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1 - INTRODUÇÃO
Neste documento apresenta-se o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas, em fase de Projecto de Execução, nos
termos do previsto no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado e republicado no Decreto-Lei
1
n.º 197/2005, de 8 de Novembro ), que estabelece o regime jurídico da Avaliação de Impacte
Ambiental.
O proponente deste Projecto é a empresa Parque Eólico Malhadas-Góis, S.A., detida pela Iberwind,
Desenvolvimento e Projectos, SA, sendo a entidade licenciadora do mesmo a Direcção-Geral de
Energia e Geologia (DGEG).
O Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas consiste na instalação de mais um aerogerador
de 2 MW no parque eólico existente (com 15 aerogeradores) que se destina ao aproveitamento da
energia eólica para produção de energia eléctrica, no concelho de Góis.
O Parque Eólico de Malhadas situa-se a menos de 2 km de um parque eólico existente, o Parque
Eólico do Cadafaz com 18 torres.
Deste enquadramento resulta que o Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas fica sujeito a
avaliação de impacte ambiental por se situar a menos de 2 km de um parque eólico existente (com
18 aerogeradores).
Com a instalação de potência adicional no Parque Eólico de Malhadas prevê-se um aumento de
produção de energia eléctrica a partir do vento de 5,28 GWh, com a qual se estima uma produção
energética anual média de 32,62 GWh.
O novo aerogerador a instalar irá utilizar toda a infra-estrutura eléctrica do parque existente,
nomeadamente, a rede de cabos, o edifício de comando e a linha eléctrica aérea, não sendo necessária qualquer intervenção a este nível, com excepção da ligação entre o novo aerogerador e a rede de
cabos existente.
O Resumo Não Técnico, como o próprio nome indica, apresenta apenas, sumariamente, os resultados dos estudos realizados no âmbito da apreciação ambiental a que o Projecto foi sujeito, sendo
que, para obtenção de informações mais detalhadas e/ou pormenorizadas deverá ser consultado o
Relatório Técnico do Estudo de Impacte Ambiental e respectivos Anexos, disponível na Câmara
Municipal de Góis, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e na
Agência Portuguesa do Ambiente.

1

Rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro.
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2 - OBJECTIVOS DO PROJECTO
O Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas destina-se a aumentar a produção anual de
energia eléctrica, a partir de uma fonte renovável e não poluente - o vento, através da instalação de
capacidade adicional, no referido Parque.
O Parque Eólico de Malhadas enquadra-se nas linhas de desenvolvimento preconizadas pelo
Governo no que diz respeito à “Dinamização do Cluster das Energias Renováveis” (Resolução de
Conselho de Ministros n.º 169/2005, de 24 de Outubro), estratégia fundamental para o cumprimento
dos objectivos estipulados para Portugal, no que diz respeito à redução das emissões de gases com
efeito de estufa.
O Projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas enquadra-se nos objectivos da
Estratégia Nacional de Energia, quer na versão aprovada em 2005, quer na estratégia recentemente
aprovada para o período até 2020, fazendo parte do conjunto dos Sobreequipamentos previstos no
âmbito do concurso lançado pelo Governo.
Prevê-se que o Projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas contribua para um
aumento de produção anual de energia eléctrica por fontes renováveis de 5,28 GWh.
O Parque Eólico de Malhadas terá, assim, potencialidades para produzir, anualmente, em média,
32,62 GWh, apresentando, desta forma, um contributo para a prossecução dos objectivos assumidos
pelo Estado Português, quer no âmbito do Protocolo de Quioto, e dos expectáveis acordos que se
lhe seguiram, quer na concretização da ENE 2020.
Adicionalmente, o presente Projecto será responsável pela diminuição das emissões de CO2 e de
outros poluentes associados à produção de energia eléctrica por outras fontes, nomeadamente a termoeléctrica. Considerando o aumento previsto para a produção anual do Parque Eólico estima-se
que o Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas permitirá evitar a emissão anual adicional
de cerca de 4 000 toneladas de CO2, totalizando uma redução anual de 18 000 toneladas de CO2.

