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1. INTRODUÇÃO 
 

Em cumprimento do preceituado no artigo 14º do Decreto - Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, procedeu-se à 
Consulta Pública do “Parque Eólico do Cercal”. 

 

2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 
 

Considerando que o Projecto 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. 

3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA 
 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi 
disponibilizado para consulta nos seguintes locais:  

o Agência Portuguesa do Ambiente (APA)  
o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
o Câmara Municipal de Cadaval 

 
O Resumo Não Técnico foi disponibilizado para consulta nas seguintes Juntas de Freguesia: 
  

o Junta de Freguesia de Cercal 
o Junta de Freguesia de Lamas 

 

4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO  
 

A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por 
meio de: 
- Afixação de Anúncios nas Câmara Municipal e Juntas de Freguesia acima referidas; 
- Publicação de um anúncio e envio de nota de imprensa para jornal Correio da Manhã; 
- Envio de nota de imprensa para os jornais, revista e rádios que constam no Anexo II; 
- Divulgação na Internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente com anúncio e RNT; 
- Envio de ofício circular às entidades constantes no Anexo II. 
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5. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 
 

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

• 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. 

6. ANÁLISE DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 
 

O Instituto Geográfico Português solicita o envio pelo proponente das coordenadas  das 
infra-estruturas a implementar (aerogeradores, subestação e apoios da linha eléctrica), com 
indicação do respectivo sistema de referência, assim como a altura máxima dos mesmos. 

A Direcção Geral de Energia e Geologia verifica que o corredor base intersecta algumas 
áreas afectas 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 actualmente existentes, no que se 
refere ao cumprimento das disposições referentes às servidões administrativas, distâncias 
mínimas de segurança e restrições de utilidade pública vigentes. 

A DRAP-LVT considera que deverá ser adoptada a alternativa C para a construção da linha 
eléctrica de ligação ao posto de Corte de Merceana, uma vez que grande parte do traçado 
coincide com linhas eléctricas existentes. Salienta que as outras alternativas atravessam 
maiores áreas de solos da Reserva Agrícola Nacional. 
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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. 

No que respeita aos impactes no solo e na actividade agrícola, provocados pela instalação do 
projecto 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 afectadas, 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 actividades 
agrícolas e da deterioração das características do solo; 

- Deverão ser tomadas medidas que evitem que as poeiras afectem as culturas, bem 
como que não seja afectado o normal desenvolvimento da actividade 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 1,5m, 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 efectuar-
se no extremo das mesmas, de forma a não inviabilizar a respectiva exploração. 

 

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

- O traçado principal do acesso ao parque não teve em consideração a existência de um 
empreendimento turístico na Serra de Montejunto, considerando o PDM de Cadaval, 
que compreende um projecto 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 projecto 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. 
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- 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. 

- 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 afectação de 
habitats/biótopos. Esta opção apenas teve em conta aspectos económicos em 
detrimento dos aspectos ambientais e paisagísticos, existindo outras opções viáveis e 
com menor impacte. 

- Os resultados dos estudos sobre a avifauna e quiropteros, 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 projecto. 

- 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. 

 

A Câmara Municipal de Alenquer deliberou por unanimidade emitir parecer desfavorável às 
Alternativas A e B da linha eléctrica 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), 
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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. 

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 projectos 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, 9330 
Floresta de Quercus suber). Este traçado apresenta ainda vários pontos de conflito com áreas 
edificadas, nomeadamente os Casais da Pedreira, Paúla e Labrugueira. 

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. 

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 arquitectónico 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 projecto afirmando que o parque eólico irá proporcionar progresso á 
freguesia. 

A Junta de Freguesia de Lamas sugere a eliminação do corredor e directriz da linha eléctrica 
(Alternativa C) por entender prejudicar o património arquitectónico e paisagístico. Entende que 
a Alternativa C deverá ser desviada para Sul tanto quanto for possível. 

O FAPAS – Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens é contra a construção do 
projecto, 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 vário endemismos lusitanos calcícolas (p.ex. Arabis 
sadina, Silene longicila) e contando com várias espécies raras, de distribuição geográfica 
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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 projecto: 

- 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 directa por colisão ou outra. Os dados 
bibliográficos existentes sobre a mortalidade directa 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 
susceptíveis 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 factor 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. 

  

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 actualmente não existem construções de qualquer tipo. 
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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 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. 

Considera 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 projecto se encontra totalmente inserida no sítio Montejunto da Rede Natura 
2000, ocupando quase 20% da sua área total. 

 

A Alambi - Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do Concelho de Alenquer, 
o ECTV - Espeleo Clube Torres Vedras, e a Quercus – Associação Nacional de 
Conservação da Natureza, 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 projecto 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-
depeluche (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. 

