantação dos aerogeradores vão destruir e provocar a 
fragmentação de habitats naturais, o que irá perturbar os comportamentos de alimentação e de 
reprodução da fauna selvagem. 

- Os aerogeradores terão um impacto negativo sobre a fauna de vertebrados voadores (aves e 
morcegos), pela mortalidade direta por colisão ou outra. Os dados bibliográficos existentes sobre a 
mortalidade direta de aves e morcegos são díspares, podendo variar de 0 a 7 
aves/aerogerador/ano, e de 0 a 250 morcegos por turbina por ano. As maiores mortalidades por 
unidade aerogeradora não correspondem apenas a parques eólicos de grandes dimensões, 
podendo verificar-se mesmo em conjuntos de apenas 3 aerogeradores. 

- O Parque Eólico do Cercal estabelece uma fronteira física artificial entre a zona Norte e a zona Sul 
do Sítio Montejunto Rede Natura 2000, interrompendo o contínuo natural do maciço de 
Montejunto.  

- A implantação de 17 turbinas vai agravar a mortalidade de aves (nomeadamente aves de rapina) e 
de morcegos, pelo efeito-barreira que irão constituir. O baixo nível reprodutor destas espécies e o 
seu estatuto de ameaçadas tornam-nas extremamente suscetíveis a este impacto negativo. De 
referir que a mortalidade dos morcegos não é causada pela colisão com as pás dos 
aerogeradores, mas sim pelo colapso dos seus pulmões ao passarem pela zona de baixa pressão 
formada na retaguarda do aerogerador. 

- Outro fator negativo adicional é a facilidade de acesso proporcionada pela construção ou 
melhoramento dos caminhos de serventia ao Parque Eólico. A maior presença humana irá 
perturbar e afastar a fauna selvagem, e irá destruir valores florísticos significativos pelo pisoteio, 
pela colheita ilegal e pelo risco acrescido de incêndio. 

Não existem dúvidas que a instalação do Parque Eólico terá impactes negativos sobre os valores 
naturais, em particular sobre os habitats e as espécies florísticas e faunísticas. No entanto, dado que 
mais de 35% da área de implantação é ocupada por eucaliptal e será utilizada uma rede de acessos já 
existente, a relevância destes impactes é menor. Relativamente aos efeitos sobre a avifauna e os 
morcegos, a significância está dependente, entre outros, dos grupos de espécies presentes e da 
ocupação que estas fazem do território. De igual modo, a taxa de mortalidade está relacionada com um 
conjunto de variáveis, algumas delas dependentes da própria espécie em análise. Para o Parque Eólico 
foi analisado o impacte espectável para cada uma das espécies mais ameaçada com presença 
confirmada na área de estudo. 

Salienta ainda que: 

- A serra de Montejunto é uma elevação de tipo cársico pertencente ao maciço calcário estremenho, 
sendo a figura de relevo mais significativa na zona central da Estremadura, visível de muitos 
quilómetros em redor. 

- A implantação do Parque Eólico vai descaracterizar violentamente a paisagem, colocando uma 
gigantesca estrutura industrial onde atualmente não existem construções de qualquer tipo. 

- A permeabilidade dos relevos cársicos devida à ocorrência de numerosas cavidades naturais 
confere-lhe uma vulnerabilidade importante à poluição dos aquíferos, previsível quer durante o 
período de construção do Parque Eólico, quer depois da sua instalação. 

Conclui que o Parque Eólico do Cercal é uma estrutura artificial de grandes dimensões, que 
previsivelmente terá impactes muito negativos sobre a fauna, a flora e os habitats naturais da zona e que 
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estes impactes agravam-se pela facilitação do acesso proporcionado pelos caminhos de serventia. Os 
impactes sobre as aves de rapina e sobre várias espécies de morcegos, são negativos e de ocorrência 
certa, podendo conduzir à extinção local de espécies com estatuto vulnerável. 

Não é provável que ocorram impactes muito significativos sobre espécies de fauna e flora no Parque 
Eólico. As medidas de minimização são as adequadas à situação existente, e a par da implementação 
dos planos de monitorização, irão permitir minimizar os efeitos negativos resultantes da construção e/ou 
funcionamento do Parque Eólico, e possibilitarão avaliar a evolução da situação e do comportamento das 
espécies face às alterações no habitat, e intervir caso surjam situações adversas com impactos 
significativos nas espécies protegidas. 

Considera ainda que é garantida a destruição e fragmentação de habitats naturais com interesse 
conservacionista e que os impactes visuais negativos retiram às populações locais e aos visitantes o 
usufruto de uma paisagem natural de grande beleza. Salienta que a zona de implantação do Projeto se 
encontra totalmente inserida no sítio Montejunto da Rede Natura 2000, ocupando quase 20% da sua 
área total. 

Tal como já mencionado, não obstante a ocorrência de alguns impactes negativos sobre a flora e 
habitats, a afetação direta de habitats prioritários será bastante reduzida. 

A Diretiva Habitats (92/43/CEE) não exclui a instalação de equipamentos para produção de energia nos 
SIC e criou os mecanismos para minimizar os impactes ambientais que advêm da implantação de 
projetos mais impactantes e medidas de compensação, quando se verifique a ocorrência de impactes 
significativos sobre espécies e habitats. 

O estudo não aponta para uma taxa de destruição de espécies florísticas com valor de conservação, 
nem de áreas de habitat prioritário, que constituam uma ameaça à integridade do SIC, propondo 
medidas de restrição ao layout do parque eólico e de minimização dos impactes. 

A Alambi, o Espeleo Clube Torres Vedras e a Quercus, em exposição conjunta, salientam a 
importância da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto e do Sítio de Importância Comunitária “Serra 
de Montejunto” da Rede Natura 2000, relembrando a descrição que consta da ficha do Sítio “Serra de 
Montejunto”, elaborada no âmbito do Plano Sectorial da Rede Natura 2000. 

No entender destas entidades, a instalação de parques eólicos em áreas naturais, particularmente nas 
zonas mais sensíveis, tem implicações negativas relevantes sobre a preservação dos habitats, das 
espécies e da paisagem, e no caso da Serra de Montejunto, igualmente sobre o património cultural. 

Referem que do Projeto consta a implantação de dois aerogeradores na proximidade de um abrigo de 
importância nacional de morcegos (1.ª prioridade de conservação), onde ocorrem várias espécies 
ameaçadas. Este abrigo parece ser de extrema importância para o Morcego-de-peluche (Miniopterus 
schreibersii), com mais de 2000 indivíduos presentes em diferentes períodos do ano, e para o Morcego-
de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale), com a presença irregular de cerca de 300 indivíduos 
desta espécie. 

Na área de estudo, existe um abrigo de importância nacional para morcegos, particularmente importante 
como colónia de hibernação para M. schreibersii, conhecido e monitorizado pelo ICNB. 

Segundo estas entidades, o solicitado pela Comissão de Avaliação, nomeadamente “alguns trabalhos 
complementares aos já efetuados, para melhor caracterizar a situação de referência dos morcegos na 
área de estudo e avaliar com maior exatidão os possíveis impactes negativos decorrentes da instalação 
deste parque eólico, com ênfase no abrigo Cadaval e na espécie M. schreibersii”, não foi alcançado, 
tendo sido substituído por uma “previsão de impactes” assente essencialmente na utilização de 
bibliografia. Acrescem que o mesmo não só se mostrou inconclusivo como, inclusive, propõe medidas de 
monitorização para obter resultados que já deveriam constar do EIA, nomeadamente a determinação dos 
trajetos dos Morcegos-de-peluche, parecendo mesmo confundir medidas de minimização/compensação 
com monitorização. 

Ainda no que aos morcegos diz respeito, referem que todas as cavidades são identificadas com a 
distância ao aerogerador mais próximo, com exceção do CV17, por sinal o abrigo Cadaval - a cavidade 
que alberga o maior número de morcegos potencialmente a afetar com a instalação do Parque Eólico. 

O EIA levou a cabo um conjunto vasto de estudos e monitorizações da comunidade de quirópteros, 
conforme as metodologias aprovadas pelo ICNB, que constam do anexo ao relatório do EIA. Ao contrário 
do que é afirmado os dados resultaram de intenso trabalho de campo, realizado entre 2008 e 2010, com 
dezenas de pontos de amostragem e centenas de horas de registos. O facto de nem todas as 
metodologias testadas serem conclusivas, resultou exatamente do carater inovador de algumas delas e 
das dificuldades da sua execução in situ, como foi o caso da utilização de cápsulas luminosas coladas 
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ao dorso de M. schreibersi, para determinar os principais corredores de passagem desta espécie. A 
diversidade de estudos realizados e de métodos implementados permitiu obter uma boa caracterização 
dos morcegos presentes neste território (informação que não existia até à data), da sua utilização do 
espaço do Parque Eólico e da envolvente, e prever os impactos expectáveis com a instalação do Parque 
Eólico.  

A necessidade de prosseguir com estudos dos quirópteros e a proposta de monitorização em contínuo 
da cavidade, na fase de construção, constituem medidas de minimização recomendáveis pelas 
entidades internacionais e aplicáveis em situações afins. 

Também ao nível da fauna, mencionam que os impactes que afetam espécies ameaçadas e mais 
sensíveis apresentam significância moderada, nomeadamente para a Víbora- cornuda (Vipera latastei), 
com estatuto de “Vulnerável”, a Águia de Bonelli, com estatuto de “Em Perigo”, e o Açor (Accipiter 
gentilis), com estatuto de “Vulnerável”. No caso do Bufo-real (Bubo bubo), consideram subavaliados os 
impactes da instalação da linha de transporte de energia no Vale do Furadouro, tal como para outras 
aves com o atravessamento dos prados da Puceteira. Referem ainda que, face à manutenção das 
incertezas quanto ao impacte do Parque Eólico sobre os morcegos, deve prevalecer o “princípio da 
precaução, nos termos do qual as medidas destinadas a evitar o impacte negativo de uma ação sobre a 
conservação da natureza e a biodiversidade devem ser adotadas mesmo na ausência de certeza 
científica da existência de uma relação causa-efeito entre eles” (Art.º 4º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 
24 de Julho). 

De facto, não é expectável um impacte forte sobre a população de víbora-cornuda, embora exista algum 
risco de atropelamento durante a fase construtiva. No que toca às espécies de avifauna referidas, com 
exceção do açor, que utiliza a área florestal da zona central da área de estudo, a águia de Bonelli e o 
bufo-real não utilizam a área prevista para ser ocupada pelo Parque Eólico. A águia de Bonelli utiliza 
algumas áreas da serra de Montejunto, com habitat favorável para caça, mas a área de ocupação do 
Parque Eólico não reúne essas condições. O bufo-real nidifica no Furadouro e utiliza preferencialmente 
os territórios a Sul e a Este. 

Ao nível da flora consideram que o estudo apresenta lacunas de conhecimento inaceitáveis, salientando 
algumas incongruências do mesmo e a inexistência de um levantamento pormenorizado. Embora o EIA 
identifique os habitats, nomeadamente os prioritários, descrevendo-os em mosaico, os mesmos não se 
encontram cartografados com o pormenor que se exigia. Referem que o EIA afirma que não há 
destruição de habitats prioritários e o seu contrário, embora a partir da observação das peças 
desenhadas se possa confirmar que, pelo menos, o habitat 8240 Lajes calcárias será afetado com a 
instalação de aerogeradores. 

O EIA procedeu ao inventário exaustivo de habitats e espécies da Diretiva, endémicas e com elevado 
valor de conservação. A fragmentação dos habitats prioritários, em particular a distribuição em manchas 
muito pequenas e irregulares do habitat 6110 dificultou a realização de um levantamento cartográfico de 
pormenor. Tal não significa uma má caracterização florística, e a apresentação de cartografia de 
pormenor dos habitats não é uma peça processual no procedimento de AIA. 

Mencionam ainda que os impactes foram subavaliados no atravessamento do Vale do Furadouro pela 
linha elétrica a instalar no habitat prioritário 5230 Matagais arborescentes de Laurus nobilis e no habitat 
9240 – Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis, e que o EIA admite fortes 
impactes sobre espécies de plantas com alto valor conservacionista, como Arabis sadina, Saxifraga 
cintrana, entre outras. 

Existem no EIA três corredores alternativos para a Linha Elétrica, com diferentes impactes, sendo que os 
impactes da passagem da Linha Elétrica junto ao Furadouro são muito significativos para a avifauna. 

Segundo estas entidades, apesar do estudo reconhecer que “a construção do Parque Eólico originará 
impactes paisagísticos negativos, certos, permanentes durante a vida útil do projeto, mas recuperáveis, 
de moderada magnitude e significância”, o seu impacte na paisagem está subavaliado, pois transforma 
um dos locais com menor presença humana numa paisagem muito artificializada, onde 17 
aerogeradores com 126 metros de altura alterarão negativamente a sua relação com a área envolvente, 
transformando irremediavelmente um cenário de rara beleza, que se avista com facilidade não só da 
faixa atlântica, como também do vale do Tejo, nomeadamente da Autoestrada do Norte. 

Salientam ainda que o EIA reconhece que o “Parque Eólico do Cercal é visível, ainda que não na 
totalidade dos aerogeradores existentes, a partir de todas as povoações situadas na encosta norte, leste, 
oeste e sul existentes, até um raio de 7 km da área afeta ao projeto (Lamas, Cercal, Rocha Forte, 
Tagarro, Espinheira, Casais das Boiças, Ventosa, entre outras) e respetivas vias de comunicação”, 
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tornando quase irrelevante o argumento de não haver qualquer aerogerador visível em 37,2% da área da 
bacia de impacte visual. 

Não compreendem a argumentação de que “apesar destes equipamentos apresentarem grandes 
dimensões, não induzirão uma elevada intrusão visual, dada a existência, já na região, de várias 
infraestruturas semelhantes.” Para estas entidades, o facto de já existirem infraestruturas semelhantes 
acaba por ter um efeito cumulativo, acrescentando impactes negativos à paisagem. Tendo sido criada a 
Paisagem Protegida da Serra de Montejunto e sendo a preservação da paisagem a principal motivação 
da classificação destes espaços, torna-se evidente o paradoxo que subsistirá após a instalação do 
Parque Eólico no local. 

Em relação ao património cultural, referem que apesar do projeto prever a instalação de um aerogerador 
na área onde existe o Castro de Rocha Forte, Monumento Nacional, o EIA refere que a prospeção 
arqueológica não encontrou o Monumento, alegadamente porque a altura da vegetação impediu 
visualização o solo, cenário que consideram de difícil qualificação. 

Referem ainda que o EIA admite também a destruição da Calçada dos Frades, um Monumento que se 
supõe ser do Século XII, propondo que se efetue um registo para memória futura, tratando-se de mais 
uma opção injustificável que obrigaria ao estudo de alternativas de localização dos acessos, situação 
que não é proposta. 

Tal como já referido anteriormente, julga-se que a Calçada dos Frades corresponde à ocorrência nº 2 – 
Via da Malhada dos Touros, identificada no EIA, e que será afetada pela beneficiação do acesso ao 
Parque Eólico. 

Consideram que o EIA assenta numa lacuna insanável, a ausência de estudo de alternativas de 
localização. Apesar da argumentação aduzida, de que os antecedentes do Projeto, nomeadamente os 
locais de interligação ao Sistema Elétrico de Serviço Público impostos pelo governo, a existência do 
recurso eólico mínimo necessário para a viabilidade económica e a existência de terrenos adequados e 
disponibilizados para o efeito, no entender destas entidades, o EIA, ao concentrar-se apenas na 
avaliação da ausência de intervenção e ao não estudar soluções alternativas razoáveis, viola o disposto 
no anexo III do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio. Consideram que existem de facto alternativas à 
localização desta infraestrutura, designadamente outras áreas com potencial eólico situadas fora de 
áreas classificadas. 

Concluem que apesar de serem favoráveis às energias renováveis de baixo impacte, devem sempre ser 
devidamente avaliados os valores naturais, paisagísticos e culturais, e neste projeto não foi efetuada 
uma correta ponderação de interesses. Consideram assim que face ao exposto deverá ser emitida 
Declaração de Impacte Ambiental desfavorável ao Projeto. 

A Estradas de Portugal, SA verifica que a área de estudo do Projeto confronta a noroeste com a 
ER115-1, estrada sob a jurisdição desta entidade e cujo regime de proteção é o constante no Decreto-
Lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro. 

Esta mesma estrada servirá de suporte ao acesso ao Parque Eólico do Cercal, pelo que será de 
salvaguardar que qualquer alteração que se pretenda efetuar nesta via carece de projeto aprovado pela 
empresa e a sua materialização carece, igualmente, da sua autorização. Neste caso específico, em que 
para a instalação/exploração do Parque Eólico será utilizada uma estrada da rede sob jurisdição da 
Estradas de Portugal, SA, informa que será necessária a obtenção de autorização no âmbito das 
“autorizações especiais de trânsito”, cujos processos são coordenados por esta empresa. 

Refere, ainda, que a área do Projeto confronta a nascente com a EN1 e com a EN1-5, estradas 
desclassificadas pelo PRN 2000, mas sob jurisdição da Estradas de Portugal, SA, encontrando-se a EN1 
a assegurar o corredor previsto para o IC2. Considerando o afastamento da referida área a estas vias, 
não se afigura qualquer comprometimento da área de proteção à estrada, de acordo com o previsto no 
Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro. 

Informa que o Estudo Prévio “IC2 - CARREGADO (A10) / VENDA DAS RAPARIGAS”, se encontra 
atualmente suspenso por forma a avaliar a necessidade da intervenção, no sentido de dar resposta às 
necessidades diagnosticadas na respetiva rede rodoviária. 

Apesar de a informação relativa à geração de tráfego pelo empreendimento ser inexistente, considera 
que esta não será suscetível de criar quaisquer constrangimentos na rede sob a jurisdição da empresa. 

Relativamente ao projeto da linha elétrica (aérea), refere que foram estudadas três alternativas 
intercetando estas as seguintes estradas: 

Alternativa A 
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- EN1-4, estrada desclassificada e entregue na sua totalidade ao Município de Alenquer; 

- EN365-1, estrada desclassificada e entregue na sua totalidade ao Município de Alenquer; 

- EN9 entre aproximadamente o km 83+300 e o km 84+000, classificada como estrada nacional de 
acordo com o PRN2000; 

Alternativa B 

- EN1-4, estrada desclassificada e entregue na sua totalidade ao Município de Alenquer; 

- EN365-1, estrada desclassificada e entregue na sua totalidade ao Município de Alenquer; 

- EN9 entre aproximadamente o km 83+300 e o km 84+000, classificada como estrada nacional de 
acordo com o PRN2000; 

Alternativa C  

- EN115 entre aproximadamente o km 39+800 e o km 40+600 e entre o km 43+200 e o km 43+600, 
classificada como estrada nacional de acordo com o PRN2000; 

- EN9 entre aproximadamente o km 83+300 e o km 84+000, classificada como estrada nacional de 
acordo com o PRN2000. 

Informa ainda que a linha elétrica a instalar por via aérea carecerá de licenciamento pela Estradas de 
Portugal, SA, salientando que sempre que ocorra a sobre passagem de infraestruturas rodoviárias 
existentes ou futuras, por uma Linha de Muito Alta Tensão, deverá ser respeitado o disposto nos nº3 e 4 
do Art.º6 do Decreto-Lei nº13/71 de 23 de Janeiro e/ou do Art.º 9 do Decreto-Lei nº13/94 de 15 Janeiro. 

Salienta que deverá igualmente ser dado cumprimento ao estabelecido no Decreto-Regulamentar 
nº1/92, de 18 de Fevereiro (Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão - RSLEAT), 
salvaguardando as disposições do Art.º 91 e Art.º 92, no que respeita à altura que os condutores nus ou 
cabos isolados, nas condições de flecha máxima, devem cumprir em relação ao nível do pavimento das 
estradas em causa, e no que respeita ao afastamento dos apoios relativamente à zona da estrada e 
quanto às condições a observar no reforço das fundações para os apoios, quando estes por rotura 
possam atingir a estrada. 

Informa também que deverá ter-se sempre presente o nº1 do Art.º 6 do RSLEAT, no que concerne ao 
respeito pelo património com valor ecológico e paisagístico, pelo que, sempre que o atravessamento 
aéreo de uma estrada sob jurisdição desta empresa envolver o abate ou decote de árvores para cumprir 
os critérios definidos no artigo Art.º 28 do mesmo regulamento, a proposta de intervenção deverá ser 
avaliada em conjunto com a Estradas de Portugal, SA, no sentido de se avaliar o valor patrimonial do(s) 
exemplar(es) em causa e do seu estado vegetativo, podendo inclusivamente ser considerado necessário 
efetuar uma plantação de compensação. 

Embora estas vias rodoviárias constem, na sua maioria, da carta militar, considera-se que deveriam ter 
sido realçadas na Planta de Condicionamentos, uma vez que a sua construção e exploração apresentam 
condicionantes legais. 

 

Após o término da Consulta Pública foram ainda recebidos três pareceres provenientes das Juntas de 
Freguesia da Abrigada, da Galega e de cabanas de Torres, que se manifestaram contra a localização do 
Projeto e da solução de ligação ao Sistema Elétrico Nacional, considerando ainda que deveria ter sido 
considerado no processo de AIA o Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida da Serra de 
Montejunto. 

O Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto encontra-se em fase terminal 
de elaboração, não podendo por essa razão ser observado neste processo. 

4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS DO PROJETO 

4.1 Considerações Gerais 

A CA entende que na globalidade, com base no EIA e respetivos 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 Projeto. 