3 - LOCALIZAÇÃO
O Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas consiste na instalação de um aerogerador
(AG16) de 2,0 MW, na freguesia de Cadafaz, no concelho de Góis, entre os aerogeradores AG1 e
AG2 do parque existente. Em termos regionais este concelho pertence à Região Centro (NUTS II),
Sub-Região Pinhal Interior Norte (NUTS III).
A área destinada para o Sobreequipamento do Parque Eólico desenvolve-se a uma altitude de aproximadamente 895 m, entre os vértices geodésicos de Entre Capelos (932 m) e Malhadas (1 000 m).
35511rnt
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A área prevista para o Sobreequipamento em estudo não se insere em nenhuma área protegida no
âmbito da Rede Nacional de Áreas Protegidas nem em áreas da Rede Natura 2000, situando-se a
mais de 2 km do Sítio Serra da Lousã.
A região onde se insere o Parque Eólico de Malhadas apresenta alguma naturalidade e uma reduzida
ocupação humana.
As povoações mais próximas da área de estudo são Mestras e Simantorta, localizadas a distâncias
de 1 100 m a NW e de 1 600 m a SE, respectivamente.
Da análise da envolvente da área de estudo verificou-se a ausência de edificações na sua proximidade.
Na Figura 1, destaca-se o enquadramento regional e administrativo do Projecto e as áreas classificadas localizadas na envolvente, à escala 1/250 000. Na Figura 2, apresenta-se o Projecto e a respectiva área de estudo, com a localização do aerogerador, acesso e vala de cabos, à escala 1/25 000.

4 - DESCRIÇÃO DO PROJECTO
4.1 - DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO
O Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas será composto pelos seguintes elementos e
estruturas principais:
- um aerogerador, com uma potência unitária de 2,0 MW;
- uma plataforma de apoio à montagem do equipamento;
- rede eléctrica de cabos, a 30 kV, de interligação do aerogerador à rede de cabos existente.
O aerogerador é constituído por três componentes: a torre (estrutura tubular), a “nacelle” ou cabine
(compartimento onde ficam instalados o gerador e os sensores de velocidade e direcção do vento) e
três pás, que giram conforme a velocidade do vento.
O aerogerador a instalar terá 2,0 MW de potência, uma torre com altura de 80 m e pás de cerca de
44 m de comprimento cada (Figura 3).
No interior da base da torre será instalado o respectivo posto de transformação da energia produzida
com ligação à rede de cabos existente. Esta ligação será efectuada através da rede de cabos de
30 kV enterrada em vala até à subestação/edifício de comando existente do Parque Eólico de
Malhadas.
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FIGURA 3
Componentes do aerogerador
A acessibilidade ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas será efectuada a partir da
Estrada Nacional EN112 até ao lugar de Muro. A partir deste lugar, a cerca de 550 m do km 289, a
acessibilidade será feita através do caminho existente de acesso ao Parque Eólico de Malhadas.
Uma vez que o aerogerador previsto (AG16) encontra-se junto a um acesso existente em bom estado de conservação, não será necessário proceder a qualquer beneficiação ou alargamento desse
mesmo acesso.
O investimento previsto para o Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas é da ordem de
2,5 milhões de euros.

4.2 - PRINCIPAIS ACTIVIDADES NA FASE DE CONSTRUÇÃO
As obras de construção a realizar no âmbito da construção do Sobreequipamento do Parque Eólico
de Malhadas, consistem nas seguintes etapas:
1. Instalação do estaleiro;
2. Construção da plataforma de apoio à montagem do aerogerador;
3. Abertura da vala para instalação da rede de cabos;
4. Execução da fundação do aerogerador.
Na fase de construção, toda a vegetação arbustiva e arbórea nas áreas não abrangidas pelas intervenções, será protegida, de modo a não ser afectada com a localização de estaleiros, depósitos de
materiais, instalações de pessoal e outras ou com o movimento de máquinas e viaturas. Serão toma35511rnt
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das as disposições adequadas para o efeito, designadamente instalando vedações e resguardos onde
for conveniente ou necessário.
Dadas as características da obra, será apenas necessária a implantação de um estaleiro de reduzidas
dimensões, não ultrapassando os 678 m2. Na área destinada ao estaleiro serão instalados dois ou três
contentores, que se destinam ao armazenamento de equipamentos e ferramentas e que funcionarão
como área social (escritórios). No estaleiro serão igualmente definidos locais para o estacionamento
de veículos e para o armazenamento de materiais/substâncias necessárias no decorrer da obra.
A selecção do local para implantação do estaleiro teve em consideração aspectos como a facilidade
de acesso à zona a intervencionar e a ausência de condicionalismos ambientais. A área destinada à
implementação do estaleiro consiste numa área a Sul do aerogerador previsto.
Após a preparação do terreno, instalação do estaleiro e do estabelecimento da fundação será montada a máquina. Esta montagem far-se-á através da condução ao local, em veículos apropriados, das
torres (compostas por três partes cónicas), da “nacelle” (corpo onde se encaixam as pás) e das pás.
Estes componentes são colocados no local e montados com o apoio de gruas adequadas.
Simultaneamente serão instalados os cabos necessários para o funcionamento do Sobreequipamento. Após estas intervenções será executada a recuperação paisagística da área afectada.
Para as operações de montagem do aerogerador, e eventuais operações de grande manutenção/reparação, é projectada uma plataforma de trabalho, com as dimensões necessárias (cerca de
857 m2) para dispor os principais componentes do aerogerador, deixando ainda espaço livre para a
movimentação da grua a utilizar durante as operações de montagem.
A maquinaria pesada envolvida na construção do Sobreequipamento inclui giratórias, cilindros,
retroescavadoras, niveladoras, “dumpers”, atrelados de transporte de água, autobetoneiras e camiões
de transporte de grandes dimensões.
Para além do material específico associado ao Sobreequipamento (máquinas, material eléctrico,
etc.), em fase de obra será utilizado o habitual material de construção civil, como sendo, betão e aço
entre outros. A duração da obra será de aproximadamente três meses.