Segundo estas entidades, o solicitado pela Comissão de Avaliação, nomeadamente “alguns 
trabalhos complementares aos já efectuados, para melhor caracterizar a situação de referência 
dos morcegos na área de estudo e avaliar com maior exactidão 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 as determinação dos trajectos 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 excepção do CV17, por sinal o abrigo Cadaval - a 
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cavidade que alberga o maior número de morcegos potencialmente a afectar com a instalação 
do Parque Eólico. 
 
Também ao nível da fauna, referem que os impactes que afectam espécies ameaçadas e mais 
sensíveis aos impactes, 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, como também consideram para outras aves com o 
atravessamento desta nos prados da Puceteira. Referem 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 
acção sobre a conservação da natureza e a biodiversidade devem ser adoptadas mesmo na 
ausência de certeza científica da existência de uma relação causa-efeito entre eles”. (in Art.º 4º 
do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho). 
Ao nível da flora consideram que o estudo apresenta lacunas de conhecimento inaceitáveis, e 
salientam algumas incongruências do mesmo e que não houve um levantamento 
promenorizado.  
 
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 afectado com a instalação de aerogeradores.  
 
Referem ainda que os impactes foram subavaliados no atravessamento do Vale do Furadouro 
pela linha eléctrica a instalar no habitat prioritário 5230 Matagais arborescentes de Laurus 
nobilis e nos 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. 
 
Segundo estas entidades, apesar do estudo reconhecer que “a construção do Parque Eólico 
originará impactes paisagísticos negativos, certos, permanentes durante a vida útil do projecto, 
mas recuperáveis, de moderada magnitude e significância”, o seu impacto 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 Auto-estrada do Norte. 
 
Salientam ainda que o EIA reconhece ainda 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 afecta ao projecto 
(Lamas, Cercal, Rochaforte, Tagarro, Espinheira, Casais das Boiças, Ventosa, entre outras) e 
respectivas vias de comunicação”, tornando quase irrelevante o argumento de não haver 
qualquer aerogerador visível em 37,2% da área da bacia de impacte visual. 
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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 infra-estruturas semelhantes.” Para estas entidades, o facto de já existirem infra-
estruturas 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 projecto prever a instalação de um 
aerogerador na área onde existe o Castro de Rocha Forte, Monumento Nacional, o EIA refere 
que a prospecção arqueológica não encontrou o Monumento Nacional, 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 Sec XII, propondo que se efectue 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. 
 
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 projecto, 
nomeadamente os locais de interligação ao Sistema Eléctrico 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 desta 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 infra-estrutura, 
designadamente outras áreas com potencial eólico situadas fora de áreas classificadas. 
 
Concluem que apesar de serem favoráveis às energias renováveis de baixo impacto, devem 
sempre ser devidamente avaliados os valores naturais, paisagísticos e culturais e neste projecto 
não foi efectuada uma correcta ponderação de interesses. Consideram assim que face ao 
exposto deverá ser emitida Declaração de Impacte Ambiental desfavorável ao projecto. 
 
 
A Estradas de Portugal, S.A. verifica que a área de estudo do projecto acima mencionado 
confronta a noroeste com a ER115-1, estrada sob a jurisdição da EP-Estradas de Portugal S.A. e 
cujo regime de protecção 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 efectuar nesta via carece de projecto 
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 EP-Estradas de Portugal, S.A., informa que será necessária a 
obtenção de autorização no âmbito das “autorizações especiais de trânsito”, cujos processos 
são coordenados por esta empresa. 
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Refere, ainda, que a área do projecto confronta a nascente com a EN1 e com a EN1-5, estradas 
desclassificadas pelo PRN 2000, mas sob jurisdição da EP-Estradas de Portugal, S.A., 
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 protecção 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 
actualmente suspenso por forma a avaliar a necessidade da intervenção no sentido de dar 
resposta às necessidades diagnosticadas na respectiva rede rodoviária. 

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

Relativamente ao projecto da linha eléctrica (aérea), refere que foram estudadas três 
alternativas interceptando estas as seguintes estradas: 

Alternativa A 

• 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 eléctrica a instalar por via aérea carecerá de licenciamento pela EP-
Estradas de Portugal S.A., salientando que sempre que ocorra a sobre passagem de infra-
estruturas 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 
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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. 