No âmbito da presente avaliação, e dadas as características do Projeto e do local de implantação 
proposto, foram considerados como fatores ambientais preponderantes para a tomada de decisão: 
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- Geomorfologia, Geologia e Hidrogeologia – uma vez que o Projeto insere-se numa zona de carso, 
muito vulnerável a este tipo de intervenções; 

- Ordenamento do Território – dados os condicionantes existentes no regulamento dos PDM 
aplicáveis; 

- Ecologia – atendendo a que o Projeto se insere numa área sensível do ponto de vista da 
conservação da natureza – SIC Serra de Montejunto – e que foi identificada a ocorrências de 
várias espécies florísticas e faunísticas protegidas; 

- Ambiente Sonoro – dada a proximidade do Parque Eólico a recetores sensíveis na envolvente; 

- Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico – uma vez que foram identificadas muitas 
ocorrências com elevado valor, principalmente os associados às características cársicas do local; 

- Socio economia - devido aos impactes positivos intrínsecos aos objetivos do Projeto e às 
contrapartidas económicas locais; 

- Paisagem – atendendo intrusão visual provocada por estruturas de grande dimensão, como é o 
caso dos aerogeradores, numa área inserida na Paisagem Protegida da Serra de Montejunto. 

Outros fatores, tais como recursos hídricos superficiais e solos e usos do solo são também objeto de 
análise neste parecer. 

4.2 Situação de Referência 

Geomorfologia, Geologia e Hidrogeologia 

O EIA e os seus aditamentos apresentam, relativamente aos fatores ambientais geológicos, uma 
caracterização da situação de referência bastante limitada para toda a área de estudo (Parque Eólico e 
corredores da Linha), apesar de suficiente. Somente o levantamento das formas cársicas da zona do 
Patamar do Espigão, onde se situa a área de incidência do Projeto, se encontra bastante completo e 
serviu, em grande parte, para a caracterização local analisada neste parecer. São apresentadas fichas 
de caracterização das diferentes estruturas cársicas prospetadas, que se considera de grande qualidade 
e utilidade para a presente análise. Adicionalmente, a análise efetuada neste parecer baseia-se em 
publicações da especialidade, na publicação da autoria de J. Crispim (Património Geológico da Serra de 
Montejunto, 2008) e em informações orais de colegas conhecedores da geologia da serra de Montejunto. 

Em termos litológicos, na área de estudo afloram rochas calcárias do Jurássico Médio e Superior e 
formações essencialmente areníticas do Cretácico Inferior. Ocorrem ainda areias e brechas neogénicas 
em aluviões e depósitos de vertente, estes associados geralmente às escarpas da serra de Montejunto. 
A zona de implantação do Parque Eólico situa-se nos calcários do Jurássico Superior, nomeadamente 
na formação dos Calcários de Rocha Forte (Oxfordiano médio a superior) - calcários cremes, 
essencialmente micríticos, frequentemente gravelo-oolíticos e com oncóides, contendo coraliários, 
gasterópodes, lamelibrânquios, etc., com cerca de 500 m de espessura. 

A morfologia da serra de Montejunto é dominada pelas formas estruturais, sendo evidente que esta 
serra é um testemunho da evolução geodinâmica da Bacia Lusitaniana durante o Mesozóico. A serra 
desenvolve-se segundo uma importante falha desligante esquerda, de direção NNE-SSW, que se 
estende desde Porto de Mós até Rio Maior e Cercal, que se segmenta e encurva para oeste, 
atravessando a serra e estendendo-se até à região de Torres Vedras, a oeste. Este importante acidente 
tectónico trunca a bacia Lusitaniana, constituindo um acidente que, segundo alguns autores, resulta da 
reativação de estruturas pré-existentes do substrato antigo, tendo um significado geodinâmico de 
importância bacinal. 

Este mega-acidente está representado na serra de Montejunto pelas falhas do Cercal (a NE, com 
orientação NNE-SSW), passando ao cavalgamento da serra de Montejunto (que limita a sul a serra da 
Neve) e à falha do Areeiro (que limita a norte esta serra, juntamente com os cavalgamentos da Tojeira e 
de Rocha Forte), até, na região SW da serra, à falha de Torres Vedras. 

Segundo Curtis (1992), os acidentes referidos são moderadamente inclinados e convergem para 
profundidade formando uma “estrutura em flor”. 

O núcleo da Serra de Montejunto (Serra da Neve) é formado por uma dobra anticlinal assimétrica, 
apresentando dobramentos associados de menor dimensão. 

A área do Parque Eólico não é intersectada por nenhuma destas estruturas, somente os corredores da 
Linha atravessam estruturas tectónicas, não dando origem a qualquer tipo de afetação. 
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Os principais acidentes tectónicos descritos, como o cavalgamento de Montejunto, a falha do Areeiro e 
a falha do Cercal apresentam, segundo a Carta de Neotectónica de Portugal continental (Cabral e 
Ribeiro, 1988) indícios de atividade neotectónica. 

Em termos do Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, a zona de 
implantação do Projeto enquadra-se, em termos de zonamento do território para efeitos da quantificação 
da ação dos sismos, na zona A que apresenta o maior índice de sismicidade de Portugal Continental. 
Na carta da sismicidade histórica e atual (1755-1996), contendo as isossistas de intensidades Máximas, 
escala de Mercalli modificada de 1956, a região afetada enquadra-se nas zonas de intensidade 9 que 
corresponde à segunda zona de maior intensidade no território, que varia entre 5 e 10 naquela escala. 

A mitigação do risco sísmico a que ficará sujeito o Projeto depende fundamentalmente da solução que a 
engenharia proporcionar e que extravasa a presente análise ambiental, devendo a infraestrutura a 
construir ser devidamente dimensionada, tendo em conta a Zona de Sismicidade onde se implanta. 

No que concerne à caracterização dos Recursos Hídricos Subterrâneos, verificou-se que no 
seguimento do capítulo sobre a geologia e morfologia cársica, são apresentadas as características 
hidrogeológicas gerais da área onde se desenvolve o Projeto. A área de estudo insere-se na categoria 
de aquíferos cársicos, existindo uma recarga autóctone, efetuada de forma efémera e dispersa, pelos 
lapiás, e mais concentrada, junto a depressões preenchidas com sedimentos detríticos. A natureza deste 
tipo de aquífero favorece a permeabilidade do tipo fissural, aumentando assim a sua vulnerabilidade à 
poluição. Todavia, os dados apresentados sugerem que não é espectável a interceção do nível freático 
pelas escavações necessárias à instalação das infraestruturas (fundação, plataforma e vala de cabos). 

Segundo o parecer da DGEG, o Projeto será implantado dentro do perímetro de uma zona alargada de 
proteção a captações destinadas ao abastecimento público. Esta área destina-se a proteger as águas 
subterrâneas de poluentes persistentes, pelo que as atividades e instalações são interditas ou 
condicionadas em função do risco de poluição das águas tomando em consideração a natureza dos 
terrenos atravessados, a natureza e a quantidade de poluentes, bem como o modo de emissão desses 
poluentes (DL nº 382/99, de 22 de Setembro). 

Relativamente aos recursos minerais afetados pelo Projeto salientam-se os calcários das Camadas de 
Montejunto e Cabaços com potencialidade para fins industriais (britas) e explorados na pedreira Rocha 
Forte, junto ao limite da área em estudo.  

No respeitante à exploração de inertes e à pedreira Rocha Forte, refere-se a sua proximidade ao Parque 
Eólico, embora este não se insira na área de exploração. 

A unidade Grés de Torres Vedras constitui também uma litofácies com potencial elevado em inertes 
(areias para construção) e, eventualmente, caulinos. Na mancha desta formação a sul de Abrigada, 
intersectada pela Alternativa B do corredor da Linha Elétrica, existe atividade extrativa. Em outras 
litologias afetadas em maior ou menor extensão, não são presentemente conhecidas explorações ou 
recursos minerais com interesse económico relevante. No entanto, algumas destas litologias integram 
unidades com potencialidade para produção de inertes, caso das unidades Camadas do Freixial (grés 
argilosos), Complexo Pterociano (predominância de formações margosas e gresosas) e Grés Superiores 
(conglomerados, grés e argilas). 

Todas estas áreas de exploração deveriam ter sido, à semelhança da pedreira Rocha Forte, indicadas 
na Planta de Condicionamentos. 

No que concerne à Geomorfologia, a serra de Montejunto destaca-se no prolongamento sudoeste do 
Maciço Calcário Estremenho, elevando-se entre a Plataforma Litoral e a Bacia Terciária do Tejo, a uma 
cota máxima de 666 m e a cerca de 500 m acima daquela bacia. A serra é parte integrante de um 
alinhamento de relevos que corta diagonalmente o território de Portugal Continental e que se inicia da 
serra de Sintra, continua pela serra de Montejunto e serra de Aire, e termina na Cordilheira Central 
(serras da Lousã e da Estrela, entre outras). Esta barreira orográfica condiciona a climatologia do nosso 
território. 

O relevo da serra resulta da associação das estruturas tectónicas que levaram ao seu levantamento com 
as alternâncias litológicas que potenciam a erosão diferencial, acentuando as direções estruturais. Este 
tipo de erosão colocou em saliência os calcários de Senhora das Neves do Bajociano a Batoniano 
(Jurássico Médio) que constituem o coração da serra. 

A serra apresenta duas faces bem marcadas: uma virada a SE, com uma vertente com cerca de 400 m 
de comando (as cotas caem dos 660 m aos cerca de 240 em Cabanas de Torres) e com escarpas que 
atingem os 200 m de altura; e outra virada a NW com um desnível de cerca de 300 m, embora a descida 
não se faça como no lado sul, num só degrau. Na vertente Norte as escarpas tectónicas são imponentes, 
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nomeadamente na região de Pragança. As escarpas das falhas de Pragança e da Tojeira delimitam o 
denominado “Anfiteatro de Pragança”, estrutura virada a NW, que constitui talvez o conjunto tectónico 
mais impressionante de toda a serra. 

O sector NE da serra, onde se situa a área de incidência do Parque Eólico em análise, é também 
caracterizado por assimetrias nas suas vertentes: a SE a vertente é retilínea e íngreme, com comandos 
na ordem dos 250 aos 50 m; e a NW os desníveis das vertentes são da ordem dos 100 m. 

No sector SW da serra podem-se observar relevos monoclinais que flanqueiam do lado SW as vertentes 
da serra de Montejunto, constituindo costeiras cujas cornijas são constituídas pelos calcários mais rijos 
da Formação do Corálico do Amaral.  

A constituição calcária, quase exclusiva, da serra de Montejunto confere-lhe uma morfologia cársica 
resultante da corrosão dos calcários pela água. Esta morfologia própria dos calcários é visível em toda a 
serra, ocorrendo sobretudo onde a erosão fluvial não se fez sentir com intensidade.  

São exemplos as dolinas, em que as mais típicas e de maiores dimensões ocorrem na serra da Neve, 
zona mais alta da serra de Montejunto, onde afloram os calcários do Jurássico Médio. Encontram-se 
também na vertente Norte desta serra, apesar de mais degradadas, juntamente com fundos de vale 
alargados e ainda no patamar do Espigão, onde se localiza a zona de incidência do Parque Eólico. 

As formas cársicas do tipo Lapiás ocupam grandes extensões nas vertentes e topos dos cabeços, com 
os campos de Lapiás a desenvolverem-se geralmente paralelos às direções de fracturação dominantes. 
O desmantelamento de cristas dá origem muitas vezes a Campos de Pedras ou Pedregais em que os 
mais característicos e extensos ocorrem nas vertentes que descem das traseiras da Penha do Meio Dia 
até ao Moinho da Relva do Castelo, embora nas vertentes do Outeiro da Bicha e nas encostas do 
Espigão também ocorram situações semelhantes. 

As Grutas que ocorrem na serra de Montejunto são do tipo abrigo, lapa e algar. As grutas mais 
conhecidas são as de Buracos Mineiros I, de Maria Pires e das Gralhas, sendo as lapas mais visitadas 
as das Fontainhas (na área de incidência do Parque Eólico) e da Cova da Moura, ambas no Cercal, e a 
de Cruz da Salve Rainha. 

O EIA apresenta um conjunto de fichas de caracterização muito bem concebidas e completas que, por si 
só, espelham a quantidade e também o valor das estruturas cársicas do Patamar do Espigão (área onde 
se insere o Parque Eólico). 

No conjunto de estruturas cartografadas e descritas contam-se 31 depressões, 45 campos de lapiás, 40 
escarpas e 12 grutas, algumas destas com extensões que podem atingir os 100 m. Destas estruturas, 
salientam-se algumas pelo seu interesse geológico e valor científico-didático (fazendo referência às 
siglas utilizadas no EIA): 

- A Gruta dos Buracos Mineiros I (CV3), do tipo Lapa, com 3 entradas, é constituída por uma galeria 
com cerca de 30 m de extensão e pouco mais que 5 m de profundidade com concrecionamento 
abundante mas alterado. Numa das entradas da gruta encontra-se instalada uma escada que 
permite um fácil acesso à mesma, demonstrando o interesse da gruta. Esta cavidade localiza-se 
próximo do local previsto para o aerogerador 12. 

- A Gruta das Fontainhas (CV17), do tipo Lapa, é das grutas mais visitadas da serra de Montejunto, 
apresentando 3 aberturas, uma horizontal e duas verticais, e uma extensão que atinge os 100 m 
de comprimento. Esta cavidade localiza-se próximo do local previsto para a alternativa B de 
acesso ao aerogerador 13. 

- A Gruta do Javali (CV2) com uma galeria com mais de 50 m de extensão e ramificações, 
apresenta concrecionamentos interessantes e frágeis. Esta cavidade localiza-se próximo do local 
previsto para o aerogerador 11. 

- O Algar das Heras (CV7) dá acesso a uma sala, com cerca de 16 m de comprimento por 8 m de 
largura, que apresenta concrecionamentos. Esta cavidade localiza-se próximo do local previsto 
para o aerogerador 12. 

- O Algar da Bicha (CV22) dá acesso a duas salas, a maior das quais com 6 m de comprimento por 
5 de largura, em que ambas apresentam concrecionamentos. Esta cavidade localiza-se próximo do 
acesso ao local previsto para o aerogerador 9. 

- A Cabeceira de Vale das Fontainhas (D30) consiste numa cabeceira de vale muito alargada, 
preenchida com sedimentos detríticos, prolongando-se por vale encaixado com perfil em V. 
Localiza-se numa zona onde não estão previstas próximo do local previsto para o aerogerador 12. 
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Salientamos ainda que na proximidade de elementos do Projeto ocorrem cavidades cársicas (CV11, 12, 
13, 20, 25 e 26), somente descritas no capítulo dedicado ao Património do relatório de EIA, que, apesar 
de menos relevantes que as anteriormente apontadas, também poderão ser afetadas.  

De entre os campos de Lapiás destacam-se, pelo seu valor patrimonial, aliado à sua extensão, os com 
referência L6, L7 e L23 (na zona prevista para a implantação dos aerogeradores 1 a 5), formados por 
lapiás de cristas, por vezes cavernosos, algumas parcialmente desfeitas, outras conservadas, alternando 
com manchas de pedras. No caso do campo L23 que é essencialmente um campo de pedras, mas 
também o L6 e L7, considera-se que as suas extensas áreas contribuem fortemente para a paisagem 
cársica do Patamar do Espigão. Ocorrem ainda outros campos de lapiás na proximidade de elementos 
do Projeto (L9, 36, 37 e 38) que, apesar de menos relevantes que os apontados atrás, também poderão 
ser afetados. 

A área do Parque Eólico é circundada por imponentes escarpas que resultam da atividade tectónica que 
deu origem à serra de Montejunto, sendo de salientar a escarpa da falha do Cercal, na vertente Este do 
Patamar do Espigão. Realça-se a ocorrência de elementos do Projeto na proximidade das escarpas E8, 
11, 12, 13, 34 e 36. 

Por outro lado, ocorrem ainda numerosas depressões cársicas (31 segundo o EIA) no Patamar do 
Espigão, apesar de, com exceção da D30, não representam valor geológico expressivo. 

Em termos gerais o Patamar do Espigão é, por si só, um testemunho de uma paisagem cársica que, 
apesar de apresentar sinais evidentes de alteração do seu estado natural primário, através da 
florestação nas zonas mais baixas, consegue manter ainda uma paisagem típica das zonas cársicas, 
testemunhada pelas suas numerosas depressões e campos de lapiás. Este exocarso ocupa áreas muito 
extensas do Patamar do Espigão, como se pode verificar na cartografia apresentada no EIA 
(designadamente Desenho 3). 

Importa salientar que, como é típico neste tipo de ambiente geológico, muitas ocorrências a nível do 
endocarso (cavidades/grutas) se encontram em profundidade sem que se identifiquem vestígios seus à 
superfície. É, portanto, muito provável que, em profundidade, ocorram valores geológicos com interesse 
conservacionista que ainda não tenham sido identificados. 

Ecologia 

O Sitio e a Paisagem Protegida da Serra de Montejunto são praticamente coincidentes, sendo 
caracterizados pela ocorrência de vários Habitats constantes do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
Fevereiro, assim como de várias espécies florísticas endémicas das serras calcárias de Portugal ou 
abrangidas nos anexos B-II ou B-IV do referido Decreto-Lei, nomeadamente Narcissus calcicola, Arabis 
sadina, Iberis procumbens subsp. microcarpa, Dianthus cintranus subsp. barbatus, Saxifraga cintrana, 
entre outras espécies. Destaca-se ainda uma importante comunidade de aves e um abrigo de 
importância nacional para morcegos. 

O trabalho de campo desenvolvido no domínio da caracterização ecológica decorreu entre 2009 e 2010, 
perfazendo um ano completo. Foi estudada a área definida para a instalação do Parque Eólico e uma 
área envolvente a Norte e a Sul, que constituíram zonas de controlo, para além dos corredores da Linha 
Elétrica. A alternativa C da Linha foi apresentada na fase de elementos adicionais, tendo os 
levantamentos ocorrido em 2011. Os trabalhos sobre quirópteros tiveram início em 2008 e prolongaram-
se até ao final de 2010. 

Biótopos, Habitats e Flora 

A caracterização da componente vegetal deste EIA envolveu um trabalho de campo bastante intenso, 
tendo os primeiros estudos decorrido em Julho de 2009, que foram depois complementados com 
trabalhos desenvolvidos em 2010 (Fevereiro, Abril e Maio). Foi feita a caracterização da comunidade 
florística e estimado o efetivo populacional das espécies com valor de conservação. O inventário 
florístico contou com 25 pontos de amostragem e foi dada maior atenção às espécies com maior 
relevância ecológica. Os estudos de flora e vegetação decorreram na área do Parque Eólico e na 
envolvente Sul (zona de maior altitude que se desenvolve até Montejunto). 

O SIC tem uma área de 3830 ha, parcialmente caracterizada durante o trabalho de campo, 
nomeadamente através da elaboração de cartografia. A área do Parque Eólico, integralmente incluída no 
Sitio Serra de Montejunto, tem cerca de 690 ha. Foram identificados 12 biótopos na área do Parque 
Eólico, sendo o biótopo “Eucaliptal” o mais representado, com 35% da área total, seguido do biótopo 
“Matos” com 31% e “Matagal” com 18%. 

A percentagem de biótopos naturais (“Matos”, “Matagal”, “Bosque” e “Vertentes rochosas”) é muito 
superior na área Sul (81%) do que na área do Parque Eólico (50%). A primeira corresponde à área de 
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maior altitude da serra de Montejunto, onde a ocorrência de afloramentos rochosos é mais comum e o 
solo menos profundo, o que favorece a ocorrência de matos mais baixos, com maior representatividade 
de prados rupícolas, do que a verificada na área do Parque Eólico. Importantes por albergar espécies 
florísticas, os habitats rupícolas 6110* – Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi, 
8130 – Depósitos mediterrânicos ocidentais e termófilos, 8240* – Lajes calcárias e 8310 – Grutas não 
exploradas pelo turismo, bem como outros habitats importantes, como o 6210 – Prados secos 
seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia) e o 6220* – Subestepes de 
gramineas e anuais da Thero-Brachypodietea. 

De referir ainda que na área do Parque Eólico os bosques são dominados no seu estrato arbóreo por 
azinheira (Quercus rotundifolia), podendo ocorrer esporadicamente outras espécies, incluindo o sobreiro 
(Quercus suber). Na envolvente Sul são comuns os bosques de carvalho-cerquinho (Quercus faginea), 
muitas vezes com sobreiro, podendo ocorrer também a presença azinheira. 

No caso dos corredores da Linha Elétrica, predomina a área agrícola, sendo de realçar alguma 
representatividade do biótopo “Matos”. 

São identificados para a área do Sitio Serra do Montejunto 14 Habitats, naturais e seminaturais, 
constantes do Anexo B-I do DL 49/2005, de 24 de Fevereiro. Os habitats presentes na área de estudo 
estão associados aos biótopos “Matos”, “Matagal”, “Bosque” e “Vertentes Rochosas”, apresentando-se 
por vezes em clareiras de muito pequena dimensão. Na área do Parque Eólico foi confirmada durante o 
trabalho de campo a presença dos seguintes Habitats (dois deles prioritários): 

- 6110* - Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi 
- 8130 – Depósitos mediterrânicos ocidentais e termófilos 
- 5330 - Matos termo-mediterranicos pré-desérticos 
- 8210 – Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica 
- 8240* - Lajes calcárias 
- 6210 – Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia) 

(*importante habitat de orquídeas) 
- 8310 – Grutas não exploradas pelo turismo 
- 9340 – Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifólia. 