4.3 - PRINCIPAIS ACTIVIDADES NA FASE DE EXPLORAÇÃO
O funcionamento do aerogerador será possível em dois modos de operação, sendo que, o funcionamento normal dos aerogerador será em regime Automático, utilizando-se o comando manual para as
operações de manutenção e situações de emergência. O período de exploração do Sobreequipamento estima-se em 20 anos.

35511rnt

7/18

Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas
Estudo de Impacte Ambiental
Resumo Não Técnico

4.4 - PRINCIPAIS ACTIVIDADES NA FASE DE DESACTIVAÇÃO
Uma vez concluído o período de vida útil do Sobreequipamento, o mesmo poderá ser renovado e/ou
reabilitado com a finalidade de continuar a ser operado durante um novo período. Poderá também,
ser desactivado e desmontado caso as condições económicas de exploração, face aos custos envolvidos, assim o venham a determinar.
No que respeita ao acesso ao Parque Eólico e ao Sobreequipamento, este poderá manter-se, caso
esta solução se afigure como mais favorável para a população local, ou poderá ser renaturalizado.
Toda a área intervencionada será alvo de uma recuperação paisagística de forma a devolver-lhe as
condições naturais que usufrui actualmente ou, em alternativa, compatibiliza-la com o cenário natural que se registe nesse horizonte temporal.