Informar 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 EP-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 efectuar uma plantação de 
compensação.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 

Relatório de Consulta Pública 
Parque Eólico do Cercal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
Localização do projecto  
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Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico do Cercal 
Resumo Não Técnico
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caso seja aprovada a Alternativa C)
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ANEXO II 
Órgãos de Imprensa e Entidades convidados a participar na Consulta Pública 
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Lista de Órgãos de Imprensa 
 

Redacção do “Jornal de Notícias” 
Redacção da T.S.F. Rádio Jornal 
Redacção da Rádio Renascença 
Redacção do Jornal Semanário Sol 
Redacção do Jornal “O Expresso” 
Redacção do “Diário de Notícias” 
Redacção do Jornal “Correio da Manhã” 
Redacção do “Jornal Público” 
Redacção da Agência Lusa 
Redacção da RTP  
Redacção da SIC 
Redacção da TVI 

 
 

Lista de Entidades convidados a participar na Consulta Pública  
 

Associação Nacional da de Conservação da Natureza - QUERCUS 

Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente - CPADA 

Centro de Estudos da Avifauna Ibérica - CEAI 

Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente - GEOTA 

Liga para a Protecção da Natureza - LPN 

Sociedade Portuguesa de Ecologia - SPECO 

Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves - SPEA 

Autoridade Nacional de Protecção Civil - ANPC 

Estradas de Portugal, SA 

Direcção Geral de Energia e Geologia 

Instituto Geográfico Português 

Turismo do Oeste 

EDP Distribuição 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas - LVT 

Direcção Regional de Economia-LVT 

Câmara Municipal de Alenquer 
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ANEXO III 
Exposições Recebidas 

 



FAPAS – Fundo para a Protecção dos Animais Selvagen s 
 
Sede: Rua Alexandre Herculano, 371-4º Dtº   4000-055 PORTO 
Telefone: 22 200 2472  Fax: 22 208 7455  email: geral.fapas@sapo.pt 
 
Contactos em Lisboa:  nucleolisboa@fapas.pt    tm: 93 849 1355 
 
Ao Exmo. Sr. Director-Geral da Agência Portuguesa d e Ambiente 
 
Comentário no âmbito da consulta pública da Avaliaç ão de Impacte Ambiental do 
Parque Eólico do Cercal (Cadaval)  
 
 
 
1. Introdução 
2. Impacto sobre a Flora e Fauna 
3. Outros Impactos 
4. Conclusões 
 
 
 
1. Introdução  
 
O Parque Eólico do Cercal prevê a instalação de dezassete aerogeradores de 2 MW 
cada na Serra de Montejunto, concelho do Cadaval, próximo da localidade do Cercal. 
 
Os aerogeradores serão distribuídos em vários núcleos, numa área contínua de 
implantação de 636 hectares. A rede de acessos ao Parque Eólico totaliza cerca de 15 
km. 
 
Todo o parque eólico, incluindo a quase totalidade dos acessos, encontra-se em zona 
de Rede Natura 2000 – Sítio Montejunto. 
 
 
 
 
2. Impacto sobre a Fauna e Flora.  
 
A implantação do Parque Eólico do Cercal apresenta vários perigos e consequências 
negativas para a fauna, a flora e outros valores naturais  
 
O Sítio Montejunto da Rede Natura 2000 caracteriza-se por uma diversidade florística 
elevada, incluindo vário endemismos lusitanos calcícolas (p.ex. 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 (Dec.Lei 49-2005). 
 
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. 
 
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 directa por colisão ou outra. 
 
Os dados bibliográficos existentes sobre a mortalidade directa 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. 
 
Cabe aqui 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 factor 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. 
 
 
 
 
3. Outros impactos  
 
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 actualmente 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. 
 



 
4. Conclusões  
 
O parque eólico do Cercal é uma estrutura artificial de grandes dimensões, que 
previsivelmente terá impactos muito negativos sobre a fauna, a flora e os habitats 
naturais da zona. 
 
Estes impactos agravam-se pela facilitação do acesso proporcionado pelos caminhos 
de serventia. 
 
Os impactos 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. 
 
É garantida a destruição e fragmentação de habitats naturais com interesse 
conservacionista. 
 
Os impactos visuais negativos retiram às populações locais e aos visitantes o usufruto 
de uma paisagem natural de grande beleza. 
 
Por estes motivos, reforçados por a zona de implantação estar totalmente inserida no 
sítio Montejunto da Rede Natura 2000, ocupando quase 20% da sua área total, é nossa 
opinião que o parque eólico não deve ser autorizado neste local. 
 
 
Lisboa, 27 de Dezembro de 2011 
 
 
 
FAPAS – Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens. 
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Assunto:  Envio de posição conjunta no âmbito da consulta pública da Avaliação de 

Impacte Ambiental do EIA do “Parque Eólico do Cercal” – Parque Eólico do 

Planalto, S.A. 

 
 
A Alambi - Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do Concelho de Alenquer, o 
ECTV - Espeleo Clube Torres Vedras, e a Quercus – Associação Nacional de Conservação 
da Natureza, vêm por este meio participar na fase de consulta pública da Avaliação de 
Impacte Ambiental do EIA “Parque Eólico do Cercal”. 
 
O projecto de instalação do “Parque Eólico do Cercal encontra-se previsto numa área 
sensível da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto e no Sítio de Importância 
Comunitária “Serra de Montejunto” da Rede Natura 2000, que decorre da Directiva 
92/43/CEE do Conselho, (Directiva Habitats), no âmbito da Decisão da Comissão Europeia. 