O Habitat 6220*- Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea só foi confirmado na área 
envolvente Sul, no entanto, o EIA considera possível a sua ocorrência, ainda que de forma muito 
pontual, na área do Parque Eólico, associado a mosaicos de habitat 6110*. 

As áreas com manchas de habitat prioritário foram inseridas nas Áreas de Maior Relevância Ecológica 
(Nível I) identificadas na planta de condicionamentos, destacando-se a zona envolvente ao local previsto 
para a implantação dos aerogeradores 1 e 2, 11, e 16 e 17. 

O Habitat 6210 tem como bio-indicadores a dominância de Brachypodium phoenicoides e a presença de 
orquídeas. Segundo o EIA, não foi possível confirmar a presença desta gramínea, estando apenas 
confirmada a presença de orquídeas, não estando, no entanto, cumpridos os critérios que permitem a 
sua classificação como Habitat prioritário: a) composição rica em espécies de orquídeas (> 4 espécies); 
b) presença de uma população importante (> 20 indivíduos) de uma ou mais espécies de orquídeas; e c) 
presença de uma ou mais espécies de orquídeas consideradas raras ou ameaçadas no território 
nacional, nomeadamente Dactylorhiza insularis, Orchis collina, Ophrys atrata e O. dyris. 

No que diz respeito aos Habitats dados para o SIC, mas não detetados na área de estudo, 5230* – 
Matagais arborescentes de Laurus nobilis, 9240 – Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus 
canariensis e 9330 – Florestas de Quercus suber, o EIA informa que foram visitadas, durante os 
trabalhos de campo, todas as manchas de bosque existentes na área, não tendo sido detetado nenhum 
destes habitats. 

Relativamente aos Habitats 6410 – Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos 
(Molinion caeruleae) e 6420 – Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas de Molinio-
Holoschoenion, uma vez que estes estão associados a cursos de água, foi considerada bastante 
improvável a sua ocorrência, sendo possível a sua localização em zonas de menor altitude, não se 
prevendo qualquer tipo de afetação associada ao projeto em análise. 

No que concerne aos corredores da Linha Elétrica, realça-se a ocorrência de algumas manchas de 
habitat 5330 e dos mosaicos em que estão associados aos habitats 6110*, 6210, 6220*, 8130, 8240* e 
8310, principalmente nos troços mais a Norte. De realçar, no corredor da Alternativa C, a presença de 
uma mancha de Habitat 6110*, em mosaico com 6210, 6220*, 6410 e 6240, na zona de Penedo dos 
Ovos. 
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Foram consideradas no EIA, como as espécies da flora de maior relevância ecológica na área do Parque 
Eólico e corredores da Linha Elétrica, as espécies incluídas nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei 
140/99, de 24 de Abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. Foram, 
também, consideradas as espécies de flora endémica de Portugal e da Península Ibérica, bem como as 
espécies que apresentam legislação nacional de proteção. 

No elenco florístico indicado no EIA constam 180 taxas potenciais para a área do Parque Eólico e 
corredores da Linha. Destas, 128 foram confirmados em trabalho de campo (muitas delas não referidas 
em bibliografia), destacando-se 19 endemismos, 15 lusitanos e 4 ibéricos, e 10 espécies da Diretiva 
(Decreto-Lei n.º 49/2005) ou com outros estatutos de proteção.  

Dez das espécies com maior valor de conservação foram identificadas durante o trabalho de campo, 
nomeadamente Narcissus bulbocodium, Narcissus calcicola, Ruscus aculeatus, Arabis sadina, Dianthus 
cintranus subsp. barbatus, Euphorbia transtagana, Anthyllis vulneraria subsp. lusitanica, Saxifraga 
cintrana, Silene longicilia e Antirrhinum majus subsp. linkianum. 

Na área do Parque Eólico existem, igualmente, várias espécies de Orchidaceae, em especial dos 
géneros Aceras, Barlia, Cephalanthera, Limodorum, Ophrys, Orchis, Serapias e Spiranthes, sendo que 
algumas delas caracterizam o Habitat 6210 – Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em 
substrato calcário (Festuco-Brometalia). A ocorrência de cinco espécies desta família foi confirmada 
durante o trabalho de campo nos prados existentes na área do Parque Eólico - Aceras anthropophorum, 
Cephalanthera longifolia, Ophrys scolopax, Serapias lingua e S. parviflora. 

A partir da informação recolhida no trabalho de campo (nº de indivíduos de cada espécie por quadrado 
amostrado), foi possível obter estimativas do efetivo de algumas espécies por biótopo e respetivo 
intervalo de confiança. O EIA apresenta estes dados para as espécies: Anthyllis vulneraria subsp. 
lusitanica, Arabis sadina, Narcissus bulbocodium, Ruscus aculeatus, Saxifraga cintrana e para as 
orquídeas Aceras anthropophorum, Cephalanthera longifolia, Ophrys scolopax, Orchis italica, Serapias 
lingua e S. parviflora. No que toca à população de Silene longicilia o número de quadrados em que foi 
detetada e o número de indivíduos contabilizados é bastante baixo, o que impossibilitou a obtenção de 
estimativas de abundância. A Saxifraga cintrana (endemismo lusitano) é a espécie com elevado valor 
conservacionista mais comum na área, embora apresente uma distribuição muito irregular (apenas foi 
detetada em 6 dos 857 quadrados amostrados e o número médio de indivíduos contabilizados por 
núcleo foi 47, com o máximo 322 e o mínimo 1). A Arabis sadina apresenta um padrão de distribuição 
semelhante, ocorre em poucos locais mas os núcleos têm um número relativamente elevado de 
indivíduos.  

As manchas com ocorrência, mais relevante, de espécies prioritárias foram consideradas nas Áreas de 
Maior Relevância Ecológica (Nível I), identificadas na planta de condicionamentos, que tal como já 
mencionado, existem na zona envolvente ao local previsto para a implantação dos aerogeradores 1 e 2, 
11, e 16 e 17. 

Fauna 

Foram desenvolvidas 8 campanhas de campo para o estudo da fauna (com exceção dos quirópteros), 
abrangendo as 4 épocas fenológicas: dispersão de juvenis (agosto 2009), migração (setembro e outubro 
2009), invernada (dezembro 2009, janeiro e fevereiro 2010) e reprodução (abril e maio 2010).  

Considerando a pesquisa bibliográfica e o trabalho de campo, foram inventariadas no total 269 espécies 
faunísticas para as áreas estudadas, das quais 262 foram listadas para a área do Parque Eólico e 254 
para os corredores da Linha Elétrica. A que acrescem 10 espécies de quirópteros. Durante o trabalho de 
campo, foi confirmada a presença de 123 espécies para todas as áreas em estudo (46% do total 
inventariado), tendo sido observadas 100 espécies na área do Parque Eólico e 105 nos corredores da 
Linha Elétrica. 

Estão referenciadas 13 espécies de anfíbios, tendo ocorrência confirmada apenas 5 e, durante o 
trabalho de campo, foi apenas validada a presença de Rã-de-focinho-pontiagudo Discoglossus galganoi.  

São igualmente identificadas para a área do Parque Eólico e para os corredores da Linha 13 espécies de 
répteis, das quais 9 têm ocorrência confirmada em ambas as áreas. Destaca-se a víbora-cornuda 
(Vipera latastei), com estatuto de conservação Vulnerável. 

Foram listadas 28 espécies de mamíferos não voadores para a área do Parque Eólico, 18 com 
ocorrência confirmada, tendo sido observados 6 nos trabalhos de campo. Para os corredores da Linha 
Elétrica estão confirmadas 15 espécies, das quais 4 foram observadas nos trabalhos de campo. De 
destacar entre estes a presença provável de gato-bravo (Felis silvestris). 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2449  20 
Parque Eólico do Cercal 
Fevereiro 2012 

Relativamente aos lepidópteros, de acordo com a bibliografia da especialidade, existem 69 espécies com 
ocorrência possível e muito provável para as quadrículas da área do Parque Eólico e 74 para os 
corredores da Linha Elétrica, contudo, apenas 13 foram observadas no trabalho de campo de ambas as 
áreas, sendo que não foram realizadas amostragens de campo dirigidas especialmente para este grupo 
faunístico, durante o estudo realizado. Destacam-se 15 espécies com estatuto de proteção: Cupido 
lorquinii, Cupido minimus, Gegenes nostrodamus, Pseudophilotes abencerragus, Vanessa virginiensis e 
Zizeeria knysna são borboletas consideradas em Perigo de Extinção; Callophrys avis, Melanargia 
occitanica, Nymphalis polychloros, Polyommatus bellargus, Polyommatus thersites, Thymelicus acteon e 
Thymelicus lineola são lepidópteros com estatuto Moderadamente Ameaçado; e Euphydryas aurinia, 
está listada no Anexo II da Diretiva Habitats. 

Do inventário existente para a avifauna contam-se 130 espécies, tendo sido confirmadas 120 e 
observadas em trabalho de campo 87. Destas últimas, 10 foram consideradas mais relevantes em 
termos conservacionistas e, estando confirmadas para o SIC, algumas foram identificadas na área do 
Parque Eólico:  

- Águia-cobreira (Circaetus gallicus) 
- Tartaranhão-azulado (Circus cyaneus) 
- Açor (Accipiter gentilis) 
- Peneireiro (Falco tinnunculus) 
- Águia-calçada (Hieraaetus pennatus) 
- Gavião (Accipiter nisus) 
- Falcão-peregrino (Falco peregrinus).  

O peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus) foi apenas observado nos corredores da Linha Elétrica. A águia 
de Bonelli (Hieraaetus fasciatus) tem território de caça no SIC, embora não tenha sido observada no 
espaço definido para o Projeto, existindo um casal que nidifica a alguns quilómetros a Sul do SIC 
Montejunto, numa zona florestal. Realça-se ainda que nas vertentes de Montejunto nidificam 3 casais de 
bufo-real (Bubo bubo). 

Os dados do estudo permitem verificar que: 

- A comunidade de passeriformes que utiliza a área do Parque é composta por 32 espécies. As 
espécies mais comuns na área classificada são a carriça (Troglodytes troglodytes), o pintarroxo 
(Carduelis cannabina), a toutinegra-de-cabeça-preta (Sylvia melanocephala), o pisco-de-peito-ruivo 
(Erithacus rubecula) e a toutinegra-do-mato (Sylvia undata), para as quais se obtiveram mais de 50 
contatos no total das amostragens efetuadas e foram detetadas em todas as épocas fenológicas. 
Durante a época de dispersão, o número de registos de andorinha-dos-beirais (Delichon urbica) e 
de andorinhões (especialmente de andorinhão-preto Apus apus) foi muito elevado, em especial na 
área do Parque Eólico e envolvente Norte, onde foram detetados bandos de andorinhões com mais 
de 250 indivíduos.  

- Na área do Parque Eólico foram identificadas 41 espécies, o que corresponde a uma menor riqueza 
específica e menor abundância de espécies avifaunísticas, face às áreas envolventes.  

- Segundo os trabalhos de campo efetuados, a comunidade de aves planadoras que utiliza a área de 
implantação do Parque Eólico é constituída por 9 espécies, 3 com estatuto de conservação 
desfavorável - açor, tartaranhão-azulado e falcão-peregrino, com estatuto Vulnerável - 3 com 
estatuto Quase Ameaçado - o corvo (Corvus corax), águia-cobreira e águia-calçada - e 3 com 
estatuto Pouco Preocupante - gavião, águia-d ’asa-redonda (Buteo buteo) e peneireiro. 

- Foram realizados estudos dirigidos especificamente ao bufo-real, para determinar a utilização que 
esta espécie faz deste espaço, não tendo sido detetados indivíduos na área do Parque. De igual 
modo, foi seguido o casal de águia de Bonelli, que utiliza a serra de Montejunto como território de 
caça, e não se registou nenhuma ocorrência de utilização da área de estudo por esta espécie. 

- A análise dos movimentos (utilização da zona) permitiu reconhecer a existência de 4 zonas mais 
utilizadas na área do PE: a área mista de eucaliptal, matos e matagal entre o Cabeço do Velho e a 
vertente rochosa de Rocha Forte (na zona prevista para os aerogeradores 4 e 5); o eucaliptal e 
matos a Norte do marco geodésico da Bicha (na zona prevista para o aerogerador 8); os matos 
localizados a Norte da zona prevista para os aerogeradores 11 e 12; e a área de eucaliptal, pinhal e 
matos da Achada, onde se registou o maior número de voos circulares. 

- Analisando a perigosidade dos movimentos efetuados na área do Parque Eólico, associados à 
altura do voo, verifica-se que as espécies com maior estatuto de conservação (o açor, o 
tartaranhão-azulado e o falcão-peregrino) utilizam a área de estudo de forma diferencial, sendo que 
as duas primeiras frequentam mais a área central do Parque Eólico (próximo das zonas previstas 
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para os aerogeradores 6, 7, 8 e 10, e 14, 15 e 16), correspondente a áreas florestadas, enquanto o 
falcão-peregrino prefere as áreas limítrofes, com maior incidência na pedreira de Rocha Forte e na 
sua envolvência (na zona prevista para os aerogeradores 4 e 5), durante as épocas de dispersão e 
migração. Os movimentos de águia-cobreira localizam-se, maioritariamente, nos matos existentes 
entre o marco geodésico da Bicha (local previsto para os aerogeradores 8 e 9) e cumeada a Norte 
próximo do local previsto para os aerogeradores 11 e 12, bem como na zona prevista para os 
aerogeradores 1 a 3. Para o peneireiro, a utilização da área do Parque Eólico foi pouco intensa, 
comparativamente a outras áreas da Serra, e os movimentos, mais dispersos pela área de estudo, 
coincidem quase na totalidade com os biótopos de matos e matagal. 

- Relativamente à suscetibilidade à colisão, as espécies que apresentam maior potencial de afetação 
devido à colisão são o peneireiro e o falcão-peregrino, tendo as observações registadas neste 
estudo evidenciado que os movimentos destas aves na área do Parque Eólico, considerando um 
buffer de 100 m à volta dos locais previstos para a implantação dos aerogeradores, foram 
relativamente reduzidos. Para o falcão-peregrino registaram-se movimentos de passagem na área 
de implantação dos aerogeradores 4 e 5, estruturas que se localizam mais próximo da pedreira de 
Rocha Forte. Para o peneireiro, foram registados movimentos coincidentes com a área de 
implantação dos aerogeradores 4, 6, 10, 11, 13, 15 e 16, referentes a vários indivíduos, a maioria 
em atividade de caça. 

- O estudo mostra que, de um modo geral, foi registado um baixo número de movimentos à altura das 
pás dos aerogeradores (entre 45 a 126 m), o que significa um risco diminuto de colisão para as aves 
que frequentam a área do Parque Eólico. No entanto, na área dos aerogeradores 4 e 5 registou um 
maior número de observações abaixo da altura das pás (< 45m). Acresce que na área próxima do 
aerogerador 4 existe uma grande disponibilidade de “poleiros” naturais (árvores secas ou 
queimadas), o que justifica os valores obtidos para o comportamento de poiso. Foi também na área 
de implantação dos aerogeradores 4 e 5 que foi registada a única observação de comportamento 
reprodutor (display), protagonizada por um casal de gaviões. 

- O estudo detetou igualmente um considerável número de gaivotas na área do Parque. A maioria 
dos movimentos são voos circulares registados abaixo dos 45 m. De destacar a ocorrência de um 
grupo de 50 gaivotas a voar em círculos, em Maio de 2010, junto à área de implantação do 
aerogerador 3, e que representa um índice de risco mais elevado para este local. A ocorrência 
esporádica de grupos de gaivotas em Montejunto pode estar relacionada com as condições 
climatéricas adversas, mas também com a presença do aterro sanitário de Outeiro da Cabeça, 
localizado a 10 km a Sul do PE. 

No que concerne aos corredores da Linha Elétrica, a maioria da área atravessada pelas três alternativas 
é agrícola e bastante influenciada pela presença humana, sendo que a maioria das espécies presentes 
não tem preferências de habitat e está bem adaptada a este mosaico de biótopos. Contudo, a 
conservação dos biótopos de bosque, matos e matagal ao longo de todos os traçados é importante para 
a presença de espécies avifaunística. 

Os traçados A e B, entre o sopé da serra de Montejunto e a localidade de Abrigada, coincidem com 
terrenos da Quinta da Puceteira, próximo do final do Vale do Furadouro, área de maior relevância 
ecológica devido à presença de um casal de bufo-real (Bubo bubo).  

A alternativa C coincide na sua maioria com o traçado das Linhas Rio Maior - Alto Mira a 400 kV e Rio 
Maior - Carvoeira a 220 kV. No extremo Norte do traçado, à saída da subestação, atravessa duas áreas 
bastante utilizadas pela comunidade de aves de rapina e outras planadoras (Penha do Meio-Dia e 
Cabeço do Velho). No entanto, quando começa a infletir para Oeste, o troço afasta-se cerca de 2 km do 
anfiteatro da Penha do Meio-Dia. O restante troço atravessa uma área que é percorrida em voo alto por 
águia de Bonelli, a partir do ninho até aos locais de caça, na Serra de Montejunto, e correspondente à 
metade Sudoeste do Sítio.  

No extremo Sul dos traçados, comum aos três corredores, ocorre peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus), 
próximo do local da subestação entre a Aldeia Gavinha e a Aldeia Galega da Merceana.  

Como já referido, o estudo dos quirópteros iniciou-se em 2008, foi depois continuado em Novembro e 
Dezembro de 2009 e durante 2010. 

De acordo com os resultados, foram detetadas 13 espécies de morcegos (R. ferrumequinum, R. 
hipposideros, R. euryale, M. myotis, M. escalerai, M. bechsteinii, M. daubentonii, P. pipistrellus, P. 
pygmaeus, N. leisleri, B. barbastellus, M. schreibersii e T. teniotis), tendo ainda ocorrido contactos não 
identificados e outros em que apenas foi possível agrupar as espécies cujas emissões sonoras não 
permitem a diferenciação (R. ferrumequinum / R. euryale / R. mehelyi, R. euryale / R. mehelyi, M. myotis 
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/ M. blythii, M. emarginatus / M. escalerai / M. bechsteinii / M. daubentonii, M. emarginatus / M. escalerai / 
M. daubentonii, P. pipistrellus /P. pygmaeus, P. pipistrellus / P. pygmaeus / P. kuhlii, P. pipistrellus / P. 
pygmaeus / M. schreibersii, P. pipistrellus / P. kuhlii, P. pygmaeus / M. schreibersii e E. serotinus / E. 
isabellinus.  

A espécie P. pipistrellus foi a mais detetada ao longo do estudo em ambas as áreas (Parque e controlo). 
Em termos globais, a atividade registada foi moderada em ambas as áreas, com apenas 3 meses a 
registarem médias globais superiores a 10 encontros/h (Abril, Julho e Outubro na área de implantação do 
Parque Eólico, e Abril, Setembro e Outubro na área de controlo). Os pontos CR16, CR34 e CR36 
(próximo do local previsto para os aerogeradores 12 e 13, no acesso alcatroado ao aerogerador 1 e 
numa área Sudeste desta última sem elementos do Projeto, respetivamente) na área de implantação do 
Parque Eólico e os pontos CR02 e CR21 nas áreas de controlo (a Nordeste e Sudoeste do Parque 
Eólico) são os que registaram atividades médias superiores a 10 encontros/h. Pelo número de contactos 
obtidos destaca-se a espécie P. pipistrellus (72 contactos confirmados) e o grupo P. pipistrellus / P. 
pygmaeus / M. schreibersii (42 contactos). 

A análise comparativa da atividade registada nestes pontos nos anos de 2008 e 2010, indica que 
existem diferenças significativas de atividade nos meses de Agosto e Outubro e uma maior taxa de 
atividade no ano de 2010. A variação da atividade anual foi similar em ambas as áreas (controlo e 
Parque), realçando-se: a diminuição da atividade entre Abril e Junho e o aumento no mês de Julho; o 
aumento de atividade na área do Parque Eólico em Julho (mês com maior taxa de atividade); uma 
redução geral da atividade dos morcegos em Agosto; um ligeiro aumento, em Setembro, da atividade na 
área de controlo, enquanto na área do Parque continua muito baixa; e um ligeiro aumento de atividade 
na área do Parque em Outubro. 

Na área de influência do Projeto (num raio de 10 km) foram amostrados 27 abrigos potenciais (17 
abrangidos pela área de implantação do Parque Eólico), dos quais apenas 12 podem ser classificados 
como abrigos de morcegos (9 por terem sido detetados morcegos e 3 por apenas ter sido detetado 
guano). De referir, no entanto, que com exceção do abrigo Cadaval, nos restantes foram inventariados 
morcegos isolados ou grupos de pequena dimensão. 

O abrigo Cadaval é um importante local de hibernação para a espécie M. schreibersii (presença regular 
de mais de 2000 indivíduos neste período) e para a espécie R. euryale (presença irregular com cerca de 
300 indivíduos neste período), possuindo uma ocupação regular por um número significativo de 
indivíduos de várias espécies no resto do ano (por exemplo, R. mehelyi, M. myotis e M. schreibersii). 
Refira-se, no entanto, que durante as amostragens para avalização do ciclo diário e sazonal de utilização 
deste abrigo, foram detetados com regularidade indivíduos do género Rhinolophus, com um máximo de 
103 indivíduos, em Março 2010, no exterior do abrigo. 