5 - SÍNTESE DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE
A caracterização do estado actual do ambiente da área de estudo, que em seguida se apresenta,
constitui uma referência sumária aos diferentes descritores ambientais, pormenorizados no Relatório Técnico do EIA.
A área em estudo integra-se geomorfologicamente na unidade morfoestrutural da Zona Centro Ibérica, constituída essencialmente por rochas não calcárias (rochas xistosas ou de grauvaques).
No região são de destacar as cristas quartzíticas, as quais constituem barras estreitas, alongadas, que
podem aparecer isoladamente, ou agrupar-se constituindo verdadeiras montanhas e contrastando
com as formas atenuadas dos xistos e grauvaques.
Geologicamente, a área de estudo situa-se sobre as rochas metassedimentares do Complexo Xisto-grauváquico (Grupo das Beiras) que corresponde a uma espessa série de sedimentos marinhos
depositados. Esta formação argilo-arenosa é fracamente metamorfizada e intensamente dobrada
segundo uma orientação predominante NW-SE.
A área de estudo situa-se na parte mais ocidental da Faixa Góis/Segura que apresenta potencialidade
para recursos minerais metálicos/preciosos, nomeadamente volfrâmio, estanho e ouro, pertencendo
à província metalogénica aurífera do NW da Península Ibérica.
De acordo com o parecer do LNEG, de Julho de 2011, não é conhecido na área de estudo nenhum
local com interesse geológico, e desconhece-se que existam recursos minerais não metálicos com
interesse económico relevante na área do Projecto. Refere ainda que o local de implantação do novo
aerogerador se sobrepõe à ocorrência aurífera de Cabeçadas, a qual se encontra localizada a cerca
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de 200 m para ENE do vértice geodésico de Entre Capelos, onde se registou na antiguidade uma
exploração subterrânea aurífera.
Segundo parecer da Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), de Julho de 2011, verifica-se
que não existe sobreposição da área de estudo com áreas afectas a recursos energéticos ou a recursos geológicos, com direitos concedidos ou requeridos.
O clima da área de estudo é classificado como temperado, húmido e chuvoso.
No que respeita aos recursos hídricos, a área de estudo localiza-se no topo do interflúvio que separa a bacia hidrográfica do rio Mondego, a norte, e a bacia hidrográfica do rio Tejo, a sul. Destaca-se
a Norte o rio Ceira, afluente da margem esquerda do rio Mondego, e a Sul a ribeira da Pampilhosa,
afluente da margem direita do rio Zêzere, por sua vez afluente da margem direita do rio Tejo.
Hidrogeologicamente a área de estudo insere-se no Maciço Antigo, sendo essencialmente constituída por rochas cristalinas ou duras. Na área de estudo foram identificados três furos verticais que
servem para a monitorização da qualidade da água. Da análise dos seus parâmetros mais significativos é possível verificar que os mesmos se encontram, em geral, dentro dos valores legais. Considera-se, assim, que em geral, as águas do sistema hidrológico se encontram em boas condições.
Na área de estudo predominam os solos Litólicos Húmicos (rochas não calcárias, sendo no presente
caso formados a partir de rochas xistosas ou de grauvaques) e Litossolos dos Climas de Regime
Xérico (que no caso da área de estudo correspondem a xistos) com afloramentos rochosos de xistos.
Estes solos não apresentam aptidão agrícola mas sim florestal.
No que respeita à ocupação do solo, constata-se que a área de estudo é caracterizada principalmente por matos, sendo o local destinado à implantação do aerogerador previsto caracterizado por prados em afloramentos rochosos (Fotografia 1).
Ao nível da ecologia, o presente estudo analisou a flora e a fauna potencialmente ocorrente na área
de estudo. Especial atenção foi prestada às aves e aos morcegos, que são, habitualmente, os dois
grupos mais afectados pelo tipo de empreendimento em análise.
Na totalidade dos levantamentos efectuados na área de estudo foram identificadas 31 espécies vegetais, das quais quatro apresentam interesse conservacionista (ex. sanganho, erva-fina e polígala). As
charnecas secas (habitat 4030) representam a formação arbustiva mais comum e dominante da área
de estudo (Fotografia 2). As espécies arbustivas predominantes são a carqueja, as urzes e o sargaço.
Com menor representatividade, pode ainda encontrar-se a torga e o sanganho.
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FOTOGRAFIA 1
Prados em afloramentos rochosos na zona de implementação do aerogerador

FOTOGRAFIA 2
Urzal na área de estudo
35511rnt
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Ao nível da fauna, consideraram-se de potencial ocorrência nove espécies de anfíbios e de répteis.
No que respeita às aves, foram identificadas durante as prospecções de campo cinco espécies, mas
sem estatuto de conservação. Os trabalhos de monitorização de avifauna que decorreram na área do
Parque Eólico de Malhadas, entre 1999 e 2003, identificaram a presença de 64 espécies de aves,
sendo de destacar a presença do tartaranhão, de melro-das-rochas e do corvo.
Relativamente ao descritor qualidade do ar, verifica-se características predominantemente rurais
da região envolvente ao Projecto e a inexistência de fontes poluidoras pontuais importantes ou
lineares, em conjugação com os factores climáticos (regime de ventos) e de relevo, que conduzem a
que a qualidade do ar na região bastante boa, o que seria de esperar numa zona rural, com baixa
densidade populacional e uma elevada capacidade de dispersão de poluentes.
Quanto ao ruído, a região onde se insere o Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas apresenta alguma naturalidade e uma reduzida ocupação humana. As baixas densidades populacionais e
a grande dispersão de aglomerados populacionais que caracterizam esta área determinam globalmente uma reduzida actividade ruidosa. Da análise da envolvente do Projecto verificou-se a ausência de receptores na sua proximidade pelo que não se procedeu a uma análise aprofundada deste
descritor.
No que se refere ao património, a pesquisa documental identificou sete ocorrências patrimoniais,
todas de natureza arqueológica. Na pesquisa de campo foi possível confirmar uma das ocorrências
identificadas na fase de pesquisa documental, a ocorrência patrimonial n.º 2 - Estrada do Pepio, de
reduzido interesse patrimonial.
A área de estudo encontra-se totalmente abrangida, em termos de ordenamento do território, pelo
Plano Director Municipal (PDM) do concelho de Góis, aprovado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 41/2003, de 26 de Março, tendo sido alterado (1ª alteração sujeita a regime simplificado) pelo Aviso 1093/2008, de 11 de Janeiro. O local de implantação do Sobreequipamento insere-se
em Espaços Florestais, na categoria Espaços florestais de uso múltiplo.
Verifica-se, pela análise do PDM do concelho de Góis que os elementos constituintes do Projecto
não abrangem áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) e de Reserva Agrícola Nacional (RAN).
Em termos de condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, foi identificado um
conjunto de legislação que deverá ser observada pelo Projecto, destacando-se a relativa ao regime
florestal, às servidões aeronáuticas, radioeléctricas e linhas eléctricas, entre outras.
No que respeita à socioeconomia, dentro dos limites da área de estudo do Sobreequipamento não
existem aglomerados populacionais sendo o aglomerado mais próximo o lugar de Mestras (situado
a 1 100 metros a NW do aerogerador previsto e com apenas dois habitantes). A população das fre35511rnt
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guesias da área de estudo reparte-se de modo diferenciado pelos sectores de actividade económica,
mas destaca-se a forte expressão do sector primário que tradicionalmente ocupava a grande maioria
da população activa residente.
Toda a envolvente à área prevista para o Sobreequipamento constitui uma área de paisagem de
média qualidade visual, sobressaindo pontualmente áreas singulares de elevada qualidade visual.
Neste espaço predomina ainda uma paisagem rural, num relevo movimentado que condiciona a
acessibilidade e inibe o potencial de observadores. Estas características da paisagem, associadas à
existência de outros parques eólicos na sua envolvente, tornam a área de intervenção menos crítica
em termos visuais.