 
A serra de Montejunto foi instituída através do Decreto Regulamentar n.º 11/99, de 22 de 
Julho, e “constitui um repositório de vegetação natural de importância nacional, para além 
do interesse de ordem geológica, traduzido nos afloramentos rochosos, que proporcionam 
aspectos de grande interesse paisagístico, encenando panorâmicas de grande beleza 
natural.” De salientar que a criação desta Área Protegida surgiu na altura por “ter vindo a 
verificar-se uma sucessiva degradação do ambiente, que poderá pôr em risco o conjunto de 
valores referidos”. 
 
A serra de Montejunto foi também reconhecida como Sítio de Importância Comunitária, 
tendo sido aprovado pela Decisão da Comissão n.º 2006/613/CE, de 19 de Julho.  
 
Relembrando a descrição que consta da ficha do Sítio “Serra de Montejunto”, elaborada no 
âmbito do Plano Sectorial da Rede Natura 2000: 
 
“O Sítio é dominado pela serra de Montejunto que, com os seus 666 metros, funciona como 
uma barreira à influência oceânica. Constitui o extremo Sudoeste do maciço calcário 
estremenho e tem sido moldada pela erosão que lhe proporcionou formações cá ́rsicas 
características. Um exemplo que se impõe na paisagem são as escarpas, frequentemente 
colonizadas por comunidades casmofíticas (habitat 8210). 
Outros habitats calcários a merecerem referência são as lajes dispostas em plataformas 
percorridas por fendas (8240*) e as cascalheiras (8130) onde, face à instabilidade do 
substrato, dificilmente se instala vegetação. 
Devido à intervenção humana, os carrascais (Quercus coccifera), em cujas clareiras podem 
ocorrer tojais e tomilhais (5330), têm vindo progressivamente a substituir os carvalhais de 
carvalho-português (Quercus faginea subsp. broteroi) (9240*), permanecendo como 
testemunho reliquial do coberto vegetal de outrora um carvalhal em bom estado de 
conservação. Presentes estão também arrelvados vivazes, muitas vezes ricos em orquídeas 
(6210) e arrelvados xerófilos dominados por gramíneas (6220*), prados com comunidades 

Exmo. Senhor 
Director-Geral da Agência Portuguesa do 
Ambiente 
Eng.º Mário Grácio 

Alambi - Associação para o 
Estudo e Defesa do Ambiente 
do Concelho de Alenquer 
ECTV - Espeleo Clube Torres 
Vedras 
Quercus – Associação 
Nacional de Conservação da 
Natureza 
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de plantas suculentas (6110*) e ainda louriçais (Laurus nobilis), com presença habitual de 
medronheiro (Arbutus unedo) e ocasional de folhado (Viburnum tinus) (5230*). 
A diversidade floristica é ́ elevada e, para além de vários endemismos lusitanos calcícolas, 
como Arabis sadina e Silene longicilia, existem aqui espécies raras que, na sua limitada 
distribuição geográfica, detêm no Sítio uma boa representação populacional. 
Em termos faunísticos, em particular no que diz respeito aos Quirópteros, trata-se de uma 
zona importante de hibernação para morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersi), sendo 
também utilizado como abrigo satélite de criação para machos e fêmeas não reprodutoras.” 
 

0. Considerações sobre a instalação de Parques Eólicos 
 

Considerando que os Sítios da Rede Natura 2000, a par das Áreas Protegidas, são espaços 
fundamentais para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade em Portugal, as 
signatárias da presente posição defendem que estas zonas naturais mais vulneráveis 
devem ser devidamente preservadas, dado que existem alternativas com potencial eólico 
fora das áreas sensíveis. 
 
Em nosso entender, 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, de acordo com fundamentação que a seguir se apresenta. 
De referir ainda que não existe qualquer animosidade ou oposição, por parte dos signatários 
desta posição, em relação à produção de energia eólica. Essa solução continua a ser uma 
boa opção, desde que instalada em locais com impactes mais reduzidos e com a dimensão 
adequada. 
 
Este EIA surge pela desconformidade do um anterior EIA do Parque Eólico do Cercal (2009) 
que determinou o encerramento do processo de AIA n.º 2106. Apesar do presente EIA visar 
a reformulação do Estudo apresentado em 2009, de forma a colmatar as lacunas 
identificadas pela Comissão de Avaliação no âmbito do anterior Procedimento de AIA e as 
alterações, posteriormente preconizadas, do Estudo Prévio do Parque Eólico do Cercal, fica-
se sem conhecer, ao longo do Estudo, que lacunas foram preenchidas e que alterações 
foram efectuadas que permitiram a conformidade deste EIA. Será um aspecto irrelevante, 
para quem participa na Discussão Pública, conhecer a fundamentação das decisões 
tomadas pela Administração e fazer um estudo comparativo entre um estudo e o anterior, 
com vista a formular uma opinião? 
 