Dado que os indivíduos da espécie M. schreibersii estão referenciados como muito suscetíveis a embate 
nas torres eólicas, foi desenvolvido um conjunto vasto de estudos visando esta espécie e procurando 
perceber a sua utilização do espaço. Relativamente à ocupação sazonal do abrigo Cadaval pela espécie 
M. schreibersii, as observações apontam para a uma variabilidade bastante elevada ao longo do estudo: 

- De Setembro a meados de Abril, estima-se a presença regular de mais de 500 indivíduos de M. 
schreibersii, com exceção do mês de Fevereiro que corresponde a período de hibernação; 

- De Maio a Agosto, a dimensão da colónia diminui bastante, apresentando no entanto fortes 
oscilações (estimativas de duas dezenas de indivíduos, variando entre 72 M. schreibersii em Junho 
e 391 em Julho). 

Relativamente ao ciclo diário de abandono e retorno ao abrigo, concluiu-se que, em termos médios, o 
primeiro indivíduo de M. schreibersii abandona o abrigo 22 minutos após o pôr-do-sol e que o último M. 
schreibersii regressa ao abrigo, em média, 22 minutos antes do nascer do sol, com variações ao longo 
do ano. 

Apesar de durante grande parte do ano, os movimentos de entrada/saída por indivíduos da espécie M. 
schreibersii ocuparem um período significativo da noite (numa variação proporcional à dimensão da 
colónia presente no abrigo em cada momento), as amostragens efetuadas à volta do abrigo com detetor 
automático, não indicaram uma elevada atividade desta espécie. E mesmo considerando que todos os 
contactos ocorridos com P. pipistrellus / P. pygmaeus / M. schreibersii e P. pygmaeus / M. schreibersii 
pertencem de facto à espécie M. schreibersii, no total ocorreram apenas 48 contactos no conjunto das 36 
noites amostradas, o que corresponde a uma muito baixa deteção. Importa ainda referir que 73% destes 
contactos ocorreram apenas em 2 locais de amostragem (CRE1 e CRE4 – na zona prevista para os 
aerogeradores 15 e 16, e 12). Aparentemente, as zonas mais próximas do abrigo, onde se prevê a 
instalação de aerogeradores, não apresentam uma atividade elevada de M. schreibersii. 
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Áreas de Maior Relevância Ecológica 

O estudo identifica áreas de maior relevância ecológica na área do Parque Eólico, definindo uma zona 
de interdição, que designa por Nível I e que é determinada pela presença de habitats ou espécies 
prioritárias de acordo com o Decreto-Lei 140/99, de 24 de Abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei 
49/2005, de 24 de Fevereiro. 

Esta classe inclui, entre outros, o Habitat 8240* - lajes calcárias, com elevado interesse conservacionista, 
e com ocorrência muito pontual no extremo Este na área do Parque Eólico. 

Na mesma classe, foram considerados os locais de ocorrência do Habitat 6110*. No entanto, dada a 
grande fragmentação que evidência, foram definidas áreas correspondentes aos biótopos “Matos” e 
“Matagal”, em que ocorre com grande dominância, que devem ser consideradas como condicionantes 
ecológicas.  

A presença de espécies florísticas endémicas de Portugal, como Anarrhinum majus subsp. linkianum, 
Arabis sadina, Dianthus cintranus subsp. barbatus, Narcissus calcicola, Saxifraga cintrana e Silene 
longicilia, foi considerada também uma condicionante. 

Estas Áreas de Maior Relevância Ecológica (Nível I), identificadas na planta de condicionamentos, 
ocorrem com maior predominância na zona envolvente ao local previsto para a implantação dos 
aerogeradores 1 e 2, 11, e 16 e 17. 

Num segundo nível, definido como Nível II, estão incluídos os Bosques com mosaicos do Habitat 9340 
(Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia), e que albergam uma grande diversidade de espécies 
com elevado estatuto de conservação, e as áreas de matos e matagal com Habitat 6110* com baixa 
expressão territorial. Estas manchas distribuem-se pela área do Parque Eólico, destacando-se as zonas 
previstas para a implantação dos aerogeradores 4 e 5, 6 a 8, 11 e 12, e 16 e 17, bem como nos troços 
Norte dos corredores da Linha Elétrica. 

O Nível II engloba também as áreas de ocorrência de bufo-real e de açor, espécies com nidificação 
regular na serra de Montejunto. Esta classe é constituída por áreas cuja afetação, de acordo com o EIA, 
deverá ser evitada (zona prevista para os aerogeradores 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, bem como nos 
troços Norte das Alternativas A e B da Linha, e troços centrais e mais a Sul de todas as alternativas). 

Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico 

A Área de Estudo (AE) inclui Áreas de Incidência do Projeto (AI) e Zona Envolvente (ZE). A 
caracterização baseou-se numa pesquisa documental, bibliográfica e fisiográfica da AE, bem como numa 
análise toponímica e registo de informação oral junto dos habitantes locais. Para a fase de trabalho de 
campo, o EIA refere que foi efetuada a prospeção arqueológica sistemática da área de implantação do 
Parque Eólico e prospeção seletiva dos corredores alternativos da Linha Elétrica, numa faixa de 400 m 
de largura. Para a caracterização da situação de referência, foi ainda elaborado um inventário dos 
elementos identificados, acompanhado das respetivas fichas descritivas. Dada a especificidade deste 
território, efetuou-se dois tipos de inventário, um mais direcionado para as Cavidades Cársicas 
documentadas na AE, devidamente acompanhado por um relatório espeleo-arqueológico, e outro mais 
abrangente, incluindo-se o património nas suas diferentes tipologias. Toda a informação recolhida foi 
ainda devidamente referenciada em cartografia à escala 1:25 000.  

Neste ponto importa referir que o Estudo foi completado com informação solicitada pela CA, de modo a 
caracterizar a totalidade das cavidades cársicas existentes na AE, fator que muito auxiliou na fase de 
avaliação. Refira-se, a este propósito, que o trabalho efetuado pela equipa responsável pelo Património 
no EIA se destaca globalmente pela sua qualidade e pelo cuidado com que foi elaborado e apresentado. 

Importa ainda destacar a importância que teve para a análise que agora se apresenta, o cruzamento de 
dados relativos ao Património, com o trabalho efetuado para a Geologia-Geomorfologia e Paisagem, 
uma vez que a presença humana neste local ao longo da história está intrinsecamente ligada à 
existência de fenómenos cársicos e aos recursos naturais existentes. 

De modo a enquadrar a problemática mencionada anteriormente, refira-se o conteúdo do próprio EIA 
destacando-se a seguinte passagem que nos dá conta do modo como os diferentes fatores ambientais 
em presença se encontram interligados: Os processos de carsificação que as regiões calcárias estão 
sujeitas, devido à circulação da água, dão, lentamente, origem a diversas formas cársicas (algares, 
dolinas, grutas, vales cársicos). No caso de Montejunto, o predomínio dos Calcários do Oxfordiano e do 
Dogger possibilitaram a formação de diversas e grutas e algares, património que caracteriza esta região, 
quer em termos geológicos, que em termos arqueológicos. Este tipo de relevo condicionará o Homem, 
ao longo da sua história, na implantação do seu modelo de povoamento e eventual fixação. Nesta 
região, a história da evolução humana está intimamente ligada às grutas. Estas foram, ao longo de toda 
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a pré-história, com particular incidência no Neolítico final e Calcolítico, espaços de habitat e de 
necrópole. As grutas da Salvé Rainha, Bom Santo, Lapas, Rochaforte II e Furadouro, são algumas das 
cavidades onde foram recolhidos inúmeros testemunhos da presença e ocupação humana nesta região. 
Em períodos de sazonalidade, suportada por economias de caça, pastorícia e alguma agricultura, estes 
espaços ofereciam segurança e uma proximidade com redes hidrográficas que possuem linhas de água 
na serra. Por outro lado, as densas escarpas possibilitaram a implantação de espaços de habitat, 
abertos, em altura, com domínio sobre a paisagem, com uma fixação mais longa (como são os casos do 
Castro de Pragança, S. Salvador e Rocha Forte), mantendo um controle sobre as fontes de alimento e 
matéria-prima que os circundavam. 

Da avaliação efetuada foram inventariados na AE as seguintes classes de património: Povoados 
Fortificados, cavidades com ocupação humana, elementos de arquitetura vernacular (moinhos, abrigos, 
quintas e casais), edifícios ou elementos de cariz religioso e antigas vias. Dentro deste conjunto convêm 
destacar as ocorrências mais importantes que se encontram na área de implantação do Parque, uma vez 
que, relativamente à Linha Elétrica, existem diversas alternativas. 

Assim, surge desde logo o elemento patrimonial Castro da Rocha Forte – classificado como Monumento 
Nacional pelo Decreto-Lei de 16-06-1910 – e que corresponde a uma estação arqueológica. Identificado 
em 1893, a proteção legal do sítio enquadra-se nos primeiros esforços do Estado Português para 
salvaguardar o património nacional. Esta iniciativa traduziu-se na apresentação de uma extensa lista de 
monumentos publicada no referido diploma. No entanto, o inventário não foi acompanhado pelas 
respetivas plantas de implantação, sendo esse um trabalho ainda em desenvolvimento. No caso do 
Castro da Rocha Forte, a localização incerta da jazida, a par da inexistência de escavações, levou a que 
os limites da estação arqueológica nunca tenham sido publicados e, consequentemente, os limites da 
servidão administrativa não tenham sido determinados. 

No que diz respeito aos procedimentos de AIA, a problemática da localização do sítio arqueológico 
remonta a 2009, aquando da elaboração de um primeiro EIA sobre a instalação de um parque eólico na 
mesma área. Se a base para as propostas de localização é comum aos EIA de 2009 e 2011 – o artigo de 
1897 onde se dá conhecimento da identificação do castro (APPOLINARIO, Maximiano (1897) – Grutas 
do Furadouro. O Archeologo Português. Vol. III, pp. 86-95) – já a materialização em planta das mesmas 
difere: enquanto o EIA, de 2009, aponta o Picoto das Furnas como localização provável, o EIA de 2011 
defende o Picoto do Cabeço Velho como a hipótese mais fundamentada. A localização permanece uma 
“mera suposição” mercê também do facto dos resultados das prospeções de campo não serem 
conclusivos. 

Face ao mencionado e partindo do pressuposto que a existência do Castro assenta no espólio 
arqueológico recolhido por Maximiano Appolinario, aquando da sua identificação, verifica-se que a 
problemática da localização se concentra numa área específica constituída por dois cabeços 
sobranceiros – o Picoto das Furnas e o Picoto do Cabeço Velho – separados por uma linha d´água, cuja 
situação da respetiva cabeceira deve ter constituído um fator determinante na implantação do habitat. 
Neste sentido, qualquer que seja a elevação onde foi construído o povoado pré-histórico, toda a 
envolvente teria sido incluída nas estratégias de ocupação do espaço dos grupos humanos que aí 
viveram pelo que se considera que o que importa salvaguardar neste caso é o território que 
proporcionaria sustentabilidade, visibilidade e controle das áreas circundantes, ou seja o vale e os dois 
cabeços que o dominam. Recentes trabalhos em sítios do Neolítico final e Calcolítico, evidenciam a 
complexidade em delimitar estritamente o seu perímetro. Um dos exemplos mais significativos na região 
da Estremadura é o Castro do Zambujal, estação com longa história de escavações e extensa área 
escavada, onde trabalhos de sondagens realizados em 1994 e 1995 permitiram duplicar a área 
muralhada e com alargadas ocupações extra-muralhas

1
. No Sul de Portugal, recentes trabalhos de 

geofísica e de grandes intervenções no subsolo (Alqueva) permitiram alargar o perímetro de povoados 
de fossos para vários hectares, com visibilidade nula à superfície. No caso da serra de Montejunto, 
salienta-se a proximidade das ocorrências do Castro de Pragança e do Castro do Furadouro da Rocha 
Forte (situados a menos de 2000 m), a par das inúmeras cavidades identificadas nesta área. A ocupação 
integrada desta vertente da serra de Montejunto é particularmente marcante em dois momentos. As 
estruturas de fortificação devem remontar a inícios do 3º milénio a.n.e. (Calcolítico final), com 
ocorrências simultâneas nos dois locais, datadas por radiocarbono em Pragança e através da presença 
de materiais datantes (copos canelados) em Rocha Forte. Na Idade do Bronze Final (1º milénio a.n.e.), 
salienta-se a presença de um notável depósito de elementos metálicos em Pragança, o maior alguma 
vez identificado em território português. Desta forma, resulta redutor circunscrever o perímetro de 

                                                 
1
 KUNST, M. (2007) – Zambujal (Torres Vedras, Lisboa): relatório das escavações de 2001. Revista Portuguesa de Arqueologia. 

Lisboa. 19:1 (2007) 95-118. 
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Pragança e Furadouro da Rocha Forte, estando bem claro que toda a vertente apresenta intensos sinais 
de ocupação.  

Arribados nesta questão, importa ainda lembrar que esta área é parte integrante de um complexo 
sistema de ocupação e exploração de uma única paisagem – neste caso a Serra de Montejunto – onde 
pontuam inúmeros habitats e espaços funerários, os quais demonstram atividade humana, pelo menos, 
desde o neolítico antigo. Se algumas destas jazidas arqueológicas, como os castros, ainda hoje 
dominam a paisagem, tal como na época em que eram ocupados por comunidades humanas, outras 
como as grutas e os algares constituem, por definição, sítios enterrados cuja morfologia foi a razão 
principal da ocupação antrópica.  

O reconhecimento da multiplicidade da ação humana no ambiente manifestou-se na introdução do 
conceito de Paisagem Cultural, reconhecido pela UNESCO desde 1992, o qual assenta no pressuposto 
de que os monumentos não estão isolados mas fazem parte de uma área alargada compreendendo 
todas as manifestações da interação homem/meio-ambiente que importa preservar. É partindo deste 
princípio, em nosso entender, que deve ser abordada a presença antrópica na serra de Montejunto, 
sendo que a sua materialização se traduz na preservação integral da paisagem e de todos os elementos 
que a compõem privilegiando o desenvolvimento do seu conhecimento através da investigação científica. 

Relativamente às cavidades com vestígios arqueológicos foram detetadas ao todo 8 Cavidades (n.ºs 1, 
3, 5, 6, 7, 9, 17 e 20) o que, tendo em conta a dimensão da área em questão, se considera ser um 
número muito elevado. Entre estas ocorrências destaque deverá ser conferido à Gruta dos Buracos 
Mineiros I, junto ao local previsto para o aerogerador 12, e à Gruta da Fórnea/Gruta do Charco I, na 
proximidade do local previsto para o aerogerador 3. 

Um outro tipo de património presente no local é o conjunto de testemunhos de arquitetura vernacular, 
reveladores de um modo de construir tradicional, apontamentos na paisagem que, para além da sua 
componente estética, são também sinais de vivências humanas que importa salvaguardar em 
consonância com a preservação dos recursos naturais. Dentro deste grupo importa destacar, entre 
outros, o conjunto de moinhos de vento (n.ºs 12, 13 e 14) situados na zona Sul do Parque ou os abrigos 
de pastor e cercados, bem como uma antiga via situada na zona Norte do Parque, designada como 
Malhada dos Touros e a ocorrência patrimonial n.º 1 – Curral da Malhada dos Touros. 

Tendo em conta todos estes dados é fácil concluir que a zona onde se pretende implantar este Parque 
Eólico se destaca por uma extrema sensibilidade em termos patrimoniais, sobretudo património 
arqueológico, isto tendo apenas em consideração os dados conhecidos até ao momento, sabendo nós 
que as características geológicas do território e o tipo de coberto vegetal podem ocultar muitas mais 
ocorrências. Por outro lado, ainda com base nas características geológicas do sítio, é possível afirmar 
que o tipo de cavidades já detetadas poderá vir a revelar-se mais importante e de maior dimensão, do 
que se conhece na atualidade. Por exemplo, um qualquer algar que atualmente parece não apresentar 
interesse patrimonial, poderá estar ligado a outra galeria e essa conter vestígios arqueológicos 
importantes, tendo em conta que o acesso dos seres humanos se poderia fazer por um local diferente. 

Importa destacar, entre outras importantes ocorrências patrimoniais localizadas neste território, o 
exemplo do Algar do Bom Santo, uma gruta com 12 salas, situada a pouco mais de 1 km da AE do 
Parque Eólico, que constitui uma das mais importantes necrópoles neolíticas desta tipologia a nível 
europeu e onde foram estudados 121 indivíduos. Destaque deverá ser igualmente conferido ao Castro 
de Pragança, situado a apenas 100 m da AE. Este importante povoado fortificado, onde foi detetado o 
maior conjunto de elementos metálicos pré-históricos em Portugal é um verdadeiro ex-líbris do concelho 
do Cadaval, tendo sido nos últimos tempos alvo de grande investimento por parte do Município local no 
que diz respeito à sua recuperação e valorização, sendo notório também uma grande aposta no valor 
que o mesmo representa em termos pedagógicos. 

Paisagem 

A área de estudo centra-se na serra de Montejunto, na bacia hidrográfica do rio Tejo. Este maciço 
montanhoso calcário, a par da existência próxima de outro conjunto geomorfológico do cársico 
designado por “Canhão Flúvio-Cársico da Ota” e tido como um dos mais relevantes vales em canhão das 
regiões calcárias portuguesas e também do Monte Redondo marcam fortemente a paisagem desta 
região. O conjunto de formações geológicas (escarpas, cascalheiras, lajes, campos de lapiás, dolinas, 
grutas e algares) expressa os fenómenos característicos de erosão que ocorrem na serra de Montejunto, 
que atinge os 660 m de altitude. Destacam-se neste maciço os cabeços de São João, Moinho do Céu, 
Penha do Meio-Dia, Espigão, Bicha e Monfarinho. A nível local, a região onde se insere o Parque Eólico, 
abrange a cabeceira de três sub-bacias hidrográficas: rio Real, vala da Azambuja e rio da Ota. 
Encontram-se manchas de castanheiro, sobreiro e carvalho cerquinho, bem como grandes áreas de 
mato, pastagens e prados. A parte baixa das encostas apresenta um carácter mais florestal (pinhal e 
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eucalipto). Na envolvente da serra surge a monocultura de vinha, representativa da tradição vitivinícola, 
expressando a continuidade e expansão que esta cultura tem vindo a ganhar, impondo-se como uma 
paisagem vinhateira. Permanecem ainda culturas de subsistência e de sequeiro por vezes na forma de 
sistema agropastoril. Os vários aglomerados populacionais existentes são de pequena dimensão e de 
natureza semirrural. Apresentam uma distribuição generalizada por todo território em análise, embora 
com menos expressão no quadrante Este-Sul. As vias, de forma geral, atravessam as povoações, em 
torno das quais as mesmas se organizaram, com a particularidade de, por vezes, as mesmas confluírem 
em cruzamentos ou entroncamentos, constituindo pequenos nódulos de uma estrutura em rede. 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela 
identificação e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, o 
território onde se insere o Parque Eólico e os corredores da Linha Elétrica, de acordo com Cancela 
d'Abreu et al. (2004), foi classificado como pertencente aos grupos de Unidades de Paisagem K - 
Maciços Calcários da Estremadura e L - Estremadura Oeste. Num nível inferior hierárquico a área 
sobrepõem-se territorialmente a 4 Unidades Homogéneas de Paisagem (UHP): 69 - Colinas de Rio Maior 
– Ota; 70 – Serra de Montejunto; 71 – Oeste; e 72 - Oeste Interior: Bucelas - Alenquer. Estas últimas 4 
UHP foram subdivididas, no âmbito do projeto em análise, de forma a melhor refletir a paisagem local e a 
escala de trabalho, tendo sido definidas subunidades transversais a estas, com base na fisiografia: 

K - Maciços Calcários da Estremadura 

69 - Colinas de Rio Maior – Ota - Caracteriza-se por um relevo ondulado e de uso florestal dominante 
(eucalipto e pinheiro bravo), com intervenção humana marcante, algumas vias de comunicação 
(nomeadamente IC2, IP6 e A1), edificação junto às redes viárias, a presença de pedreiras, e 
povoamento pouco denso concentrado, maioritariamente, em aglomerados de alguma dimensão 
(nomeadamente Rio Maior e Ota) 

- B – Planície - Apresenta uma altimetria inferior a 200 m, com relevo ondulado e declives suaves, 
marcados essencialmente pela existência de ribeiros nas zonas de vale, sendo pouco frequente a 
vegetação natural ou de interesse conservacionista. Em termos de usos do solo apresenta uma 
componente fortemente marcada pelas atividades agrícola, pecuária e florestal, como também 
pela existência de pedreiras. Identificam-se pequenas povoações principalmente junto à rede viária 
existente, com especial foco no IC2. Quanto ao Projeto, esta subunidade ocorre numa pequena 
extensão das Alternativas A e B do corredor da Linha Elétrica. 

- F – Encostas / Colinas de Transição (relevo de transição) – Apresenta uma altimetria superior a 
200 m, com um relevo mais ríspido e com declives bastante acentuados em relação à sua 
envolvente. Exibe uma paisagem dominante de manchas florestais, áreas de matos e afloramentos 
rochosos. Esta subunidade ocorre numa pequena extensão das Alternativas A e B do corredor da 
Linha Elétrica. 

70 – Serra de Montejunto – Caracteriza-se pela presença dominante do maciço montanhoso calcário, de 
maiores altitudes a Nordeste, com um clima marcado pelas massas atmosféricas oceânicas, e é onde se 
insere a Paisagem Protegida e SIC "Serra de Montejunto", com vista à proteção de carvalhais de 
carvalho cerquinho, bem como de um conjunto de outros habitats naturais a par de áreas 
descaracterizadoras de extensas manchas de eucalipto de produção. 