6 - SÍNTESE DA ANÁLISE DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
No EIA procurou-se identificar, prever e avaliar os principais impactes ambientais decorrentes da
execução das estruturas previstas, bem como propor medidas minimizadoras daqueles impactes,
para cada fase do Projecto, nomeadamente para as fases de construção, exploração e desactivação.
No presente capítulo apresenta-se uma abordagem genérica da avaliação efectuada.
Ao nível da geologia e geomorfologia, considera-se que não se verificarão impactes com significado na morfologia do terreno nas várias fases (construção, exploração e desactivação), do Sobreequipamento, sendo as perturbações de âmbito estritamente local.
Os potenciais impactes negativos serão minimizados se se aplicarem as medidas de minimização
adequadas, nomeadamente através da limitação das desmatações e decapagens dos solos às áreas
estritamente necessárias à execução dos trabalhos. Na fase de construção, a exposição do solo desprovido de vegetação e as movimentações de terras, sempre que possível, deverão ser reduzidas
durante os períodos em que é mais provável a ocorrência de precipitação mais intensa.
A localização da área de estudo sobre a ocorrência aurífera de Cabeçadas gerará um impacte negativo, de magnitude reduzida e pouco significativo dado que corresponde a uma antiga exploração
subterrânea actualmente abandonada. Preconiza-se que antes da execução da obra seja efectuada
prospecção geofísica na área de implantação do aerogerador de modo a verificar e evitar que o
mesmo se situe sobre um dos antigos túneis de exploração, protegendo não só os referidos túneis,
mas prevenindo ainda a ocorrência de riscos durante a fase de construção e exploração do equipamento.
Na fase de exploração manter-se-ão os impactes resultantes da artificialização das formas, sobretudo devido à presença do aerogerador que serão negativos, pouco significativos e de âmbito local.
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No que respeita aos recursos hídricos na área do Sobreequipamento não se prevê que, na construção ou exploração do mesmo, possam ser afectados quantitativamente ou qualitativamente os
afluentes dos cursos de água identificados, uma vez que se trata de uma área onde o escoamento
hídrico superficial é praticamente inexistente. No entanto, deve ter-se em conta que se trata de uma
área de cabeceira de cursos de água, pelo que se deve adoptar um conjunto de medidas preventivas
em fase de obra e no período de exploração do empreendimento, com vista a proteger aqueles cursos de água. Importa salientar que a área prevista para a instalação do aerogerador é uma área onde
o escoamento superficial é praticamente inexistente.
O corte da vegetação e a decapagem dos solos poderão provocar impactes nos recursos hídricos
locais. No entanto, a reduzida probabilidade de ocorrência determina que se classifiquem como
pouco significativos.
Caso não sejam cumpridas as medidas de minimização propostas, o transporte sólido gerado pelas
acções de escavação poderá provocar a turvação das águas de escorrência. Considera-se, contudo,
este impacte negativo, temporário e de âmbito local.
Os impactes negativos sobre as águas subterrâneas são incertos, considerando-se, porém, que uma
eventual ocorrência seria imediatamente contida de acordo com as medidas e cuidados a considerar
em fase de obra.
Na fase de desactivação do Sobreequipamento serão eliminadas e renaturalizadas as áreas impermeabilizadas durante a fase de construção, o que contribuirá para a reposição parcial das condições
actuais de infiltração, e consequentemente da recarga do sistema hidrogeológico. Simultaneamente,
será também eliminada a possibilidade de uma eventual contaminação das águas subterrâneas,
devida a derrames acidentais, o que será positivo.
Como medidas preventivas e/ou de boas práticas ambientais, em fase de obra e no período de exploração do Sobreequipamento recomenda-se que as operações de manuseamento de óleos e combustíveis decorram na área do estaleiro, especificamente concebida para esse efeito, e preparada (impermeabilizada e limitada) para poder reter qualquer eventual derrame. Para além disso, recomenda-se
que os óleos usados sejam armazenados em recipientes adequados e estanques. Na eventualidade de
um derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias, deverá ser imediatamente
removida a camada de solo afectada e feito o seu encaminhamento para destino final adequado.
Deverá ser promovida a recolha e condução a tratamento dos resíduos sólidos produzidos no estaleiro e nos locais das obras, bem como a condução a fossas sépticas dos efluentes produzidos no estaleiro. A descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras deverá ser efectuada em locais a
indicar pela equipa de acompanhamento ambiental.
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Relativamente aos solos, na fase de construção, os trabalhos de decapagem dos solos e as movimentações de terras potenciarão processos de erosão e de arrastamento de solos, que no entanto se consideram pouco significativos na área do Sobreequipamento, porque no local de instalação do aerogerador os solos não têm aptidão agrícola. A movimentação de máquinas, veículos e pessoas e a
instalação do estaleiro, provocarão a compactação dos solos. Este impacte é negativo, embora muito
pouco significativo.
Há ainda que ter particular cuidado com as operações envolvendo óleos e combustíveis, as quais,
em resultado de derrames acidentais, poderão levar a impactes negativos ao nível da poluição do
solo, considerados importantes localmente.
Na fase de exploração, verificar-se-á uma redução substancial da área afectada na fase de construção, que corresponde às áreas ocupadas pelo estaleiro e às áreas necessárias para a manobra das
máquinas de montagem do aerogerador. Nestas áreas, que serão alvo de recuperação paisagística,
poderão ser retomadas algumas das actividades ou usos pré-existentes, reduzindo assim a magnitude e abrangência espacial da afectação.
Na fase de desactivação, a remoção integral do Sobreequipamento devolverá à área de intervenção a
maior parte das características naturais pré-existentes, após as devidas acções de recuperação.
Assim, prevê-se que os solos recuperados adquiram de novo o seu potencial produtivo, embora