Neste parecer conjunto os signatários cingem-se apenas à análise das áreas da ecologia, 
da paisagem e do património, porque são estas áreas que concentram os impactes mais 
significativos, afectam cerca de 1/5 da área do Sítio e põem em causa o estatuto de 
Paisagem Protegida.  
 

1. Ecologia 
 
Como primeiro reparo, embora não referenciado na bibliografia, o “Guia sobre o 
Desenvolvimento da Energia Eólica e a Rede Natura 2000”, editado pela Comissão 
Europeia em Outubro de 2010, menciona informação importante para enquadrar a 
problemática e deveria ter sido consultado. 
 
a) Fauna 
Do projecto 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 
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períodos do ano, e para o Morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale), com a 
presença irregular de cerca de 300 indivíduos desta espécie.  
 
Dadas as insuficiências verificadas no EIA de 2009, o qual foi objecto de Declaração de 
Desconformidade, o presente Estudo menciona que foram exigidos “alguns trabalhos 
complementares aos já efectuados, para melhor caracterizar a situação de referência dos 
morcegos na área de estudo e avaliar com maior exactidão os possíveis impactes negativos 
decorrentes da instalação deste parque eólico, com ênfase no abrigo Cadaval e na espécie 
M. schreibersii”. Neste sentido, a equipa deste EIA “seguiu as directrizes gerais propostas 
pelo ICNB para estudos deste tipo, as directrizes propostas pela CA deste projecto no 
relatório de desconformidade do EIA apresentado no ano de 2008, as medidas aprovadas 
na reunião conjunta com o ICNB realizada em Outubro de 2009 e os ajustes posteriormente 
efectuados, aprovados pelo ICNB após contactos via email.”  
Analisando os resultados, e como não se conhece o estudo de caracterização anterior, facto 
que nos impede de fazer uma comparação entre ambos, constata-se que o segundo 
objectivo do estudo -  “avaliar com maior exactidão 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. Acresce que o mesmo não só se 
mostrou inconclusivo como, inclusive, propõe medidas de monitorização para obter 
resultados que já deveriam constar deste EIA, nomeadamente as determinação dos 
trajectos dos Morcegos-de-peluche, parecendo mesmo confundir medidas de 
minimização/compensação com monitorização, situação que é recorrente em quase todos 
os EIA. 
 
Por outro lado, no concerne à marcação dos morcegos com cápsulas luminosas e à sua 
anilhagem, ficámos sem saber se a equipa do estudo participou num trabalho da 
responsabilidade do ICNB ou se o ICNB participou num estudo que por si exigido no âmbito 
da Comissão de Avaliação. Trata-se de um aspecto que deve ser esclarecido cabalmente, 
para que não subsistam dúvidas quanto à isenção e imparcialidade deste organismo da 
Administração Pública neste processo. 
Ainda no que aos morcegos diz respeito, todas as cavidades são identificadas com a 
distância ao aerogerador mais próximo, com excepção do CV17, por sinal o abrigo Cadaval 
- a cavidade que alberga o maior número de morcegos potencialmente a afectar com a 
instalação do Parque Eólico. Há alguma razão que se desconhece para que tal aconteça? 
 
Para além disso, e ainda ao nível da fauna, de referir que os impactes que afectam espécies 
ameaçadas e mais sensíveis aos impactes, 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), parecem-nos subavaliados os impactes da 
instalação da linha de transporte de energia no Vale do Furadouro, como também o estão 
para outras aves com o atravessamento desta nos prados da Puceteira. 
 
Para terminar este ponto, refere-se 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 acção sobre 
a conservação da natureza e a biodiversidade devem ser adoptadas mesmo na ausência de 
certeza científica da existência de uma relação causa-efeito entre eles”. (in Art.º 4º do 
Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho).  
 
b) Flora e Habitats 
 
Ao nível da flora o estudo apresenta lacunas de conhecimento inaceitáveis, como parece 
comprovar a afirmação:  
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“não foi possível obter uma cartografia detalhada de todos os valores naturais presentes na 
área de estudo, em particular de alguns Habitats rupícolas de pequenas dimensões e não 
cartografáveis através da interpretação de fotografias aéreas, como o Habitat 6110* e, em 
menor extensão, por ser muito mais raro na área de implantação do projecto, o Habitat 
prioritário 8240*.”  Por isso, dificilmente se compreende a seguinte afirmação: 
“O biótopo “Matos” alberga 7 Habitats da Directiva, incluindo os Habitats prioritários 6110* – 
Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi, 6220* – Subestepes de 
gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea e 8240* – Lajes calcárias. Não obstante, o 
valor deste biótopo, no contexto deste impacte, foi considerado médio, já que a localização 
dos aerogeradores foi seleccionada de forma a evitar a afectação de Habitats prioritários, 
prevendo-se apenas a afectação do Habitat 5330.” Se não foi feito um levantamento 
pormenorizado, como é que se pode prever que não haverá a afectação de habitats 
prioritários? 
 