- A - Vale do Furadouro – Representa um vale encaixado de declives acentuados, que separa as 
cumeadas de Montejunto e Espigão. Apresenta grandes manchas de matos, povoamentos 
florestais e pequenas áreas agrícolas de subsistência. A acompanhar o vale desenvolve-se a  
EM 1041 (Abrigada – Pragança). Abrange uma pequena parte da área de implantação do Parque 
Eólico. 

- B - Planície A - Apresenta uma altimetria inferior a 200 m, com relevo ondulado e de declives 
suaves. Em termos de usos do solo apresenta uma componente fortemente marcada pelas 
atividades agrícola, pecuária e florestal, como também pela existência de pedreiras. Os pequenos 
aglomerados urbanos situam-se junto à rede viária. Esta subunidade é visível numa pequena 
extensão das Alternativas A e B de corredor da Linha Elétrica e numa grande extensão na 
Alternativa C da Linha. 

- C – Depressão - Apresenta uma altimetria entre os 500-550 m, no caso da cumeada envolvente 
ser a serra de Montejunto, e entre os 340-260 m, no caso das cumeadas envolventes serem a 
serra da Bicha, Espigão e Picoto, e declives suaves. A presença humana é relativamente marcada 
através de construções e acessos vários, bem como pela presença de pequenas manchas 
agrícolas de subsistência e de grandes manchas florestais de produção. Destaca-se o complexo 
da Real Fábrica do Gelo, considerado “como um caso único pela originalidade das suas estruturas 
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e pelo razoável estado de conservação". Encontra-se, em parte, dentro da área de implantação do 
Parque Eólico e numa pequena extensão da Alternativa C do corredor da Linha Elétrica. 

- D – Cumeada Principal (Montejunto) – Apresenta um relevo com maior altitude entre os  
660-400 m, sendo que nas suas cumeadas o declive é menor, aumentando à medida que a 
altimetria diminui. Ostenta grandes manchas de matos e afloramentos rochosos. Possui uma 
relação visual direta com a serra de Candeeiros. Destaca-se a presença do Santuário de Nossa 
Sr.ª das Neves e, com forte presença visual, as antenas da Estação de Radar nº 3 da FAP - Serra 
de Montejunto. Não se encontra prevista nenhuma infraestrutura do Projeto para esta subunidade. 

- E – Cumeadas Secundárias (Bicha, Espigão e Picoto) – Possui um relevo menos acentuado que a 
serra de Montejunto, de altimetria entre os 400-310 m, sendo que nas suas cumeadas o declive é 
menor e aumenta à medida que a altimetria diminui. Exibe grandes manchas de matos e 
afloramentos rochosos, como também de povoamentos florestais de produção (eucalipto). 
Apresenta uma relação visual direta com a serra de Candeeiros. Nesta subunidade encontra-se a 
área de implantação do Parque Eólico (áreas previstas para os aerogeradores e subestação). 

- F – Encostas / Colinas de Transição (relevo de transição) – A altimetria é superior a 200 m, com 
um relevo mais ríspido e com declives bastante acentuados em relação à sua envolvente. 
Apresenta uma paisagem dominante de manchas florestais, áreas de matos e afloramentos 
rochosos, com alguma presença de pequenos aglomerados urbanos e de pedreiras. Destaca-se a 
povoação de Pragança pela sua integração na encosta da qual sobressaem as escarpas de falha 
de Pragança. Esta subunidade é observada numa pequena extensão das Alternativas A, B e C do 
Corredor da Linha Elétrica. 

L - Estremadura Oeste 

71- Oeste - Diferencia-se por possuir um relevo tipo anfiteatro, dominada pela pequena propriedade, 
constituída essencialmente por árvores de frutos e vinhas, e por uma paisagem bastante diversificada, 
influenciada pelo clima temperado atlântico. 

- B – Planície – A altimetria é inferior a 200 m, com relevo ondulado e declives suaves, marcada 
essencialmente pela existência de ribeiros nas zonas de vale. Dominada pelas atividades agrícola, 
pecuária e florestal, sendo pouco frequente a vegetação natural. Apresenta pequenos 
aglomerados urbanos, junto à rede viária existente. É atravessada pela Alternativa C do corredor 
da Linha Elétrica. 

72 – Oeste Interior-Bucelas-Alenquer – Apresenta traços comuns à unidade do Oeste, mas com menor 
influência atlântica, o relevo é bastante movimentado, por vezes com encostas de declives bastante 
acentuados, a vinha apresenta forte expressão e os rios e as ribeiras evidenciam-se na paisagem. As 
vias rodoviárias principais desenvolvem-se, sobretudo, em longos vales, e o povoamento é, no geral, 
disperso e distribui-se ao longo das mesmas. 

- B – Planície - A altimetria é inferior a 200 m, o relevo ondulado e os declives suaves e é marcada 
essencialmente pela existência de ribeiros nas zonas de vale. Dominam as atividades agrícola, 
pecuária e florestal, sendo pouco frequente a vegetação natural. Apresenta pequenos 
aglomerados urbanos, junto à rede viária, e pedreiras. É atravessada, numa grande extensão, pela 
Alternativa C do corredor da Linha Elétrica. 

- D – Cumeada Principal (Montejunto) - A altimetria varia entre os 450-400 m e é estabelecida uma 
relação visual direta com a serra de Candeeiros. Apresenta grandes manchas de matos e 
afloramentos rochosos. Não está prevista nenhuma infraestrutura do Projeto para esta 
subunidade. 

- F – Encostas / Colinas de Transição (relevo de transição) - A altimetria é superior a 200 m, com 
um relevo mais ríspido e de declives bastante acentuados em relação à sua envolvente. Dominam 
as manchas florestais, áreas de matos e afloramentos rochosos, e alguma presença de pequenos 
aglomerados urbanos. É atravessada por uma pequena extensão das Alternativas A e C do 
corredor da Linha Elétrica. 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, dentro de um buffer de 7 km, com base 
em três parâmetros: Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem. Da 
análise da cartografia produzida para estes parâmetros e com análise do avaliador verifica-se o seguinte. 

A Qualidade Visual da Paisagem do território inserido na área de estudo tende, genericamente, para 
Média a Elevada Qualidade Visual. As zonas de Média surgem associadas, em geral, a áreas de 
ocupação florestal (eucalipto), as áreas de Baixa encontram-se associadas aos traçados das linhas 
elétricas existentes e as de Muito Baixa estão associadas a pedreiras (Bom Sucesso e Vale das Pedras 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2449  28 
Parque Eólico do Cercal 
Fevereiro 2012 

em Rocha Forte). A serra de Montejunto apresenta, genericamente, Elevada a Muito Elevada Qualidade 
Visual, pela sua morfologia cársica superficial associada a vegetação natural, onde se destacam zonas 
de vertentes rochosas calcárias e outras tipologias de formações rochosas, que configuram no seu 
conjunto a existência de uma paisagem cársica (dolinas, escarpas de falha, depósitos de vertente, 
cascalheiras do Cercal) e reforçam o valor patrimonial e paisagístico desta serra calcária. O local 
previsto para a implantação da generalidade dos aerogeradores insere-se em áreas consideradas como 
de Média a Elevada Qualidade Visual, embora também, de um modo geral, são envolvidas por áreas de 
Muito Elevada Qualidade Visual. Os corredores alternativos da Linha Elétrica desenvolvem-se, 
maioritariamente, em áreas de Média a Elevada Qualidade Visual, que na direção para Sul da Serra, 
refletem a existência de notável padrão visual, associado à cultura da vinha e à presença de quintas, 
ambas valorizadoras da paisagem, que tem vindo a ganhar expressão enquanto paisagem vinhateira. 

A Capacidade de Absorção Visual avaliada para a situação mais desfavorável (sem vegetação) tende 
para Reduzida a Média no território em análise, o que se deve a uma presença e dispersão de um 
elevado número de povoações. As encostas da serra de Montejunto revelam Muito Baixa Capacidade de 
Absorção Visual. Destaca-se a área mais expressiva de Média pela sua continuidade territorial na área 
SE contígua à serra. Genericamente e localmente, as áreas previstas para a implantação dos 
aerogeradores apresentam Média a Elevada Capacidade de Absorção, sendo de referir que esta análise 
se aplica ao nível da superfície. 

A Sensibilidade Visual do território em análise e na área de estudo revela ter Média a Elevada 
Sensibilidade Visual. Destaca-se, no entanto, a área da serra de Montejunto, que genericamente 
apresenta a Elevada a Muito Elevada Sensibilidade Visual. 

Outros fatores ambientais 

Relativamente à área de implantação do Parque Eólico e aos corredores propostos para a Linha Elétrica, 
importa ainda realçar os seguintes aspetos relativos à situação de referência: 

- Em termos de recursos hídricos superficiais, a área do Parque Eólico caracteriza-se pela presença 
de apenas pequenos cursos de água de regime torrencial (ou supercrítico) e por se localizar sobre 
algumas nascentes de afluentes do rio Tejo e das ribeiras do Oeste. Por outro lado, ao longo dos 
corredores da Linha Elétrica identificam-se algumas ribeiras com maior significado e o rio 
Alenquer, sendo os mesmos atravessados, de modo semelhante, pelas três alternativas em 
análise. 

- A ordem de solos mais representada na área de estudo é a dos Solos Molicos, com cerca de 
63,6% da área do Parque Eólico, seguindo-se os Afloramento Rochoso de calcários ou dolomias, 
com cerca de 20,7% e a restante área corresponde a Solos Argiluviados Pouco Insaturados e 
Solos Incipientes. Identificaram-se também Solos Litolicos, embora com uma expressão muito 
reduzida. Nos corredores da Linha Elétrica os solos têm também aptidão reduzida, destacando-se 
o atravessamento dos vales, onde se identificam algumas áreas com solos de aptidão 
moderadamente intensiva, embora com limitações devido à pequena espessura efetiva. 

Relativamente à Capacidade de Uso, verifica-se que, na área do Parque Eólico, os solos 
apresentam reduzida capacidade de uso agrícola na maioria dos locais previstos para a instalação 
dos aerogeradores, pertencendo às classes de capacidade de uso E e D, com limitações 
acentuadas devido ao declive e erosão (subclasse - e) e à pequena espessura efetiva (subclasse - 
s). 

- Verifica-se que para a área do Parque Eólico a Área Florestal e Natural apresenta maior 
predominância em toda a área estudada, com cerca de 93.7 % de ocupação. Ao nível dos usos do 
solo, nas três alternativas de corredor para a Linha Elétrica, predomina a Área Agrícola, seguindo-
se, em termos de percentagem, a Área Florestal e Natural. A ocupação na Área Agrícola está, na 
generalidade dos casos, associada à presença de culturas anuais e vinha, sendo as áreas 
florestais associadas, principalmente, à presença de matos e eucaliptal. 

- Em termos de recetores sensíveis, foram identificadas as povoações e os respetivos recetores 
mais próximas do local previsto para os aerogeradores, destacando-se Pragança e Charco. Foram 
realizadas medições de referência representativas para os recetores sensíveis identificados, 
verificando-se que a área de estudo apresenta características rurais, sendo as principais fontes de 
ruído o relativo à natureza envolvente, ao tráfego rodoviário e à pedreira. De acordo com as 
medições efetuadas, verifica-se que na envolvente do Parque Eólico os valores limite de Lden e Ln 
aplicável às zonas não classificadas (63 dB(A) e 53 dB(A)) é excedido para o ponto PM01a – São 
Salvador (68 dB(A) e 60 dB(A), respetivamente), devido ao tráfego rodoviário intenso na EN1. 
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Importa realçar que, para uma interpretação mais fiável dos dados recolhidos, deveriam ter sido 
indicadas as condições de velocidade e direção do vento em que foram efetuadas as medições. 

- Relativamente às atividades económicas e sociais existentes na área em estudo, destacam-se, de 
acordo com o EIA, as associadas à vitivinicultura, fruticultura e turismo natureza, salientando ainda 
a riqueza paisagística e patrimonial da região. Realçam-se ainda as boas acessibilidades 
existentes (A1, A8, EN1, EN115-1 e EN517) e a existência de várias povoações na envolvente da 
área do Parque Eólico (Rocha Forte e Pragança) e dos corredores da Linha Elétrica 
(nomeadamente Cabanas de Torres, Abrigada, Cabanos do Chão, Labrugueira, Pocariça, 
Quentes, Atalaia, Olhavo, Freixial do Meio, Merceana, Aldeia Gavinha, Aldeia Galega da 
Merceana, Arrabalde, Ventosa, Vilar, Pereiro, Avenal, Vila Verde dos Francos, Portela, Penafirme, 
Freixial de Cima), bem como muitas edificações dispersas e ao longo das vias rodoviárias, 
principalmente nos corredores da Linha. 

4.3 Ordenamento do Território 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT) 

Não sendo o PROT-OVT diretamente aplicável aos particulares, não deixa contudo de definir orientações 
estratégicas para o devido desenvolvimento do Oeste e Vale do Tejo, no geral, e para este território em 
particular, opções essas que se tivessem já sido assimiladas pelos Planos Municipais de Ordenamento 
do Território (PMOT), no caso em apreço, pelos PDM de Cadaval e Alenquer, estariam a ser cumpridas 
pela iniciativa privada. 

Neste contexto, procedeu-se a uma avaliação/ponderação técnica da implicação que o Projeto terá 
perante tal Instrumento de Gestão Territorial (IGT) de hierarquia superior. 

Observa-se então que, a área do Parque Eólico e parte dos corredores da Linha Elétrica, recaem, à luz 
do PROT-OVT eficaz e do ponto de vista do Modelo Territorial, em zona de produtividade eólica muito 
elevada, aliás como decorre da fundamentação da proposta de projeto em avaliação. 

Regista-se, contudo, que se trata também de uma área na qual se encontram identificados riscos 
elevados e moderados de sismo e de incêndio, perigos que relevam para estudos específicos da 
administração central que apontem, respetivamente, para normas de segurança na instalação deste tipo 
de infraestruturas e outras neste território, bem como assegurem movimentação segura e eficaz dos 
meios aéreos de combate dos incêndios florestais. 

No que respeita à Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental (ERPVA), verifica-se 
estarmos perante um projeto que recai integralmente, em sede de Rede Primária, em Áreas Nucleares 
Estruturantes, atenta a sensibilidade e riqueza que detém, atravessada por Corredor Ecológico 
Estruturante – Corredor Serrano – cuja largura de referência será de 5 km e cuja salvaguarda é 
projetada para os PMOT ou Plano Especial de Ordenamento do Território (PEOT), na base de estudos 
detalhados a realizar para o local. Verifica-se assim que este IGT não vem inviabilizar esta ação no local, 
referenciando, contudo, as sensibilidades a reter e prevendo a sua regulamentação específica a escala 
mais conveniente. 

Estas orientações aplicam-se de igual modo aos traçados propostos para a Linha Elétrica (3 
alternativas). 

Em termos de Rede Secundária, verifica-se a interferência da Linha Elétrica com corredores ecológicos 
secundários, cuja largura de referência atinge os 2 km (1 km para cada lado da linha de água), e o 
cruzamento de corredores fluviais associados a cursos de água.  

No que se refere à Rede Complementar, o Parque Eólico e parte dos corredores da Linha Elétrica 
inserem-se em área de Paisagem Notável, que abrange ainda, cursos de água e linhas de água que 
podem ser importantes na constituição da ERPVA e cuja manutenção deve atender, nomeadamente, à 
preservação da sensibilidade elevada do local e à proteção da intrusão visual. 

Importa ainda assinalar que a área do Parque Eólico e corredores da Linha Elétrica recaem, 
respetivamente, integralmente e parcialmente, na Unidade Territorial 6 - “ Serra de Montejunto” e ainda 
na Unidade Territorial 5 – “Oeste Interior Centro”, que remetem para Plano de Ordenamento da Área 
Protegida a conciliação de eventual instalação de parques eólicos (e respetivos acessos) com os valores 
paisagísticos e naturais em presença, e indicam ainda outras preocupações no que toca à manutenção 
do coberto vegetal e à gestão sustentável dos usos agrícolas e das formações florestais, que se 
desenvolvem ao longo do corredor ecológico do maciço cársico, do qual esta área faz parte integrante. 
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PDM do Cadaval – Parque Eólico 

Na análise do projeto do Parque Eólico verifica-se que este irá se instalar, integralmente, em “Espaço 
Natural” do PDM do Cadaval, isto é, em área de alta sensibilidade natural (nos termos descritos no art.º 
47.º do seu regulamento), englobando área de Paisagem Protegida da Serra de Montejunto e inserindo-
se totalmente em área classificada como Reserva Ecológica Nacional (REN). 

De acordo com as disposições específicas constantes do art.º 48.º do regulamento do PDM, o Projeto 
configura uma ação interdita nesta classe de espaço. 

Assim, e não obstante as características do local para o desenvolvimento desta atividade (cf. consta da 
justificação do Projeto), constata-se que a área a afetar pelo Parque Eólico, não estará em conformidade 
com as disposições legais e regulamentares do PDM do Cadaval.  

Do ponto de vista exclusivo da REN, o Projeto configura, segundo o n.º1, do art.º 20.º do Regime 
Jurídico da REN (RJREN), uma ação interdita, sendo contudo passível de ser considerada compatível 
com os objetivos da REN, dado incluir ações que constam do Anexo II do mesmo diploma, não colocar 
em causa as funções do sistema biofísico em presença, e a Portaria n.º 1356/2008, de 28 de Novembro, 
não definir requisitos para nenhuma das ações. No entanto, uma vez que o Projeto não se encontra em 
conformidade com o PDM do Cadaval, não respeita o nº 2 do preâmbulo da Portaria nº 1356/2008, de 28 
de Novembro, o que o torna inviável. 

PDM do Cadaval – Linha Elétrica 

De acordo com o Decreto Regulamentar n.º 09/2009, de 29 de Maio, a Linha Elétrica configura uma obra 
de urbanização. 

Relativamente à inserção parcial das alternativas (Alternativas A, B e C) em “Espaço Natural”, mantém-
se o pressuposto anteriormente referido para o Parque Eólico. 

As alternativas A, B e C, atravessam igualmente manchas de “Espaço Florestal – área de floresta de 
produção” – art.º 36.º do regulamento do PDM - onde se privilegia essencialmente a exploração florestal. 

Este projeto associado prevê ainda vir a ocupar, no concelho do Cadaval (alternativa C), “Espaço 
Agrícola - área de RAN” – art.º 30.º do seu regulamento - área a submeter às disposições estabelecidas 
pelo seu regime jurídico, constituindo-se contudo como ação não admitida (nos termos expressos pelo 
n.º 1, do art.º 32.º do regulamento do PDM). De facto, e pese embora pudesse a ERRALVT, à luz do 
regime jurídico da RAN, vir a emitir parecer favorável a esta Projeto no local proposto, prevaleceriam as 
disposições legais regulamentares do PDM, que neste caso não é cumprido. 

No que se refere à inserção do Projeto Associado relativamente ao “Espaço Agrícola – área não incluída 
na RAN”- art.º 30.º do seu regulamento - mantém-se a verificação de desconformidade relativamente ao 
PDM, pois trata-se de um projeto que se prevê instalar em área para a qual não é admitida este tipo de 
ação ou obra de urbanização. 

Este projeto associado (Alternativa C) atravessa ainda “Espaço Urbano – área urbanizada 
(mista/habitacional/equipamento/industrial)”, isto é, pretende relacionar-se com espaços de elevado nível 
de infraestruturação, que exigem contudo o cumprimento de medidas específicas e condicionamentos 
para admitir a instalação deste tipo de infraestrutura. Registe-se que a linha a implementar reveste a 
classificação de linha de alta tensão, o que determina, de facto, a necessidade de cumprimento de 
requisitos específicos (cf. decorre do disposto nos art.º 12.º e art.º 46.º do regulamento do PDM), 
devendo ser considerado para o efeito o parecer da EDP. 

Prevê-se, de igual modo, que venha a ocorrer atravessamento de “Espaço Urbanizável – área 
urbanizável (mista/habitacional/equipamento/industrial)” por parte da Linha Elétrica (Alternativa C), sendo 
que as preocupações mencionadas para a classe de espaço urbano também se aplicam nesta (como 
determina o art.º 19.º do regulamento do PDMC), assim como, os constrangimentos supra relatados. 

Conclui-se assim que o projeto da Linha Elétrica não cumpre integralmente as determinações legais do 
PDM do Cadaval, não havendo assim conformidade com este PMOT, nem respeita o RJREN. 

PDM de Alenquer – Linha Elétrica 

Verifica-se que este projeto associado, nas diversas alternativas apresentadas, atravessa várias classes 
de espaço do PDM, constatando-se, no que se reporta aos “Espaços Florestais” (art.º 47.º do seu 
regulamento), que será a Alternativa B a que demonstra maior interferência com essas áreas. 

Com efeito, o PDM não interdita este tipo de ocupação nestas áreas florestais, determinando no n.º 4 do 
seu art.º 9.º quais os condicionamentos a respeitar relativamente à implementação de linhas elétricas de 
alta tensão junto a edifícios. 
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Constata-se que o Projeto Associado prevê também cruzar “Espaços Naturais” (art.º 52.º do regulamento 
do PDM), sendo de maior persistência a inserção por parte da Alternativa A. Trata-se de áreas onde se 
pretende assegurar a manutenção e proteção das espécies naturais e o clímax do meio físico, nos quais 
é interdita toda e qualquer atividade suscetível de danificar ou alterar os valores naturais e o 
funcionamento do ecossistema. 