reduzido, resultando daí um impacte positivo, provável, pouco significativo, e de âmbito local.
Durante a fase de construção e exploração, os principais impactes na ocupação do solo, negativos e
pouco significativos, resultam principalmente da ocupação de prados em afloramentos rochosos
devido, por um lado, à instalação do aerogerador e por outro, à presença de elementos temporários,
tais como o estaleiro de obra e maquinaria, locais de depósito de terras e materiais, plataforma de
apoio à montagem do aerogerador e vala de cabos. Os referidos impactes são pouco representativos
na área de estudo, dada a reduzida área a intervencionar.
Na fase de desactivação deverá ser reposta a situação existente antes da instalação do Projecto.
Assim, as áreas correspondentes aos elementos definitivos do Projecto serão recuperadas, o que terá
reflexos positivos. Este impacte será positivo, pouco significativo e de âmbito local.
No que respeita aos impactes esperados na ecologia, refere-se que durante a fase de construção são
esperados impactes na flora e vegetação derivados das acções de desmatação e terraplanagem para a
instalação do aerogerador e respectiva plataforma de montagem. Estes impactes são, no geral, pouco significativos.
No caso da fauna, os impactes identificados durante a fase de construção estão maioritariamente
ligados à destruição de habitat e perturbação das espécies, mas assumem uma baixa significância.
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Isto deve-se ao facto de, por um lado, a redução de habitat disponível ser pouco significativa para a
fauna no geral e, por outro, a área de estudo já se encontrar bastante perturbada devido à existência
de empreendimentos eólicos existentes na envolvente.
A adopção das medidas de minimização recomendadas para a fase de construção, bem como o seu
correcto acompanhamento ambiental, reduzirá significativamente estes impactes. Especialmente
importante será a limitação dos trabalhos de desmatação e decapagem de solos às áreas estritamente
necessárias.
No que respeita à fase de exploração, os impactes mais importantes ocorrerão nos vertebrados voadores (aves e morcegos) que ficarão sujeitos, quer ao risco de colisão com o aerogerador, quer a um
potencial efeito de exclusão por parte dos mesmos. Contudo, tendo em conta a presença de apenas
mais uma máquina no Parque Eólico de Malhadas, bem como as características dos vertebrados
voadores da região, não se espera que estes impactes possam ser significativos.
Relativamente ao património, foram identificadas ocorrências de natureza arqueológica, correspondentes aos três troços visíveis da ocorrência n.º 2 - Estrada do Pepio (2a, 2b e 2c) que distam
cerca de 67 m, 82 m e 99 m do aerogerador, respectivamente. Apesar da distância da ocorrência ao
aerogerador, recomenda-se a sua sinalização no terreno.
Ao nível do ordenamento do território e condicionantes, servidões e restrições de utilidade
pública, os impactes identificados não justificam preocupações acrescidas. A classe de espaço afectada pelo Sobreequipamento integra Espaços Florestais, na categoria de espaço Espaços Florestais
de Uso Múltiplo, onde são permitidas edificações desde que demonstrado o seu interesse para a
economia do município, reconhecido pela Assembleia Municipal. Ao nível das principais condicionantes, não se verifica a afectação de áreas de REN nem de RAN, pela presença do Sobreequipamento.
Relativamente à paisagem, na fase de construção, existirá a introdução de elementos estranhos,
nomeadamente maquinaria pesada, materiais de construção e estaleiro de obra, fazendo-se sentir, na
envolvente próxima, um efeito de intrusão visual. Por outro lado, com as acções relacionadas com a
execução da desmatação, da decapagem dos solos e da movimentação de terras, sentir-se-á nessa
envolvente uma desorganização da funcionalidade da paisagem. Os impactes resultantes destas perturbações são considerados como negativos, pouco significativos, temporários e de âmbito local.
As medidas minimizadoras especificadas para o descritor paisagem para a fase de construção têm
por objectivo assegurar a recuperação dos espaços degradados, assim como o restabelecimento do
coberto vegetal, de forma a evitar que se mantenha, por largos períodos de tempo, uma paisagem
degradada por modificações do relevo, destruição da vegetação existente, acumulação de materiais
sobrantes e desintegração paisagística dos elementos a introduzir na paisagem.
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Durante a fase de exploração, o aerogerador destacar-se-á na leitura da paisagem, tornando o carácter da paisagem mais gerido e menos natural. Da análise de visibilidades, verifica-se que dos cinco
lugares analisados todos têm visibilidade para o Sobreequipamento, designadamente, os lugares de
Algares, Amieiros, Malhada da Serra, Mestras e Simantorta, sendo que apenas no lugar de Simantorta o aerogerador é avistado por toda a povoação. Estas povoações são marcadamente rurais, de
pequena dimensão, e com reduzida população (todas com menos de 15 habitantes, com excepção de
Malhada da Serra que tem 56 habitantes).
Apesar do Parque Eólico de Malhadas estar construído numa zona visualmente exposta, a sua proximidade a outros parques eólicos, faz com que o impacte do Sobreequipamento ao nível das visibilidades seja considerado pouco significativo.
Prevê-se que na fase de desactivação do Sobreequipamento este seja desmantelado dando origem ao
restabelecimento da actual paisagem, o que constitui um impacte positivo, mas pouco significativo,
atendendo a que os impactes negativos da exploração do Projecto foram classificados como pouco
significativos.
Relativamente a todos os outros descritores não existem impactes negativos que mereçam destaque.
Ao invés, e do ponto de vista socioeconómico, na fase de construção destacam-se os benefícios de
contrapartidas aos proprietários dos terrenos a utilizar, e da dinamização de algumas actividades
económicas de forma directa ou indirecta. A exploração do Sobreequipamento dará origem a um
incremento da quantidade total de energia eléctrica produzida a partir de um recurso renovável, o
que constituirá um factor de dinamismo económico permanente para a região bem como para o
País.