Embora o EIA identifique os habitats, nomeadamente os prioritários, descrevendo-os em 
mosaico, mesmos não cartografados com o pormenor que se exigia, apesar de ter havido 
mais do que tempo e condições para o fazer e da insistência da Autoridade de AIA. Mais, ao 
longo do EIA estão patentes várias incongruências. Afirmando-se 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 afectado com a 
instalação de aerogeradores. No que respeita à flora, também nos parece que o estudo ficou 
aquém do que seria necessário, não havendo um levantamento pormenorizado. Atendendo 
à sensibilidade da área, não seria exigível uma avaliação rigorosa no terreno e de uma 
cartografia de pormenor dos valores naturais presentes, com escala apropriada (no mínimo 
a 1:5.000)?  
Apesar destas insuficiências e de outras que foram detectadas, como os impactes 
subavaliados do atravessamento do Vale do Furadouro pela linha eléctrica a instalar no 
habitat prioritário 5230 *Matagais arborescentes de Laurus nobilis e nos habitat 9240 – 
Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis, o EIA admite fortes impactes 
sobre espécies de plantas com alto valor conservacionista, como Arabis sadina, Saxifraga 
cintrana, entre outras. 
 
Numa situação normal, o ICNB teria exigido uma cartografia dos valores naturais 
pormenorizada que permitisse aferir qual a verdadeira afectação dos habitats prioritários e 
não prioritários, bem como das espécies da flora, até porque os resultados obtidos parecem 
colidir com avaliações anteriores efectuadas por equipas multidisciplinares no âmbito da 
elaboração do Plano de Ordenamento. Importa salientar que os estudos de caracterização 
efectuados ao longo dos últimos anos no âmbito do Plano de Ordenamento, identificaram 
um importante conjunto de valores naturais para a zona da futura implantação do Parque 
Eólico, o que levou a que a mesma fosse proposta como zona de Protecção Parcial I e II (as 
mais restritivas). Neste contexto, depreende-se que a proposta inicial de regulamento não 
permitiria a instalação de parques eólicos. O que aconteceu entretanto que fez com que 
uma área de elevada sensibilidade deixasse de o ser para passar a ser passível de 
destruição? Considerando isto, o ICNB irá validar esta informação como suficiente e 
adequada à emissão do seu parecer? Se os dados que constavam do anterior estudo 
apresentavam lacunas, será as exigências da Comissão de Avaliação foram tidas em 
consideração? 
 
 

2. Paisagem 
 
Apesar do estudo reconhecer que “a construção do Parque Eólico originará impactes 
paisagísticos negativos, certos, permanentes durante a vida útil do projecto, mas 
recuperáveis, de moderada magnitude e significância”, o seu impacto na paisagem está 
subavaliado, pois transforma um dos locais com menor presença humana numa paisagem 



 5
 

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 Auto-estrada do Norte. 
O EIA reconhece ainda 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 afecta ao projecto (Lamas, 
Cercal, Rochaforte, Tagarro, Espinheira, Casais das Boiças, Ventosa, entre outras) e 
respectivas vias de comunicação”, tornando quase irrelevante o argumento de não haver 
qualquer aerogerador visível em 37,2% da área da bacia de impacte visual. 
 
Por outro lado, não se compreende a argumentação de que “apesar destes equipamentos 
apresentarem grandes dimensões, não induzirão uma elevada intrusão visual, dada a 
existência, já na região, de várias infra-estruturas semelhantes.” O facto de já existirem infra-
estruturas 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. De referir que se 
entende por “«paisagem protegida» uma área que contenha paisagens resultantes da 
interacção harmoniosa do ser humano e da natureza, e que evidenciem grande valor 
estético, ecológico ou cultural”, (in Art.º 19º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho).  
 
Pese embora os impactes relativos à Socioeconomia do Projecto venham a ser positivos e 
significativos, não nos parece aceitável que o valor da paisagem possa vir a ser fortemente 
diminuído, pondo em causa o estatuto de Paisagem Protegida. Considerando que existirá 
sempre alguma a subjectividade sobre a apreciação do impacte paisagístico dos 
aerogeradores na paisagem, alguém consideraria aceitável instalar este tipo de estruturas, a 
título de exemplo, na Paisagem Cultural de Sintra, sem que se ficasse em causa o estatuto 
junto da Unesco? 
 