O atravessamento do Projeto Associado em “Espaços Agroflorestais“ configura uma proporção 
equivalente entre as três alternativas apresentadas. Trata-se de áreas que se desenvolvem em relevos 
movimentados e que se destinam à utilização agrícola e florestal, e que permitem ocupações edificadas 
nos termos previstos para os Espaços Agrícolas não incluídos na RAN, os quais, na descrição das 
permissões, nada referem sobre estas ações, como também não interditam expressamente. 

A interferência do Projeto Associado com os “Espaços Agrícolas a integrar na RAN“ é transversal às três 
alternativas. Trata-se de espaços potencialmente irrigáveis pelas barragens previstas pelo Programa de 
Desenvolvimento Agrícola Regional (PDAR) e que, após a realização destas, serão integrados na RAN 
(nos termos referidos no art.º 42.º do regulamento do PDM), devendo até lá ser objeto de proteção nos 
termos previstos pelo regime jurídico da RAN (cf. o art.º 44.º do mesmo regulamento). 

Relativamente aos “Espaços Agrícolas não integrados na RAN”, verifica-se haver, por parte do Projeto 
Associado, interferência semelhante das alternativas apresentadas. Estes espaços, sendo de utilização 
agrícola, apresentam uma menor capacidade de uso, para os quais o PDM veio a identificar a natureza 
das edificações a ocorrer, sem contudo ter identificado este tipo de atividade e não tendo igualmente 
vindo a interditá-la. 

Consta-se que o Projeto Associado, nas três alternativas possíveis, irá interferir também com “Espaços 
Agrícolas integrados na RAN” que, por esse motivo, se regem pelo regime jurídico da RAN, requerendo 
parecer da ERRALVT. 

Quanto à relação do Projeto Associado com os “Espaços Urbanos”, há a destacar uma menor 
intromissão por parte da Alternativa C. O PDM não regulamenta este tipo de ação, pelo que deverão ser 
cumpridas todas as exigências legais aplicáveis sobre esta matéria e ser obtido parecer da EDP. 

Face ao exposto, verifica-se que existem troços deste projeto que não serão, à luz do PDM, passíveis de 
aceitação. 

Servidões e restrições de Utilidade Pública 

Segundo a AFN (parecer no Anexo III), dos 17 aerogeradores previstos, 8 (aerogeradores 9 e 11 a 17) 
inserem-se em áreas submetidas a regime florestal no Perímetro Florestal da Serra de Montejunto, 
bem como a subestação e as Alternativas A e B da Linha Elétrica, e outros 3 estão no limiar desse 
perímetro (aerogeradores 6, 8 e 10). Assim, opta pela Alternativa C da Linha e requer a relocalização 
dos aerogeradores previstos para os limiares, para fora deste. De igual modo, não deverão ser utilizadas 
áreas do Perímetro Florestal para instalação de estaleiros, áreas de apoio à obra e zonas de depósito, 
devendo ser igualmente preservados as zonas com ocupação florestal. 

O Perímetro Florestal está sob gestão dessa entidade, devendo o planeamento e execução da obra, nas 
ações que nele se insiram, ter a participação da Direcção Regional das Florestas de Lisboa e Vale do 
Tejo. Refere ainda a necessidade de obter autorização junto da Assembleia de Compartes detentora dos 
direitos sobre os terrenos baldios, submetidos a regime florestal parcial. 

Recomenda ainda a implementação de medidas de compensação associadas à gestão florestal das 
zonas de implementação do Projeto. 

Realça ainda a presença de sobreiros e azinheiras dispersos e em pequenos núcleos e a consequente 
necessidade de dar cumprimento ao disposto na legislação específica. De igual modo, dada a presença 
de pinheiro bravo e eucalipto, alerta para a necessidade de considerar a legislação aplicável a esta 
espécie. Destaca a existência de povoamentos de pinheiro bravo na envolvente dos locais previstos para 
os aerogeradores 14 e 15 que, por serem raros na zona e abrangerem pequenas áreas dispersas em 
solos mais evoluídos, deverão ser criteriosamente preservados. 

Por outro lado, salienta o facto da área em estudo ter sido percorrida por incêndios florestais e de ser 
necessário o desenvolvimento do respetivo processo de autorização da utilização desses terrenos. A 
área em causa apresenta várias manchas classificadas como de alto e muito alto risco espacial de 
incêndio, devendo ser consideradas as medidas estabelecidas na legislação aplicável. 

Por último, refere que a área em estudo insere-se na Zona de Caça Municipal, devendo ser respeitados 
os limites das áreas de Regime Ordenado de Caça. 
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Relativamente à afetação da área de Paisagem Protegida da Serra de Montejunto, a respetiva 
Comissão Directiva (parecer no Anexo III), refere que o impacte paisagístico do Projeto é muito 
significativo e contraria os pressupostos que estiveram na base da criação desta Área Protegida. 
Destaca a proximidade dos locais previstos para os aerogeradores 13 e 14 ao Algar da Gralhas (abrigo 
de importância nacional para os quirópteros), cujo impacte não foi possível de avaliar, a destruição de 
campos de lapiás pela implantação de 7 aerogeradores (aerogeradores 3, 4, 5, 11, 12, 14 e 16), a 
destruição da Calçada dos Frades e a afetação do Castro de Rocha Forte e os impactes significativos 
sobre a avifauna, paisagem e habitats provocados pela implantação dos corredores da Linha Elétrica 
propostos. 

Dos três corredores apresentados, a Alternativa C, que passa a Oeste da Serra de Montejunto, é a que 
menos interfere com o SIC Serra de Montejunto, no entanto, a que ocupa maior área da Paisagem 
Protegida. A Alternativa B é a que apresenta menor afetação no conjunto SIC Serra de Montejunto e 
Paisagem Protegida. 

No que concerne a servidões radielétricas, realça-se o mencionado pela EMFA (parecer no Anexo III) 
relativamente ao facto da área em estudo ser abrangida pela servidão radielétrica da Estação de Radar 
n.º 3 – Montejunto e equipamentos de feixes hertzianos do Anel Continente Norte, devendo ser 
apresentados alguns detalhes do Projeto para que possa ser efetuada uma avaliação das potenciais 
interferências provocadas. No que respeita à ligação hertziana Montejunto <> Serra de Aire <> Lousã, o 
Projeto deverá ser compatibilizado com a mesma.  

4.4 Impactes Ambientais 

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

- Diversas contrapartidas financeiras a atribuir às partes envolvidas; 

- Emprego direto e indireto durante as três fases do projeto (construção, exploração e desativação); 

- Beneficiação dos caminhos existentes e criação pontual de novos acessos, que constitui uma mais-
valia para a população local, que verá, em alguns casos, melhorada a acessibilidade às 
propriedades; 

- Possibilidade de fornecimento à Rede Elétrica Nacional da energia produzida no Parque Eólico, 
permitindo a diminuição da atual dependência que Portugal tem do exterior no que respeita ao 
fornecimento de eletricidade; 

- Aquisição de materiais diversos e serviços, incluindo a manutenção dos acessos ao Parque, que 
envolvem custos que beneficiarão a economia local; 

- Cerca de 2,5% da faturação associada á produção de energia no Parque Eólico reverterá a favor da 
Câmara Municipal do Conselho do Cadaval, estando ainda acordada a transferência para a Câmara 
200000 euros anuais, por parte do Promotor do Parque Eólico. 

Os benefícios acima referidos traduzem-se num impacte positivo muito significativo para as populações 
do Concelho, uma vez que permitirá ao Município fazer investimentos para a concretização de projetos 
de natureza social e cultural.  

No que concerne aos impactes negativos, realçam-se, durante a fase de construção, os decorrentes 
das ações de desmatação e movimentação de terras, associadas à implantação do estaleiro, 
beneficiação e abertura de acessos, construção da rede de cabos, instalação dos aerogeradores e linha 
elétrica, e movimentação de máquinas e veículos afetos à obra, bem como das ações inerentes ao 
funcionamento da obra em geral. Na fase de exploração, os impactes negativos resultam, 
essencialmente, da presença e funcionamento dos aerogeradores e linha elétrica, manutenção das 
infraestruturas e utilização dos acessos do Parque. Deste modo, destacam-se os seguintes impactes 
negativos do Projeto: 

Afetação/destruição de estruturas cársicas – impacte significativo a muito significativo 

Este impacte ocorre maioritariamente na fase de construção. A implantação dos aerogeradores envolve 
a afetação do subsolo, devido à construção das estruturas de suporte do mesmo. A construção destas 
estruturas implica a destruição do substrato que apresenta diversas estruturas cársicas superficiais e 
subterrâneas. Por outro lado, a beneficiação ou a abertura de novos acessos provoca, igualmente, a 
destruição total ou parcial de formas de exocarso, nomeadamente de campos de Lapiás, mas também 
de depressões cársicas. 
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Considera-se de realçar as seguintes estruturas cársicas superficiais (exocarso), com valor geológico, 
diretamente afetadas pelos elementos do Projeto: 

- Campo de Lapiás L23 – afetação pelos aerogeradores 4 e 5, e respetivos acessos e rede de 
cabos; 

- Campo de Lapiás L37 – afetação pelos aerogeradores 11 e 12 e pela subestação e edifício de 
comando, e respetivos acessos e rede de cabos; 

- Campo de Lapiás L38 – afetação pelos aerogeradores 14 e 15, e respetivos acessos e rede de 
cabos; 

- Campo de Lapiás L42 – afetação pelo aerogerador 16. 

Consideram-se estes impactes no exocarso descrito diretos, locais, certos, permanentes, irreversíveis, 
de magnitude elevada e significativos. 

No que se refere às depressões e escarpas, considera-se que não há afetações diretas destas 
estruturas, pelo que a sua afetação será pouco significativa. Estes dois tipos de estruturas são afetadas, 
no seu todo, ao nível do seu enquadramento paisagístico, como se refere mais abaixo neste parecer. 

A construção dos aerogeradores implica a destruição do substrato e, subsequentemente, das formas 
endocársicas que aí ocorram. Por outro lado, a sua instalação e o trânsito de veículos pesados nos 
caminhos de acesso provocarão vibrações que afetarão a estabilidade daquelas formas cársicas, 
podendo dar origem a desmoronamentos. 

Considera-se assim que as seguintes cavidades cársicas (endocarso), com valor geológico, poderão ser 
diretamente afetadas pela proximidade dos elementos do Projeto: 

- Gruta dos Buracos Mineiros I (CV3) – afetação pela proximidade do aerogerador 12 (a cerca de 60 
m) e pelo acesso ao aerogerador 11; 

- Gruta das Fontainhas (CV17) – afetação pela proximidade do acesso ao aerogerador 13 (cerca de 
50 m); 

- Gruta do Javali (CV2) – afetação pela proximidade ao acesso aos aerogeradores 14, 15, 16 e 17 
(cerca de 130 m); 

- Algar das Heras (CV7) – afetação pela proximidade ao aerogerador 12 (cerca de 130 m) e aos 
acessos aos aerogeradores 11, 12 e 13 (cerca de 60 m e 80 m, respetivamente); 

- Algar da Bicha (CV22) – afetação pela proximidade ao acesso ao aerogerador 9 (cerca de 70 m). 

Consideram-se estes impactes no endocarso diretos, locais, prováveis, temporários, reversíveis, de 
magnitude elevada e muito significativos. 

Para além das afetações diretas sobre as cavidades cársicas conhecidas apontadas, considera-se muito 
provável a afetação de cavidades cársicas ainda não conhecidas, estruturas estas que poderão constituir 
valores científico/didático, semelhantes às apontadas atrás, que ocorrem no Patamar do Espigão. Caso 
venham a acontecer, considera-se este impacte, igualmente, muito significativo. 

É também de prever que, dada a previsível dificuldade de estabilização das fundações dos 
aerogeradores, derivada das numerosas cavidades do subsolo, as soluções de engenharia encontradas 
para solucionar este problema levarão certamente à injeção de grandes quantidades de material 
estabilizador (betão, caldas de cimento), que afetará um volume muito superior de subsolo do que o 
inicialmente espectável. 

Da experiência observada em outros parques eólicos instalados em regiões cársicas, verifica-se que a 
implantação de um aerogerador envolve um revolvimento e destruição de substrato maior do que 
inicialmente planeado, já que, mesmo depois de levantamentos efetuados por georadar, as cavidades 
podem não ser totalmente identificadas, ou o preenchimento das cavidades identificadas não confere 
estabilidade suficiente às fundações. Assim, a colocação daquelas estruturas pode ser feita por 
tentativa/erro, afetando inevitavelmente uma maior área do que previsto. 

Como já foi aqui referido, o Patamar do Espigão constitui uma paisagem cársica pouco intervencionada, 
testemunhada pelas suas numerosas depressões e campos de lapiás. Esta porção da serra de 
Montejunto terá contribuído certamente para a classificação da serra como Paisagem Protegida. Assim, 
e analisando a área de implantação dos aerogeradores como um todo, não podemos deixar de 
considerar que existe uma afetação direta, local, certa, permanente, irreversível, de magnitude elevada e 
muito significativa da paisagem cársica. 
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Destacam-se dois trechos de uma publicação da autoria de J. Crispim (Património Geológico da Serra de 
Montejunto, 2008) que refletem bem o valor e a sensibilidade do património geológico da Serra de 
Montejunto: 

- (…) a existência de áreas com paisagens cársicas (dolinas, grutas), de formas de origem tectónica 
(escarpas de falha) e de vestígios da evolução quaternária da região (depósitos de vertente, areias 
quartzosas), contribui para salientar o valor patrimonial desta serra calcária 

- o grande número de afloramentos com interesse para as diferentes especialidades da geologia, as 
paisagens que a diversidade geológica proporciona e a posição elevada dos relevos, donde se 
domina grande parte da Bacia do Tejo, do Maciço Calcário Estremenho e da Plataforma Litoral da 
Estremadura, permitem classificar a Serra de Montejunto como uma unidade geológica com 
grande interesse científico. 

Estas características permitem também encarar a possibilidade de delimitar áreas com interesse 
em termos de turismo cultural e de natureza, onde a fruição de paisagens grandiosas ou 
peculiares se completa com o contacto real com a cultura científica. 

Apesar da impressionante robustez que o edifício geológico ostenta, muitas áreas, quer constituam 
afloramentos rochosos quer correspondam a paisagens geomorfológicas, são bastante sensíveis e 
merecem imediata atenção por parte de todos os que, de um modo ou outro, têm 
responsabilidades na conservação do nosso património. 

Afetação dos recursos hídricos subterrâneos – impacte significativo 

Segundo o EIA, não se prevê a intersecção do nível freático, no entanto, será afetada a área de recarga, 
decorrente da movimentação de terras, destruição de afloramentos rochosos e compactação do solo. Os 
recursos estarão igualmente expostos a eventuais fenómenos de poluição, resultantes do funcionamento 
da obra. 

Tendo em conta que o Projeto se localiza no perímetro de uma zona alargada de proteção a captações 
destinadas ao abastecimento público, considera-se que poderá existir risco de poluição dos recursos 
hídricos subterrâneos na fase de construção do projeto, pelo que a afetação nesses recursos será direta, 
regional, provável, não permanente, reversível, de magnitude elevada e significativa. 

Tendo em conta a existência de um instrumento preventivo (DL nº 382/99, de 22 de Setembro), que visa 
a proteção das águas subterrâneas, considera-se que as ações necessárias à construção do Projeto 
Parque Eólico poderão incorrer no incumprimento daquele diploma e colocar em risco os recursos 
hídricos subterrâneos. 

Afetação dos recursos minerais – impacte pouco significativo 

Os calcários das Camadas de Montejunto e Cabaços, com potencialidade para fins industriais, são 
afetadas pela área do Parque Eólico e por todas as alternativas de corredores da Linha Elétrica, nos 
seus extremos, a Norte. De realçar ainda que, segundo o parecer da DGEG, o corredor B intersecta uma 
pedreira de argila, pelo que, em termos de recursos minerais, este corredor deve ser evitado. 

Afetação de linhas de água – impacte pouco significativo 

Importa apenas salientar a eventual obstrução de linhas de água, ainda que de regime torrencial, pelos 
acessos e plataformas a construir, podendo ser minimizado este impacte através da implantação de 
estruturas de drenagem adequadas. Este impacte pode ser considerado direto, local, provável, 
permanente, reversível, de magnitude moderada e pouco significativo. 

Relativamente à Linha Elétrica, a colocação dos apoios tem de ter em consideração a existência das 
linhas de água ao longo do traçado, evitando a proximidade às mesmas e devendo ser respeitado o 
Domínio Público Hídrico. 

Por outro lado, é de salientar, na fase de construção, a ocorrência de processos erosivos e consequente 
transporte de sedimentos para as linhas de água, bem como a contaminação das mesmas pela eventual 
ocorrência de derrames de substâncias poluentes. Este impacte é considerado direto, local, pouco 
provável, temporário, reversível, de magnitude moderada e pouco significativo, bem como minimizável se 
implementadas medidas de boas práticas. 

Afetação dos solos e respetivos usos – impacte pouco significativo 

As principais atividades geradoras de impacte no solo e no uso do solo ocorrem essencialmente na fase 
de construção, já que na fase de exploração não existe a necessidade de intervencionar novas áreas no 
interior ou exterior do local destinado à construção do Projeto, nem de circular ou efetuar qualquer outro 
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tipo de operações fora dos acessos e plataformas de montagem estabelecidos durante a fase de 
construção. 

Na fase de exploração verificar-se-á ainda uma redução substancial da área afetada na fase de 
construção, que corresponde às áreas ocupadas pelo estaleiro e às áreas necessárias para a manobra 
das máquinas de montagem dos aerogeradores. De acordo com o EIA, no caso do Parque Eólico, prevê-
se que na fase de construção seja diretamente afetada uma área na ordem de 100000 m², onde 
ocorrerão ações de desmatação e movimentação de terras. No final das obras, as zonas ocupadas pelo 
estaleiro (cerca de 1000 m²) e pela plataforma de montagem dos aerogeradores (1125 m

2) serão sujeitas 
a recuperação, envolvendo operações como descompactação do solo e revegetação, ficando apenas 
ocupada, segundo o Aditamento, uma área na ordem dos 50000 m

2
. 

Face à reduzida aptidão dos solos e à reutilização da camada superficial dos solos nas áreas de 
intervenção, bem como à reduzida afetação de solos, conclui-se que estes impactes serão diretos, 
locais, prováveis, parcialmente temporários e reversíveis, de magnitude reduzida, pouco significativos e 
minimizáveis. 

Globalmente, os principais impactes na ocupação do solo resultam principalmente da ocupação de 
matos e eucaliptal devido, por um lado, à instalação dos elementos definitivos do Parque (aerogeradores 
e caminhos) e, por outro, à presença de elementos temporários, tais como os estaleiro de obra e 
maquinaria, locais de depósito de terras e materiais, plataformas dos aerogeradores e abertura de valas 
de cabos, sendo pouco representativos da área de estudo considerada. Verifica-se que as maiores 
afetações se registam na classe dos matos pobres e eucaliptal, com uma afetação estimada de cerca de 
5 ha.  

A intervenção ao nível dos acessos irá afetar áreas de matos, eucaliptal e pinhal. Esta alteração será 
pouco significativa nos caminhos já existentes, mesmo que necessitem de melhoramentos, havendo no 
entanto uma alteração mais sensível nas áreas onde se irão construir novos caminhos. A extensão total 
afetada para a construção de novos caminhos é cerca de 1,3 km, pelo que o impacte associado não se 
considera significativo. 

Relativamente aos corredores propostos para a implantação da Linha Elétrica, será na fase de 
construção, com as atividades inerentes à instalação dos apoios e consequente abertura de caboucos e 
execução dos maciços de fundação, e com a circulação de maquinaria na área envolvente ao local de 
implantação do apoio, que ocorrerão os principais impactes. Uma vez que se tratam de intervenções 
pontuais, localizadas à área de implantação dos apoios, os impactes são considerados negativos mas 
pouco significativos, uma vez que serão afetadas pequenas áreas de solos. Esses impactes serão 
temporários, pois nas áreas utilizadas na fase de obra para a movimentação de maquinaria e montagem 
dos apoios, está prevista a sua recuperação. Durante a fase de exploração não são expectáveis 
impactes, uma vez que as áreas envolventes aos apoios tendem a regressar à situação inicial, 
recuperando a vegetação existente. Sendo que as operações de manutenção e reparação envolvem 
basicamente meios humanos, não induzem ações suscetíveis de provocar impactes nos solos. 

Nos três corredores analisados, as percentagens de ocupação nas diferentes tipologias de usos do solo 
são bastante semelhantes, no entanto verifica-se que a alternativa C permite a possibilidade da Linha se 
desenvolver dentro de servidões elétricas já existentes, onde os usos do solo já foram compatibilizados 
com a presença de outras linhas, pelo que se considera ser esse o corredor a utilizar.  

Por outro lado, na fase de construção, os trabalhos de desmatação e movimentação de terras tornarão 
os solos mais suscetíveis à ação dos agentes erosivos, podendo ocorrer fenómenos de erosão e 
arrastamento de solos. Nesta fase, ocorrerá também a compactação de solos, decorrente da 
movimentação de máquinas afetas à obra.  

Realça-se ainda a poluição do solo, em resultado de eventuais derrames acidentais de óleos e/ou 
combustíveis, os quais poderão determinar impactes negativos, com significado variável em função dos 
solos presentes e da dimensão da ocorrência, cuja magnitude depende da quantidade de substância 
envolvida. No entanto, este impacte poderá ser minimizado, conforme as medidas de minimização 
apresentadas no EIA. 