7 - IMPACTES CUMULATIVOS
A análise dos impactes cumulativos constitui sempre um aspecto complexo por um conjunto variado de factores de que se destaca a questão da escala de análise e a própria identificação dos descritores.
De facto, é importante distinguir entre os descritores que, pela presença de empreendimentos semelhantes (ou outros empreendimentos cuja existência e exploração possam contribuir, cumulativamente, para os impactes) em áreas próximas, acrescem a sua significância e os outros que, por
serem espacialmente muito localizados, não sofrem amplificações do seu significado, mesmo na
presença de outros empreendimentos próximos.
Assim, e no caso presente, considera-se que descritores como os solos, a geologia, o clima ou o
ordenamento do território não são analisáveis do ponto de vista dos impactes cumulativos. Efecti35511rnt
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vamente são espacialmente confinados à área de intervenção, e a existência de impactes motivados
por empreendimentos semelhantes nas áreas enquadrantes não contribui para o aumento do significado do impacte.
Para a análise dos impactes cumulativos consideram-se os parques eólicos em funcionamento,
nomeadamente o Parque Eólico de Malhadas, de que faz parte o aerogerador previsto, constituído
por 15 aerogeradores, e o Parque Eólico do Cadafaz, constituído por 18 aerogeradores, situado a NE
da área de estudo.
Verifica-se, assim, que a região em que se insere a área de estudo, a energia eólica está em franco
crescimento, o que, em termos de flora e fauna, especialmente avifauna e quirópteros, representa
um empobrecimento do interesse para a sua conservação. No entanto, dada a reduzida magnitude e
significância do impacte que o Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas irá produzir sobre
a componente florística, prevê-se que o impacte cumulativo nesta matéria seja muito reduzido.
Relativamente à fauna, nomeadamente para os vertebrados voadores (aves e quirópteros), e uma vez
que na envolvente próxima a presença e funcionamento de aerogeradores já se faz sentir, é expectável que os impactes cumulativos pelo aumento de apenas um aerogerador não sejam significativos.
Para a paisagem, dado que o Projecto apenas contribui com mais um aerogerador visível na região,
considera-se que os impactes resultantes da avaliação cumulativa, provocados pela presença de
mais um aerogerador do Parque Eólico de Malhadas e pela exploração simultânea do Parque Eólico
de Cadafaz, têm pouco significado.
Finalmente, salientam-se os impactes cumulativos positivos significativos sobre a socioeconomia
regional e mesmo nacional com um contributo muito sensível para o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal ao nível das políticas ambientais.