3. Património Cultural 
 
O projecto prevê a instalação de um aerogerador  na área onde existe o Castro de Rocha 
Forte, Monumento Nacional. Como é admitido no estudo, mais uma das situações 
incompreensíveis, a prospecção arqueológica não encontrou o Monumento Nacional, 
alegadamente porque a altura da vegetação impediu visualização o solo. Perante este 
cenário de difícil qualificação, o promotor coloca mesma a hipótese de alterar a disposição 
dos aerogeradores, caso o Monumento Nacional venha a ser detectado com a prospecção 
arqueológica a efectuar após a obtenção Declaração de Impacte Ambiental favorável ou 
condicionada e por determinação do IGESPAR. 
O EIA admite também a destruição da Calçada dos Frades, um Monumento que se supõe 
ser do Sec XII, propondo que se efectue um registo para memória futura. Trata-se de mais 
uma opção injustificável que obrigaria ao estudo de alternativas de localização dos acessos, 
situação que não é proposta. 
Como ambas as situações são suficientemente graves para colocar em causa quer a 
qualidade do EIA, quer as opções sugeridas, temos a expectativa de que o IGESPAR, 
organismo que tem por missão a gestão, a salvaguarda, a conservação e a valorização dos 
bens que integram o património cultural arquitectónico e arqueológico classificado do país, 
concederá parecer negativo à instalação do Parque Eólico. 
 

4. Alternativas de localização 
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Todo o EIA assenta numa lacuna insanável: a ausência de estudo de alternativas de 
localização. Apesar da argumentação aduzida, de que os antecedentes do projecto, 
nomeadamente os locais de interligação ao Sistema Eléctrico 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, em nosso 
entender, 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. Existem de facto alternativas à localização desta infra-estrutura, 
designadamente outras áreas com potencial eólico situadas fora de áreas classificadas. 
 
Uma outra perplexidade reside na projecção da situação de referência. Embora 
reconheçamos que se trata de um exercício complexo, não se compreende o facto de se 
omitir a possibilidade de se dinamizarem acções de gestão activa dos habitats, com vista ao 
incremento dos habitats prioritários. De facto, se existissem uma politica de conservação da 
natureza alicerçada na remuneração de serviços ambientais prestados por agentes locais, 
facilitar-se-ia a manutenção de espécies e habitats em estado de conservação favorável, de 
forma a cumprir os compromissos internacionais subscritas pelo Estado Português, solução 
que tem estado à margem das prioridades estabelecidas. 
 

5. Conclusões 
 
Apesar de sermos favoráveis às energias renováveis de baixo impacto, devem sempre ser 
devidamente avaliados os valores naturais, paisagísticos e culturais e neste projecto não foi 
efectuada uma correcta ponderação de interesses. 
 
Considerando o exposto anteriormente e as diversas condicionantes às actividades nesta 
área sensível da Paisagem Protegida e Sítio de Importância Comunitária da Rede Natura, 
os signatários da presente posição entendem que não deverá ser emitida DIA Favorável ou 
Favorável Condicionada a este Parque Eólico. 
 
 
Montejunto, 27 de Dezembro de 2011 
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Sua Referência Sua Comunicação de Nossa Referência Alenquer
Of.°N. 8064/2011 26/12/2011

Assunto: Estudo Ambiental do Parque EóIico do Cercal

No âmbito do processo de óonsulta pública do Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico

do Cercal, esta Câmara Municipal na sua reunião de hbje deliberou, por unanimidade,

1. Emitir parecer desfavorável à alternativa A e B do corredor da linha elétrica a construir;

II. Emitir parecer favorável condicionado à alternativa C do corredor da linha elétrica a

construir, salvaguardando que a mesma não sobrepasse edificações pré-existentes,

com base na informação que a seguir se transcreve:

“Enquadramento:

O projeto refere-se ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Parque Eólico do Cercal, nos

termos do previsto no Decreto — Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio (alterado e republicado no

Decreto-Lei n.° 197/2005, de 8 de Novembro e retificado pela Declaração de Rectificação n.°

212006, de 6 de Janeiro), que estabelece o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental.

O Parque Eólico do Cercal irá ser constituído por 17 aerogeraddres de 2 050 kW cada,

distribuídos geograficamente por uma área de 636 ha, no concelho do Cadaval.

Salienta-se que o projeto do Parque Eólico insere-se em área classificada como Paisagem

Protegida (DR n.° 11/99, de 22 de julho) e em sitio classificado da Rede Natura 2000 -

PTCONOO48 — Serra Montejunto (RCM n.° 76/00, de 05 de julho).
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Mais se informa que, para escoar a energia produzida no Parque Eólico do Cercal será

necessário construir uma linha elétrica a 60 kV entre a subestação do Parque citado e o Posto

de Corte da EDP de Merceana, a qual terá a extensão aproximada de 16 km, para a qual foram

estudados três corredores alternativos.

Considerações:

A análise aqui apresentada incide apenas sobre os corredores em estudo para a linha elétrica

de 60 kV, um vez que o Parque Eólico está projetado fora do território municipal.

Análise aos Corredores

Figural: Enquadramento Administrativo

1. Alternativa A

Este corredor apresenta uma extensão total de 15,3 km, dos quais 13,4 km percorrem

o território municipal.