Destruição e perda de habitat e de espécies florísticas, e proliferação de espécies exóticas – impacte 
pouco significativo a muito significativo 

Os impactes mais significativos sobre a flora e vegetação, durante a construção do Parque Eólico, são 
os que causam afetação das espécies de elevado valor conservacionista, como sejam Saxifraga 
cintrana, Arabis sadina e Iberis procumbens subsp. microcarpa, e dos habitats prioritários, devendo por 
isso ser classificado como um impacte de significância elevada. 
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Todavia, o EIA não prevê a afetação de habitats prioritários, já que assume que o layout do Projeto foi 
ajustado de forma a evitar este impacte. Prevê-se, no entanto, que poderão ser afetadas manchas de 
mosaico de habitats, de dimensões reduzidas, caso não seja possível evitar a sua destruição. De igual 
modo, são interditadas as áreas nas quais estão identificados núcleos de espécies de flora com valor de 
conservação, podendo vir a ser afetados, em fase de obra, indivíduos isolados ou núcleos muito 
pequenos. 

No caso da Linha Elétrica, de igual modo, uma correta microlocalização do local dos apoios permite 
evitar a afetação das manchas de vegetação com habitats e espécies prioritárias. 

Igualmente, a eliminação de alguns biótopos, como matos, bosques e matagal constitui um impacte 
importante, embora de menor significância. 

No que concerne à proliferação de exóticas, este impacte constitui o único, sobre a vegetação, que tende 
a ocorrer em todas as fases de desenvolvimento do Projeto e decorre das ações de desmatação, 
recuperação e da melhoria da acessibilidade local. 

Perturbação e perda de habitat para a fauna – impacte pouco significativo a significativo 

Os principais impactes sobre a fauna, na fase de construção, prendem-se com a perda de habitat, a 
mortalidade por atropelamento, a perturbação de espécies e a perturbação de abrigos (quirópteros). 

A maioria destes impactes apresenta significância reduzida a moderada, já que a maioria das espécies 
que ocorre na área do Parque Eólico é comum e tem, por isso, valor ecológico circunscrito. Contudo, os 
impactes que afetam espécies com requisitos de habitat mais específicos e mais sensíveis, e com maior 
valor ecológico, apresentam maior significância (moderada), nomeadamente aves de rapina e morcegos. 

Destaca-se a perda de habitat de nidificação para espécies florestais e a perda de habitat de caça para 
aves de rapina diurnas e outras planadoras, considerados impactes de significância moderada, no 
primeiro, e reduzida, no segundo caso, dado a menor utilização do espaço que se prevê venha a ser 
afetado. 

Embora tenham sido definidas áreas de maior relevância para a avifauna e tenha sido efetuada a 
tentativa de compatibilizar o layout do Projeto com as mesmas, identificam-se alguns locais mais 
problemáticos - o cabeço previsto para a implantação dos aerogeradores 4 e 5, a zona do marco 
geodésico da Bicha (próximo do local do aerogerador 8) e a área prevista para os aerogeradores 11 e 12 
- dado o maior número de voos aí registado. 

De referir ainda que nenhum dos abrigos detetados, com exceção do abrigo Cadaval, está 
suficientemente próximo dos locais previstos para a construção das infraestruturas deste projeto, pelo 
que não é previsível a destruição e o risco associado à perturbação é baixo.  

No que toca ao abrigo Cadaval, tendo em conta a sua localização e a dimensão da colónia aí existente 
principalmente durante o período de hibernação, tem maior probabilidade de sofrer impactes negativos 
resultantes da perturbação por ruído e/ou vibrações durante a construção do Parque. A limitação do 
período de construção, associado ao afastamento da circulação de veículos junto do abrigo, e a 
monitorização apertada deste durante a fase construtiva são as medidas propostas para minimizar estes 
impactes. 

Relativamente à Linha Elétrica, em termos globais, quando comparadas as solução apresentadas, a 
Alternativa C parece induzir menores impactes para a avifauna do que as restantes, dado que: 

- A maior parte do traçado é paralelo a traçados de linhas elétricas já existentes no território; 

- Evita o atravessamento de uma extensa área muito importante como terreno de caça para várias 
espécies de aves de rapina e planadoras e para espécies migradoras;  

- Evita o atravessamento da zona final do Vale do Furadouro, local importante, nomeadamente para 
criação de bufo-real. 

De registar, no entanto, que esta alternativa atravessa o buffer de 5 km à volta do local de nidificação de 
águia de Bonelli e que, não obstante, não corresponde a nenhuma zona de caça e abrange a zona de 
passagem entre a Penha do Relvio (terreno de caça na serra de Montejunto) e Vila Verde dos Francos 
(local do ninho), tendo sido observada a fazer passagem a alturas elevadas em linha reta entre os dois 
locais, o que corresponde a comportamentos conhecidos para esta espécie. 

Efeito de exclusão e mortalidade para a fauna – impacte pouco significativo a muito significativo 

Durante a fase de exploração, o efeito de exclusão e a mortalidade de aves por colisão são as principais 
consequências do funcionamento do Parque Eólico sobre a fauna, impactes classificados no EIA com 
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significância reduzida ou moderada, mas que poderá ser elevada ou muito elevada, caso afete espécies 
de valor ecológico. 

Na análise de risco de colisão realizada no âmbito do estudo, registaram-se movimentos num buffer de 
100 m em redor dos locais de implantação dos aerogeradores para a maioria das espécies de aves de 
rapina e outras planadoras detetadas para a área do Parque. As espécies que apresentam maior 
potencial de afetação são o peneireiro e o falcão-peregrino, mas os seus movimentos neste buffer foram 
relativamente reduzidos. 

Mais uma vez, a zona prevista para a implantação dos aerogeradores 4 e 5 foi considerada como mais 
problemática à potencial colisão, dado ser utilizada pelo falcão-peregrino, espécie com voo mais 
suscetível à colisão e com maior estatuto de conservação, e pelo gavião em comportamento reprodutor. 

No que diz respeito aos quirópteros, na fase de exploração, as espécies apontadas como possuindo o 
maior risco de colisão são P. pipistrellus (a mais frequente ao longo do estudo) e M. schreibersii 
(essencialmente devido à colónia existente no abrigo Cadaval). 

Embora se desconheça a dimensão da população local da espécie P. pipistrellus, a atividade registada e 
o facto de ser uma espécie bastante comum no território continental em conjunto com os dados já 
recolhidos noutros projetos situados em maciços calcários, leva a que se considere como pouco 
significativo o eventual impacte sobre as populações locais, resultante da mortalidade causada pelo 
Parque Eólico sobre esta espécie. 

No caso da espécie M. schreibersii os impactes já poderão assumir maior significância consoante o 
eventual número de mortes que ocorra, no entanto, com base nos dados recolhidos ao longo do estudo 
(que indicam que a atividade potencial de M. schreibersii parece ser baixa nas imediações dos 
aerogeradores localizados mais próximo do abrigo Cadaval), não são esperados impactes significativos. 

Relativamente à Linha Elétrica, prevê-se um impacte mais significativo para as Alternativas A e B na 
zona do Vale do Furadouro e na chegada da linha à subestação, para as três alternativas. No acaso 
específico da Alternativa C, apesar da utilização relevante pela comunidade de aves de rapina (incluindo 
a águia de Bonelli), não será criada, na maior parte do traçado, uma nova barreira, dada a possibilidade 
de utilização parcial do corredor de uma linha de muito alta tensão já existente. 

Aumento do nível de ruído ambiente – impacte pouco significativo 

Relativamente à fase de construção, a previsão da quantificação do aumento dos níveis sonoros 
possíveis de se verificarem nos recetores sensíveis foi realizada em função das distâncias de cada um 
dos recetores às frentes de obra considerando que se trata de fontes pontuais e de um meio de 
propagação homogéneo. Assim, de acordo com os valores apresentados no EIA, não será de esperar 
que haja impactes negativos, no que se refere à fase de construção, tendo em consideração as 
distâncias consideráveis existentes entre os recetores sensíveis e os locais de implantação dos 
aerogeradores. 

No que concerne à fase de exploração, os impactes foram avaliados com a ajuda de software de 
modelação acústica para elaboração de mapas de ruído. Dado que não existe informação sobre a 
classificação acústica da envolvente, os valores limite de ruído ambiente devem observar o disposto no 
artigo 11.º, n.º 3 do Regulamento Geral do Ruído, ou seja Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 

Assim, de acordo com os níveis de ruído previstos no EIA, verifica-se que o Parque Eólico irá cumprir os 
limites legais estabelecidos por lei (exposição máxima e incomodidade). No entanto, considera-se de 
realçar os seguintes cenários: 

- R01c, R02a, R02b, R03a, R03b, R03c e R04a – prevê-se um ligeiro incremento para qualquer dos 
períodos de referência. 

- R03a (povoação de Charco) – a cerca de 325 m do local previsto para o aerogerador 3 – prevê-se 
um aumento do ruído ambiente de 7 dB(A), no período noturno, não sendo considerado o 
incumprimento legal uma vez que o Ln será de 44 dB(A) (não superior a 45 dB(A)). 

- R03c (povoação de Charco) – a cerca de 500 m do local previsto para o aerogerador 3 - prevê-se 
um aumento do ruído ambiente de 3 dB(A), no período noturno, não sendo considerado o 
incumprimento legal uma vez que este acréscimo não é superior a 3 dB(A) e o Ln será de 45 dB(A) 
(não superior a 45 dB(A)). 

- R04a e R04b (povoação de Pragança) – a cerca de 550/560 m do local previsto para o 
aerogerador 1 – não existe incumprimento legal nem acréscimos significativos no ruído ambiente, 
no entanto, parecem existir edificações mais próximas do local previsto para este aerogerador (a 
cerca de 350 m), as quais se desconhece constituírem recetores sensíveis. 
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As situações descritas são as que suscitam maior preocupação. Contudo, de acordo com o EIA, os 
níveis de ruído particular serão inferiores a 45 dB(A) e na área de estudo os ventos são 
predominantemente de Noroeste, não potenciando o ruído nos recetores identificados. 

Salienta-se, no entanto, que deveriam estar explicitas as condições atmosféricas (nomeadamente 
velocidade e direção do vento) utilizadas na modelação do ruído ambiente e a que se refere a potência 
sonora dos aerogeradores de 105 dB(A) utilizada (potência média ou máxima). 

Afetação de ocorrências patrimoniais – impacte significativo a muito significativo 

Analisando o EIA considerou-se como zona de impacte direto as áreas de implantação dos 
aerogeradores, da subestação e do estaleiro, bem como os locais destinados à construção de acessos e 
abertura de valas de cabos. Importa ainda ter em atenção as zonas de empréstimo ou depósito de terras 
e materiais, como áreas onde poderão ocorrer impactes diretos.  

As ações suscetíveis de causar impactes são sobretudo aquelas que podem ocorrer durante a fase de 
construção, nomeadamente a desmatação, decapagem, terraplenagens e escavação destinadas à 
implantação de diversas infraestruturas.  

Igualmente para a fase de exploração, consideraram-se os impactes resultantes do incremento de 
circulação de pessoas, facilitado pela abertura de novos caminhos, proporcionando a intrusão de 
estranhos em cavidades de grande valor e sensibilidade arqueológica, para além do seu valor como 
património geológico. Considera-se que este fator, para além dos perigos que oferece em termos 
patrimoniais, poderá aumentar os riscos também em termos de segurança de pessoas e até de animais 
que mais facilmente podem aceder a esta zona repleta de cavidades. 

Importa salientar que, relativamente aos impactes que poderão ocorrer com a implantação deste projeto, 
o EIA considerou que, num total de 46 ocorrências inventariadas, 23 ocorrências poderiam estar sujeitas 
a impactes negativos. Entre o conjunto afetado diretamente, tendo em conta a proximidade dos 
elementos do Projeto, destaque deverá ser conferido às seguintes situações: 

- Castro de Rocha Forte - afetação pelos aerogeradores 3, 4 e 5; destacando que toda a envolvente 
teria sido incluída nas estratégias de ocupação do espaço dos grupos humanos que aí viveram, 
pelo que se considera que o que importa salvaguardar, neste caso, é o território que 
proporcionaria sustentabilidade, visibilidade e controle das áreas circundantes ou seja, o vale e os 
dois cabeços que o dominam. 

- Ocorrência n.º 11 – Gruta da Fórnea (cav. 5) - afetação pelo aerogerador 12; 

- Ocorrência n.º 20 (cav. 3) – Gruta dos Buracos Mineiros - afetação pelo aerogerador 12; 

- Ocorrência n.º 21 (cav. 7) – Algar das Heras - afetação pelo aerogerador 12; 

- Ocorrência n.º 22 (cav. 17) – Gruta das Fontainhas - afetação pelo acesso ao aerogerador 13; 

- Ocorrência n.º 1 – Curral da Malhada dos Touros - afetação pelo acesso ao Parque, a Norte; 

- Ocorrência n.º 2 – Via da Malhada dos Touros - afetação pelo acesso ao Parque, a Norte. 

De notar ainda a afetação acentuada, em termos de enquadramento visual, do Castro de Pragança, 
sobretudo pelo presença dominante do aerogerador 1, fator que se considera extremamente negativo 
tendo em consideração, tal como referido anteriormente, que nos últimos anos foram feitos investimentos 
importantes por parte das entidades locais, quer na sua conservação como valorização. 

Igualmente a partir do Santuário de Nossa Senhora das Neves, local de implantação de um antigo 
convento medieval da ordem dominicana, serão visíveis os aerogeradores, contribuindo assim para a 
perda do valor cénico natural da paisagem, precisamente num dos locais mais emblemáticos do 
concelho do Cadaval em termos de património imaterial, pois é aí que se realiza todos os anos, no dia 5 
de Agosto, a importante romaria de Nossa Senhora das Neves. 

Relativamente aos diferentes corredores da Linha Elétrica, apesar da afetação ser potencialmente 
menor, comparativamente com o Parque e respetivos acessos, foram detetados impactes em termos de 
enquadramento de diversas ocorrências patrimoniais.  

No seu todo considerou-se que as zonas afetadas correspondem a uma importante percentagem do 
conjunto estudado e que, dadas as características geológicas do local é muito provável que os impactes 
sejam consideravelmente mais elevados do que se pode avaliar nesta fase do estudo.  

Relativamente às cavidades com interesse arqueológico que poderão estar sujeitas a impactes diretos, 
apesar de, em alguns casos, as mesmas se situarem a uns quantos metros de distância de elementos 
do Projeto, equacionou-se a possibilidade, mais que provável numa zona cársica, que a caracterização 
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efetuada até ao momento não corresponda totalmente à realidade, podendo estas ser maiores, mais 
importantes e desenvolver-se para direções que não são de momento conhecidas.  

Por outro lado, também é possível prever que os trabalhos necessários à fase de construção (abertura 
de plataformas, valas e acessos) possam vir a pôr a descoberto galerias existentes a pequena 
profundidade com interesse arqueológico, mas não conhecidas até ao momento. Também a circulação 
de viaturas pesadas poderá provocar abatimentos em cavidades cuja existência se desconhece.  

Por outro lado, foi tido em consideração a importância de enquadrar este património numa área que está 
classificada como Paisagem Protegida, fator para o qual contribui não só as características naturais do 
local, mas também as diferentes formas de ocupação humana do território ao longo da história.  

De notar que é o próprio EIA que classifica esta área como de elevada sensibilidade paisagística, e que 
uma das justificações para a própria criação da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto assenta nos 
seguintes fatores: Aspetos ligados a questões científicas, culturais, históricas e paisagísticas fazem da 
serra de Montejunto uma área a proteger, permitindo o seu usufruto às populações das regiões 
envolventes, para o recreio e lazer ao ar livre. Constitui ainda um espaço privilegiado para a promoção 
das atividades tradicionais, para além da salvaguarda e valorização do património natural e cultural. 

Perturbação das populações locais – impacte pouco significativo a significativo 

Em fase de obra, a circulação de máquinas e veículos pesados poderá deteriorar alguns dos caminhos 
ou vias de comunicação aos locais do Parque, nomeadamente a EN 115-1, afetando a normal utilização 
dessas vias pelas populações. No entanto, este impacte negativo é de magnitude reduzida e provável, 
sendo em fase de obra, reversível e pouco provável. 

O aumento do tráfego de veículos pesados perturbará o quotidiano dos habitantes, principalmente a 
população das localidades mais próximas do Parque (Rochaforte e Cercal). Este impacte é negativo, 
provável, de magnitude média, temporário e reversível. 

As ações de escavação previstas (com recurso a explosivos), também constituirão um impacte negativo, 
provável de magnitude reduzida, esporádica, temporário, reversível e de âmbito local. 

Salienta-se ainda a potencial afetação das atividades sociais, designadamente do turismo natureza 
praticado na região, dado o deterioramento das qualidades naturais, paisagísticas e patrimoniais 
existentes. 

Afetação/alteração da Paisagem – impacte significativos a muito significativo. 

De um modo geral, a implantação das estruturas do Projeto (aerogeradores, linha elétrica) induz a 
ocorrência de impactes negativos na paisagem. No que se refere à área da sua implantação, determina 
um uso permanente e definitivo do solo, o que condiciona os usos do solo e o modelo de gestão do 
território afetado. Dado serem estruturas com elevado desenvolvimento vertical, originam uma projeção 
do impacte visual a distâncias significativas. O efeito da sua presença reflete-se, assim, quer em 
alterações diretas sobre o território quer indiretas, em termos visuais enquanto intrusão visual, com 
consequência na escala de referência desses locais, condicionando a leitura da paisagem.  

Os impactes produzidos podem ser de natureza estrutural, que ocorrerão durante a fase de construção, 
pela alteração da morfologia, do uso e do coberto vegetal, com as consequentes alterações 
paisagísticas, e impactes cénicos, gerados durante a fase de construção e mantidos durante a fase de 
exploração, que se farão sentir com maior intensidade nas povoações e vias de comunicação próximas, 
e sobre as áreas paisagisticamente mais nobres existentes na serra de Montejunto. Os impactes na 
Paisagem, identificados e avaliados, segundo a sua magnitude e significância, de acordo com a 
sensibilidade do território analisado, são os seguintes. 

Durante a fase de construção, ocorrerão alguns dos impactes mais significativos sobre a paisagem local, 
tanto ao nível da alteração da morfologia do relevo, como do uso do solo, bem como da desorganização 
espacial e funcional do território. Os impactes introduzidos vão afetar, não apenas a área de implantação 
dos aerogeradores e respetivas plataformas, mas também das áreas temporariamente adectas à obra 
(estaleiros, locais de depósito, valas de cabos), dos acessos, do edifício de comando e da subestação, 
em particular nas zonas onde se irão realizar movimentos de terra mais significativos. Assim, como 
principais alterações na paisagem o estudo identifica as seguintes situações: 

- Desordem visual - decorrente das ações de movimento/construção e presença em obra do 
conjunto dos elementos fixos ou móveis necessários ao desenvolvimento da mesma (o estaleiro, 
veículos e maquinaria pesados, e materiais), que contribuem, no seu conjunto, para a perda 
temporária da qualidade cénica do local - impacte direto, certo, imediato, local, temporário, 
reversível, de magnitude média e significativo. 
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- Destruição do coberto vegetal - impacte associado a ações de desarborização (subestação da 
Alternativa C e linha elétrica) e desmatação (estaleiro, plataformas e acessos) - impacte direto, 
certo, imediato, local, permanente, irreversível, de magnitude média e significativo.  

- Alteração da morfologia original do terreno - impacte associado a ações de modelação do terreno, 
devido à reabilitação e abertura de acessos, implantação do estaleiro, e construção de fundações, 
plataformas e valas dos cabos - impacte direto, certo, imediato, local, permanente, irreversível, de 
magnitude média (subestação da Alternativa C) a elevada (subestação A e B, plataformas, novos 
acessos e acessos nas zonas de maior pendente) e significativo (subestação da Alternativa C e 
apoios da Linha na área da serra) a muito significativo (plataformas, subestação A e B, novos 
acessos e acessos nas zonas de maior pendente).  

- Construção do edifício de comando e subestação - impacte direto, imediato, certo, permanente, 
local, irreversível, de magnitude média (subestação da Alternativa C) a elevada (Subestação A e 
B) e significativo (subestação da Alternativa C) a muito significativo (subestação A e B). 

- Montagem dos aerogeradores - impacte direto, certo, temporário, regional, irreversível, de 
magnitude elevada e muito significativo (dado que se insere na Paisagem Protegida da Serra de 
Montejunto). 

- Montagem da linha elétrica aérea - qualquer uma das alternativas apresenta um troço que se 
implanta, em maior ou menor extensão, na Paisagem Protegida da Serra de Montejunto (Muito 
Elevada Sensibilidade Paisagística), sendo que a Alternativa A desenvolve-se na vertente SE, a 
Alternativa B no sopé sobre prados e a Alternativa C sobre as encostas na envolvente das 
escarpas rochosas, junto a Pragança, apresentando esta última maior extensão no interior da 
Paisagem Protegida; fora desta área, todas as alternativas se desenvolvem posteriormente sobre 
áreas de vinha (em particular a Alternativa C) e relativamente próximo de várias povoações e vias, 
sendo que a Alternativa C atravessa ainda perpendicularmente uma série de interflúvios, no troço 
que se desenvolve a NO de Pragança - impacte certo, imediato, regional, permanente, irreversível, 
de magnitude média e significativo. 

Durante a fase de exploração, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo, 
artificial e permanente que estas estruturas do Projeto (aerogeradores, edifício de comando, subestação, 
acessos) assumem na paisagem. Os impactes serão tanto mais significativos quanto mais visível for a 
área do Parque Eólico e dos elementos que o constituem, quer localmente, na área direta da sua 
implantação, quer sobre a envolvente, dada a exposição que a zona da cumeada apresenta. Como 
principais alterações, que contribuem para a perda de valor cénico natural da paisagem, identificam-se 
as seguintes situações:  

- Presença de acessos - áreas pavimentadas e taludes dissonantes do ambiente visual local e da 
morfologia - impacte direto, certo, permanente, local, irreversível, de magnitude média e 
significativo a muito significativo (acessos nas zonas de maior pendente). 