8 - PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO
De acordo com o Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, todos os projectos alvo de um processo de
AIA devem ser acompanhados, durante a fase de construção e exploração, de um programa de
monitorização.
Os trabalhos de monitorização dos vertebrados voadores (aves e morcegos) do Parque Eólico de
Malhadas que decorreram entre 1999 e 2003 mostram que entre 2001 e 2003 apenas foi associada à
exploração do referido parque eólico, com 15 aerogeradores, a morte de 1 ave (pombo-doméstico) e
de um cadáver de morcego-anão (sendo que a causa de morte deste que não se conseguiu atribuir à
exploração do Parque Eólico). Estes valores reflectem uma taxa de mortalidade considerada como
baixa e com estes resultados, prevê-se que o acréscimo de mais um aerogerador numa cumeada
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onde já existem15 aerogeradores não deverá constituir nenhum acréscimo ao efeito de exclusão e
aumento de mortalidade das populações de vertebrados voadores (aves e morcegos) que utilizam a
área de estudo e região envolvente.
Assim, e dadas as conclusões do estudo de monitorização efectuado para a área de estudo, no EIA
não se identificou a necessidade de previsão de um novo plano de monitorização para a componente
ecologia, nomeadamente para as aves e morcegos, apesar destes dois grupos serem os mais afectados pelo tipo de empreendimento em análise.

9 - ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL
Durante a obra justifica-se a concretização de um plano de acompanhamento ambiental de obra.
Este acompanhamento garante que a legislação aplicável e todas as medidas preconizadas são rigorosamente cumpridas e permite a identificação em tempo útil de medidas minimizadoras adicionais
e eventual correcção das medidas identificadas e adoptadas.
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