1 1 Limite de Concelho ~ Limite de Freguesia cmmM~nsftaPoauBatccAcn2~1o.ra1e- IGP
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Importa salientar qué este traçado é maioritariamente coincidente com a proposta de

traçado apresentada para a Linha Aérea Dupla Carregado — Rio Maior 400/200 kV, que

mereceu parecer desfavorável desta autarquia e Declaração de Impacte Ambiental

Desfavorável por parte da tutela, em 29 de julho de 2011.

Reitera-se que este traçado na área confinante com a Paisagem Protegida da Serra de

Montejunto tem um impacte paisagistico muito significativo e contraria os pressupostos

que estiveram na base da criação desta Área Protegida.

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), tartaranhão-azulado (Circus cyaneus), o açor (Accipitergentilis),

a águia cobreira (Circactus gailicus) e o peneireiro (Falco t!nnunculus) pelo risco de

colisão com a linha, conforme descrito no EIA do Parque Eólico do Cercal.

Paralelamente, esta alternativa de traçado irá criar uma barreira visual, entre a Serra

de Montejunto (Área Protegida e Rede Natura 2000) e os dois empreendimentos

turísticos aprovados (Quinta de Abrigada e Quinta da Puceteira), facto que

compromete a execução destes projetos que se consideram fundamentais para a

consolidação da Estratégia de Desenvolvimento Municipal.

Alternativa B

Este corredor apresenta uma extensão total de 15,7 km, dos quais 14,3 km percorrem

o território municipal.

Esta alternativa apresenta os mesmos constrangimentos enunciados para a alternativa

A, com a agravante do seu traçado percorrer a base da encosta da Serra de

Montejunto. Este facto, implica a sobre-passagem de habitats prioritários (5230* -

matagais arborescentes de Laurus nobilis, 6110* - prados rupícolas calcário ou

basófilos da A!ysso-Sedion albi), assim como o habitat 9330 floresta de Quorcus suber.

O traçado em análise apresenta vários pontos de conflito com áreas edificadas,

nomeadamente os Casais da Pedreira, Paúla e Labrugeira.

III. Alternativa C
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Este corredor apresenta uma extensão total de 16,5 km, dos quais 9,2 km percorrem o

território municipal.

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 habitats prioritários tais como o 6110* - prados rupícolas

calcário ou basófilos da Alysso-Sed!on aIbL

Também este traçado apresenta alguns pontos de conflito com áreas edificadas,

nomeadamente nos Casais da Foroana, Almónia, Freixial de Cima e Freixial do Meio.

Salienta-se que junto ao Posto de Corte da Merceana - EDP os três corredores em estudo são

coincidentes, pelo que apresentam pontos de conflito em comum, ao atravessarem a Quinta
dos Plátanos e edificações junto à antiga Cerâmica São Sebastiâo.
Face ao exposto, considera-se que qualquer uma das alternativas apresentadas implica

impactes paisagísticos e ambientais consideráveis. A instalação de uma infraestrutura desta

natureza introduz mais um elemento de intrusão visual numa paisagem rural singular, marcada
por uma forte componente vitivinicola associada às várias Quintas existentes, algumas das

quais com património arquitetónico e cultural relevante, pelo que não seria desejável a
aprovação de qualquer um dos traçados.

Numa análise comparativa das três alternativas em estudo, e face aos importantes valores

naturais e paisagísticos em presença na Paisagem Protegida da Serra de Montejunto e sua

envolvente, considera-se que a alternativa C tem impactes menos significativos, no território

municipal. Neste sentido, caso se concretize o projeto em análise dever-se-á optar pela

alternativa C.”

Com os melhores cumprimentos,

Or~DA2

AB/
Jorge Mhnuel da Cunha Mendes Riso































FREGIJESIA DE LAMAS
MUNICiPIO DE CADAVAL

Exma. Senhora
Dra. Clara CintrAo

Sua referenda S comunicaçào de Nossa referéncia Data
Of°1162011 23.12.2011

ASSIJNTO: PARQUE EOLICO DO CERCAL

Exma. Senhora,

Na sequéncia da reunião havida no passado dia 21 de Dezembro, na Câmara

Municipal do Cadaval, na qual foram prestados esciarecimentos sobre o projecto de

construção e implementacão do Parque Eolico do Cercal e dando cumprimento ao

preceituado na Iei, no que se refere ao periodo de consulta püblica do projecto, vem, a Junta

de Freguesia de Lamas, sugerir a eliminaçao do corredor e directriz da linha eléctrica a

construir (Alternativa C) por se entender prejudicar o arnbiente (património arquitectónico e

paisagIstico).

Entendemos que a (Altemativa C) deve ser desviada para sul tanto quanto for

possivel.

Cientes de terrnos dado o nosso contributo, subscrevemo-nos corn os rnelhores

cumprirnentos.
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