- Presença do edifício de comando e subestação - impacte direto, imediato, certo, permanente, 
local, irreversível, de magnitude média e significativo (subestação da Alternativa C) a muito 
significativo (subestação A e B). 

- Presença dos aerogeradores - impacte certo, imediato, permanente, irreversível, local a regional, 
de magnitude elevada e muito significativo. 

- Presença da Linha Elétrica - impacte certo, imediato, regional, permanente, irreversível, de 
magnitude média e significativo a muito significativo (troços que se desenvolvem na área da 
Paisagem Protegida). 

Relativamente às povoações sobre as quais os impactes visuais se farão sentir, decorrentes em 
particular da presença dos aerogeradores, verifica-se que 64% das povoações que se situam na área 
envolvente de 7 km, terão potencialmente acessibilidade visual, caso de Lamas, Cercal, Rochaforte, 
Tagarro, Espinheira, Casais das Boiças, Ventosa, entre outras. A existência da cumeada de Montejunto, 
a SW, significativamente mais elevada do que aquela em que se localiza o Projeto constitui uma barreira 
visual natural e limita a propagação do impacte visual para os observadores posicionados nas 
localidades existentes no sector SO. 

No que se refere à visibilidade da Linha Elétrica, considerando a existência de apoios de 200 em 200 m, 
verifica-se que no interior da área envolvente de 4 km, a Linha será percecionada pela maioria das 
povoações. No entanto, é expectável que o impacte visual negativo se faça sentir, potencialmente, sobre 
um maior número de povoações no caso da Alternativa C. 
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Os impactes visuais originados por este Projeto juntar-se-ão aos resultantes da presença atual ou futura 
de projetos de igual tipologia ou de projetos de diferente natureza, como os associados às linhas 
elétricas aéreas ou à exploração de inertes, induzindo impactes cumulativos.  

No primeiro caso, surgem os parques eólicos existentes num total de 32 aerogeradores: 10 km a Norte – 
Parques Eólicos de Caldas 1 (5 aerogeradores) e de Serra de Todo o Mundo (5 aerogeradores), 10km a 
SO - Parque Eólico do Alto da Folgorosa (9 aerogeradores), e a 14 km a SO - Parque Joguinho II (13 
aerogeradores).  

No segundo caso, surgem seis linhas elétricas aéreas: quatro (3 linhas a 220kV e uma linha a 400kV) a 
nascente da serra e duas a poente (linha a 220kV e linha a 400kV). Realçando-se o facto da Alternativa 
C da Linha Elétrica se desenvolver, nos seus 12 km finais, de forma paralela e no mesmo corredor da 
linha a 400kV, a poente, pelo que é expectável que o impacte visual cumulativo seja negativo e 
significativo. Do lado nascente, as Alternativas A e B desenvolver-se-ão, em cerca de 6 km desde a 
saída da subestação, de forma paralela a uma linha de 220kV existente, mas distanciadas em cerca de  
1 km da mesma, pelo que é expectável que o impacte visual cumulativo seja potencialmente negativo e 
significativo, face também à proximidade do sopé nascente da serra de Montejunto e à EN1/IC1 que se 
desenvolve paralelamente na mesma extensão.  

Por fim, surge a exploração de inertes cuja expressão é muito significativa nos concelhos do Cadaval e 
Alenquer, como é o caso das pedreiras do Bom Sucesso e de Vale das Pedras em Rocha Forte, de 
dimensões relevantes, que se localizam na encosta norte da área de implantação do Parque Eólico, e 
que comprometem, atualmente, o valor cénico desse quadrante.  

A presença das antenas da Estação de Radar nº 3 da FAP - Serra de Montejunto constitui também um 
fator de perturbação visual. 

O principal impacte resultante da conjugação de vários projetos dá-se ao nível da alteração e perda da 
qualidade cénica, sendo que a implementação do presente projeto contribuirá para reforçar a presença 
física destas estruturas na Paisagem, de forma generalizada e em toda a extensão da serra e sua 
envolvente. Relativamente à implantação da Linha Elétrica, os impactes decorrem, sobretudo e em 
primeira instância, da intrusão visual que a instalação e a presença dos apoios e dos cabos introduzirão 
no território atravessado. O impacte visual da presença permanente de elementos exógenos à paisagem 
far-se-á sentir com maior relevância junto das povoações mais próximas e nas vias atravessadas. O 
impacte advém, não só do efeito de intrusão dos apoios, como do seccionamento do horizonte visual. É 
expectável que o impacte cumulativo seja negativo, certo, imediato, permanente, irreversível e de 
magnitude média e significativo. 

Em relação ao Santuário de N. Sr.ª das Neves, dada a sua situação privilegiada, far-se-á sentir sobre 
este o impacte visual do Parque Eólico, comprometendo-se a sua integridade visual do lugar. Os 
aerogeradores constituirão uma intrusão visual e afetarão o campo visual do Santuário, em particular no 
quadrante Norte-Este, precisamente por se interporem e seccionarem o ângulo de visão privilegiado que 
permite a vista sobre as serras de Aires e Candeeiros, numa perspetiva de uma relação visual de nível 
regional. Refira-se que serão potencialmente visíveis 12 aerogeradores (aerogeradores 6 a 17) e, 
parcialmente, outros 2 aerogeradores (pás dos aerogeradores 4 e 5). Igualmente a Linha Elétrica, 
qualquer que seja a alternativa, será potencialmente visível em grande parte da sua extensão. 

4.5 Síntese dos Aspetos Relevantes 

Destacam-se, de seguida, os aspetos mais relevantes considerados na presente avaliação: 

- O Projeto insere-se no SIC PTCON0048 – Serra de Montejunto e na Área Protegida da Paisagem 
Protegida da Serra de Montejunto. 

- O Parque Eólico afetará cerca de 130000 m
2
, na fase de construção, e terá uma ocupação definitiva 

na ordem dos 50000 m
2
, na fase de exploração. 

- Existe necessidade de beneficiar acessos para construção do Parque Eólico, na ordem dos  
10000 m de extensão. 

- Para escoar a energia produzida, será necessária a construção de uma linha elétrica de 60 kV com 
cerca de 15-16 km. 

- Existem valores naturais e sociais, bem como condicionantes e servidões, que constituem 
condicionamentos/impedimentos à implantação do Projeto e que foram analisados ao longo do 
presente parecer. No quadro seguinte é efetuado um resumo desses aspetos. 
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Fator 
Ambiental 

Parque Eólico 
Linha Elétrica 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

Geologia Calcários de Rocha Forte - - - 

Hidrogeologia Zona alargada de proteção a 
captações para abastecimento 
público 

Zona alargada de 
proteção a captações 
para abastecimento 
público 

Zona alargada de 
proteção a captações 
para abastecimento 
público  

Zona alargada de 
proteção a captações 
para abastecimento 
público 

Recursos 
Minerais 

- - Pedreira (argila) - 

Geomorfologia Patamar do Espigão 
(depressões, campos de 
lapiás, escarpas e grutas) 

- - - 

Recursos 
Hídricos 
Superficiais 

- Ribeiras e rio de 
Alenquer 

Ribeiras e rio de 
Alenquer 

Ribeiras 

Solos e Usos do 
Solo 

Áreas agrícolas Áreas agrícolas (vinha) Áreas agrícolas (vinha) Áreas agrícolas (vinha) 

Corredor de linha 
elétrica já existente 

Ordenamento “Espaços Naturais” (projeto 
não compatível) 

“Equipamento turístico” 
(acesso ao Parque) 

PDM Cadaval:  

“Espaço Natural” 
(projeto não 
compatível) 

“Espaço Agrícola – 
área não incluída na 
RAN” (projeto não 
compatível) 

PDM Alenquer: 

“Espaços Florestais” 

PDM Cadaval: 

“Espaço Natural” 
(projeto não 
compatível) 

“Espaço Agrícola – 
área não incluída na 
RAN” (projeto não 
compatível) 

PDM Alenquer: 

“Espaços Florestais” 

PDM Cadaval: 

“Espaço Natural” 
(projeto não 
compatível) 

“Espaço Agrícola - área 
de RAN” (projeto não 
compatível) 

“Espaço Agrícola – 
área não incluída na 
RAN” (projeto não 
compatível)  

PDM Alenquer: 

“Espaços Florestais” 

Condicionantes REN 

RAN 

REN 

RAN 

Paisagem Protegida da 
Serra de Montejunto – 
contraria pressupostos 
(CM Alenquer) 

Domínio Público 
Hídrico 

REN 

RAN 

Paisagem Protegida da 
Serra de Montejunto – 
contraria pressupostos 
(CM Alenquer) 

Domínio Público 
Hídrico 

REN 

RAN (menor área) 

Paisagem Protegida da 
Serra de Montejunto – 
contraria pressupostos 
(CM Alenquer) 

Domínio Público 
Hídrico 

Servidões e 
Restrições de 
Utilidade 
Pública 

Perímetro Florestal da Serra 
de Montejunto 

Área ardida 

Zona de Caça 

Servidões Radielétricas 

Marco geodésicos 

Perímetro Florestal da 
Serra de Montejunto 

Servidões Radielétricas 

Marco geodésicos 

Linhas Elétricas 

Gasoduto (DGEG) 

Estradas nacionais 
(EP) 

Perímetro Florestal da 
Serra de Montejunto 

Servidões Radielétricas 

Marco geodésicos 

Linhas Elétricas 

Gasoduto (DGEG) 

Estradas nacionais 
(EP) 

Gasoduto (DGEG) 

Servidões Radielétricas 

Marco geodésicos 

Linhas Elétricas 

Estradas nacionais 
(EP) 

Ecologia Habitats prioritários 

Espécies de flora protegidas 

Azinheira e sobreiro  

Aves de rapina (com casais 
nidificantes) e morcegos com 
estatuto desfavorável 

Abrigo de importância nacional 
de morcegos (Cadaval) e 
outros abrigos 

Habitats prioritários 

Azinheira e sobreiro  

Aves de rapina (com 
casais nidificantes na 
envolvente) com 
estatuto desfavorável 

Habitats prioritários 

Azinheira e sobreiro  

Aves de rapina (com 
casais nidificantes na 
envolvente) com 
estatuto desfavorável 

Habitats prioritários 

Azinheira e sobreiro  

Aves de rapina (com 
casais nidificantes na 
envolvente) com 
estatuto desfavorável 

Património Acesso ao Parque - “Via da Cavidades com Cavidades com Castro de Pragança 
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Malhada dos Touros” e “Curral 
da Malhada dos Touros” 

Castro de Rocha Forte 
(paisagem cultural) 

Cavidades com vestígios 
arqueológicos 

Castro de Pragança (na 
proximidade) 

Santuário de Nossa Senhora 
das Neves (na proximidade) 

interesse arqueológico 
e elementos de 
arquitetura vernacular 

Paisagem cultural 

interesse arqueológico 
e elementos de 
arquitetura vernacular 

Paisagem cultural 

(na proximidade) 

Paisagem cultural 

Socio economia Turismo natureza 

Riqueza paisagística e 
patrimonial 

Áreas edificadas 

Vitivinicultura 

Áreas edificadas 

Vitivinicultura 

Áreas edificadas 

Vitivinicultura 

Paisagem Formações geológicas 
características 

Zonas de Elevada 
Sensibilidade Visual 

Visibilidade das povoações a 
Norte, Este, Oeste e Sul e vias 
de comunicação 

Paisagem Protegida 

Paisagem vinhateira 

Paisagem Protegida 

Paisagem vinhateira 

Paisagem Protegida 

Paisagem vinhateira 

Alto da Lagoínha 

Paisagem Protegida 

 

- O presente projeto não é passível de viabilização, no que se refere ao Ordenamento do Território, 
dadas as desconformidades com os IGT em vigor, em particular com o PDM do Cadaval por, em 
“Espaço Natural”, não prever nem regulamentar este tipo de ação/infraestrutura, e com algumas das 
condicionantes existentes (REN e Paisagem Protegida). 

- O património geológico da Serra de Montejunto e em particular o património cársico do Patamar do 
Espigão é muito rico e valioso em termos de interesse científico e didático, devendo destacar-se a 
sua sensibilidade e fragilidade face à intervenção humana, nomeadamente ao presente projeto. O 
Projeto induzirá impactes negativos diretos e muito significativos sobre estes valores geológicos, 
pela destruição quer do património conhecido quer, previsivelmente, de património ainda não 
detetado no subsolo. 

- Face aos valores florísticos e faunísticos descritos e à possibilidade de serem induzidos impactes 
negativos significativos sobre os mesmos, o Parque Eólico somente poderá ser implementado se 
estabelecido um conjunto de condicionamentos rigoroso (remoção de aerogeradores, alterações de 
acessos, alteração da velocidade de arranque dos aerogeradores, como salvaguarda para a colisão 
de quirópteros, posicionamento em bandeira das pás dos aerogeradores em situação de descanso), 
se implementado um Plano de Gestão da Biodiversidade e se a estrutura e funcionamento do 
Parque ficarem condicionados, caso se venham a verificar alterações consideráveis nas 
comunidades faunísticas, de acordo com os resultados obtidos na monitorização, através, 
nomeadamente, do desmantelamento de aerogeradores mais impactantes. 

- A área de implantação do Parque Eólico é muito relevante e sensível em termos patrimoniais. 
Foram identificados impactes negativos diretos (destruição de ocorrências) e indiretos sobre um 
conjunto de elementos patrimoniais (um deles património nacional), de elevada magnitude, 
permanentes e irreversíveis, não tendo sido encontradas medidas de minimização que garantam a 
sua salvaguarda. Destaca-se ainda a relevância dos impactes numa paisagem natural e cultural de 
grande sensibilidade e que, por essa razão, se encontra protegida por Lei. O reconhecimento da 
multiplicidade da ação humana no ambiente manifestou-se na introdução do conceito de Paisagem 
Cultural, reconhecido pela UNESCO desde 1992, o qual assenta no pressuposto de que os 
monumentos não estão isolados mas fazem parte de uma área alargada compreendendo todas as 
manifestações da interação homem/meio-ambiente que importa preservar. É partindo deste 
princípio que se considera que deve ser abordada a presença antrópica na Serra de Montejunto, 
sendo que a sua materialização se traduz na preservação integral da paisagem e de todos os 
elementos que a compõem privilegiando o desenvolvimento do seu conhecimento através da 
investigação científica. 

- Da análise efetuada conclui-se que o Projeto induz impactes positivos ao proporcionar 
investimentos para a concretização de projetos de natureza social e cultural, beneficiar caminhos 
existentes, facultar emprego direto e indireto durante a construção, exploração e desativação, e 
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diminuir a atual dependência que Portugal tem do exterior no que respeita ao fornecimento de 
eletricidade. 

- A serra de Montejunto constitui um maciço montanhoso calcário, que vêm sofrendo um longo e 
peculiar processo erosivo, cujas transformações se expressam através de diferentes formações 
geológicas (escarpas, cascalheiras, campos de lapiás, dolinas, grutas e algares), observáveis nas 
inúmeras áreas da serra e que marcam fortemente a paisagem local. A morfologia cársica 
superficial, associada à vegetação natural, configura no seu conjunto a existência de uma paisagem 
cársica, reforçando o valor patrimonial e paisagístico desta serra e revelando a sua Elevada a Muito 
Elevada Qualidade Visual. A Serra de Montejunto foi considerada como Paisagem Protegida, pelas 
suas características naturais intrínsecas, pelo facto de constituir um repositório de vegetação natural 
de importância nacional e por possuir evidente interesse geológico e geomorfológico, 
proporcionando aspetos de evidente interesse paisagístico. 

- A instalação do Projeto implicará impactes negativos muito significativos na Paisagem, dada a 
dimensão dos aerogeradores e dado que o mesmo se fará sentir, potencialmente, sobre uma 
grande porção de território que revela uma Elevada Sensibilidade Paisagística, não só na área 
classificada como Paisagem Protegida como em toda a envolvente, com um elevado número de 
povoações.  

- As áreas de vinha, presentes particularmente em Alenquer e atravessadas pelos corredores da 
Linha Elétrica, são representativas da Zona Oeste, que é considerada uma das maiores Regiões 
Vinícolas de Portugal. Para além de refletirem toda uma tradição vitivinícola, é um território que, 
pela consolidação e expansão da cultura da vinha, tem vindo a ganhar expressão enquanto 
paisagem vinhateira. Algumas dessas áreas, por vezes associadas a quintas, pela sua Elevada 
Qualidade Visual conferem ao território em causa, e no seu conjunto, um notável padrão visual, 
também valorizador desta paisagem. O seu atravessamento por uma linha elétrica aérea contribuirá 
para comprometer a sua identidade e integridade visual, em particular nas áreas mais bem 
conservadas. 

- Numa perspetival de valorização integrada, a presença dos aerogeradores do presente parque 
eólico, da sua subestação, da linha elétrica aérea associada e dos respetivos apoios compromete a 
integridade e o carácter visual da Paisagem, em virtude da sua desmesurada escala e do seu forte 
carácter artificial e permanente. Estas estruturas constituirão uma intrusão visual não minimizável, 
provocando a fragmentação do horizonte visual e dificultando a perceção da Paisagem, 
consequentemente desvirtuando o conceito de lugar e de Paisagem enquanto unidade visual. 

5. CONCLUSÕES 

O projeto do Parque Eólico do Cercal consiste na implantação de 17 aerogeradores para produção de 
energia elétrica, na serra de Montejunto. Este projeto engloba ainda a construção de uma linha elétrica a 
60 kV, um edifício de comando e subestação, bem como os respetivos acessos e rede de cabos 
subterrânea. 

A área de implantação do Parque e os corredores alternativos da Linha Elétrica inserem-se no Sítio de 
Importância Comunitária (SIC) PTCON0048 – Serra de Montejunto e na Área Protegida da Paisagem 
Protegida da Serra de Montejunto, abrangendo os concelhos de Cadaval e Alenquer. 

O Parque Eólico destina-se à produção de energia elétrica, a partir de uma fonte renovável e não 
poluente, prevendo-se uma produção anual de cerca de 139 GWh. 

Importa salientar que a área prevista para a instalação do Parque Eólico e da Linha Elétrica exibe grande 
valor natural, ao nível geológico e geomorfológico, paisagístico, florístico e faunístico, e patrimonial. 

Como impactes positivos salientam-se os contributos para a diversificação das fontes energéticas do 
país, o cumprimento do Protocolo de Quioto, o cumprimento das metas estabelecidas em termos de 
consumo interno bruto de energia e a diminuição da dependência da produção de energia através de 
combustíveis fósseis. A nível socioeconómico regional e local, destacam-se as contrapartidas diretas a 
atribuir à câmara municipal e os benefícios económicos para as respetivas povoações. 

Como principais impactes negativos salientam-se os decorrentes da construção do Projeto e da 
presença e funcionamento do mesmo, realçando-se: 

- a destruição/afetação das estruturas cársicas (exocarso e endocarso); 

- a afetação de manchas de vegetação com habitats prioritários e espécies florísticas protegidas, 
embora se verifique uma salvaguarda das manchas de maior importância; 
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- a perturbação, efeito de exclusão e possível mortalidade de aves de rapina e morcegos, em 
algumas zonas específicas da área do Projeto; 

- a afetação direta e indireta de elementos patrimoniais, destacando-se o Castro de Rocha Forte 
(monumento nacional), Curral e Via da Malhada dos Touros, e grutas com vestígios de ocupação 
humana, bem como o impacte visual sobre o Castro de Pragança e o Santuário de Nossa Senhora 
das Neves. 

- os impactes paisagísticos, uma vez que os aerogeradores destacar-se-ão na leitura da paisagem, 
numa área de Paisagem Protegida. 

Em resumo, a construção do Parque Eólico do Cercal, pela sua extensão, pelo equipamento a instalar e 
pelas estruturas associadas, acarreta impactes negativos muito significativos sobre o território, sobre a 
sua integridade geológica, paisagística e patrimonial não desprezíveis nem minimizáveis. 

De salientar que, segundo a análise efetuada, as estruturas que compõem este Projeto constituirão uma 
intrusão visual não minimizável na área protegida – Paisagem Protegida da Serra de Montejunto - 
provocando a fragmentação do horizonte visual e dificultando a perceção da Paisagem e, 
consequentemente, desvirtuando o conceito de lugar e de Paisagem enquanto unidade visual. 

Destacam-se ainda as incompatibilidades do Projeto (Parque e Linha) com alguns dos instrumentos de 
gestão territorial identificados para a área de implantação do Projeto, dando especial ênfase ao PDM do 
Cadaval em vigor. 

Por outro lado, tendo em consideração as principais exposições, recebidas no âmbito da Consulta 
Pública, verifica-se que a maioria é desfavorável ao Projeto. Realça-se a relevância dos pareceres das 
Câmaras Municipais abrangidas pelo Projeto, que apontam, de uma forma geral, para os impactes 
negativos significativos, também reconhecidos pela CA, e do parecer desfavorável da Comissão Diretiva 
da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto. 

Face ao exposto e ponderando os impactes negativos e positivos previstos, a CA propõe a emissão de 
parecer desfavorável ao “Parque Eólico do Cercal”, atendendo que a intervenção proposta não é 
compatível com os valores geológicos, paisagísticos e patrimoniais existentes, bem como com os 
instrumentos de gestão territorial. 
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