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PROJETO DE SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO
DE CANDEEIROS
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Projeto de Execução

ADITAMENTO

1.

INTRODUÇÃO

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao projeto
de Sobreequipamento do Parque Eólico de Candeeiros (Processo de AIA n.º 72/2012
AIA2503 / GAIA), a Comissão de Avaliação nomeada para o efeito, após apreciação
técnica da documentação recebida, considerou indispensável, ao abrigo do n.º 5, do
artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a apresentação de alguns elementos
adicionais.
O presente documento que agora se apresenta sob a forma de um Aditamento ao Estudo
de Impacte Ambiental (EIA) visa dar resposta aos elementos adicionais solicitados, os
quais se apresentam seguindo a ordem indicada no referido Ofício, datado de 20 de
Janeiro de 2012 (Anexo 1).

2.

ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

2.1

Descrição do Projeto

1.1 - Reformular a Figura III.3 do Relatório Síntese, indicando os acessos do Parque
Eólico existente e a totalidade do traçado da Linha Elétrica existente, de ligação à
subestação de Rio Maior, distinguindo o troço enterrado do troço aéreo.
A FIG. III.3, que se apresenta no Anexo 2.1, foi reformulada de acordo com o solicitado,
estando devidamente identificados os acessos ao Parque Eólico existente bem como a
totalidade do traçado da linha elétrica existente, de ligação à subestação de Rio Maior,
com identificação do troço enterrado e do troço aéreo.
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No que respeita ao acesso ao Parque Eólico existente, este faz-se a partir da autoestrada
A15 – Caldas da Rainha – Santarém, até à saída 4, seguindo-se pela direção Rio Maior.
Posteriormente, após passar a povoação de Alto da Serra (na EN1), segue-se pela
estrada à direita que, através de uma estrada de terra batida, dá acesso a todos os
aerogeradores do atual Parque Eólico de Candeeiros, bem como aos novos
aerogeradores a implementar.
Na FIG. III.3 reformulada e apresentada no Anexo 2.1 apresentam-se os acessos ao
atual Parque Eólico.

1.2 Justificar a opção pela utilização de aerogeradores de 2 MW de potência, uma vez
que os aerogeradores existentes têm 3 MW.
O objetivo do Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Candeeiros é maximizar
a produção de energia elétrica utilizando as infraestruturas existentes.
Dos estudos de vento desenvolvidos para o local de implantação do projeto em estudo
concluiu-se que a instalação de aerogeradores com a potência unitária nominal proposta
permite o aproveitamento do vento do local de uma forma mais eficiente.
Note-se que os aerogeradores existentes dispõem de classificação Wind Class IEC-I,
dado o elevado recurso eólico existente nas cotas mais altas da serra, enquanto os agora
propostos serão da classe IEC-II, devido ao recurso eólico inferior existente no local
agora proposto.

1.3 Apresentar cartografia do projeto com uma maior abrangência territorial, onde seja
possível ter um enquadramento dos acessos ao Sobreequipamento.
Na FIG. III. 3 reformulada, que se encontra no Anexo 2.1, é apresentada cartografia à
escala 1:30 000 com uma abrangência territorial que permite visualizar o enquadramento
dos acessos ao Projeto de Sobreequipamento.
Do mesmo modo, na resposta ao esclarecimento 1.1 acima apresentado, descreve-se em
detalhe a forma de acesso ao local de implantação do projeto em estudo.

1.4 Reformular a Figura III. 4, indicando a totalidade da ligação elétrica enterrada entre o
Sobreequipamento e o Parque Eólico (subestação) existente.
Conforme solicitado no Anexo 2.2, é apresentada a FIG. III.4 reformulada onde se
encontra representada a totalidade da ligação elétrica enterrada entre o Projeto de
Sobreequipamento e o Parque Eólico existente.
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1.5 Descrever e localizar o sistema de drenagem a implementar.
O sistema de drenagem pluvial a implementar compreende uma drenagem longitudinal e
uma drenagem transversal.
A drenagem longitudinal será implantada ao longo dos acessos. Nas zonas de
escavação, com recurso a valetas triangulares em terra, de forma a conduzir as águas
pluviais para fora do acesso ou plataforma.
As valetas terão uma largura mínima de 60 cm e uma profundidade mínima de 30 cm.
Estas terão que ser regularizadas e não deverão ter quaisquer tipos de vegetação, nem
raízes.
Nos acessos de forte inclinação longitudinal, as valetas serão revestidas com pedrapleno,
para travar o poder de erosão das águas pluviais, em zonas, onde a inclinação
longitudinal é superior a 6 %.
A descarga das águas pluviais recolhidas pelas valetas será garantida por via de
passagem hidráulica para o terreno natural, sem prejuízo de bens dos proprietários dos
terrenos. As valetas não terão uma extensão superior a 150 m, devendo, caso se aplique,
assegurar-se descargas intermédias sempre que a extensão seja superior.
Nos Desenhos PE-076-09-11-012 que integram o Anexo 2.3 apresentam-se as plantas e
pormenores da drenagem.
No que respeita à drenagem transversal está apenas prevista a implementação de treze
passagens hidráulicas, para descarga transversal de valetas ou continuidade de linhas de
água torrenciais.
As passagens hidráulicas terão uma caixa de recolha a montante, com dimensão útil
quadrada igual à dimensão da valeta, ou seja, 0,60 m. Também apresentarão uma tampa
em betão com ralos para proteção. Do lado jusante, far-se-á uma boca de saída em
betão. O tubo será em polipropileno de diâmetro 315 mm, classe SN8. Este tubo terá
uma inclinação mínima longitudinal de 3% para o correto escoamento das águas pluviais.
Uma vez que o tubo está muito próximo da superfície, sensivelmente a 0,75 m, torna-se
essencial que este seja coberto com betão para reforço, com uma espessura mínima de
20 cm.
As passagens hidráulicas localizar-se-ão nos seguintes acessos e km’s:
−

Acesso 1: km 1+312,5; km 1+464; km 1+665; km 1+795; km 1+920; km 2+077;
km 2+228; km 2+405; km 2+530; km 2+687,5; km 2+812,5;

−

Acesso 4: km 0+115; km 0+237.

Nos desenhos que integram o Anexo 2.3 estão também representadas as passagens
hidráulicas a construir.
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1.6 Esclarecer a discrepância existente na indicação da extensão da rede de cabos a
construir, referida na Memória Descritiva do Projeto de Execução e no Relatório Síntese.
A vala de cabos de interligação do Projeto de Sobreequipamento ao Edifício de Comando
/ Subestação do Parque Eólico terá um comprimento total aproximado de 8 072 m, sendo
7 497 m do tipo I e 575 m do tipo II para a colocação dos cabos de média tensão e de
transporte de sinais, entre os novos aerogeradores e os aerogeradores existentes.
Por lapso, no Relatório Síntese do EIA foi apenas feita referência aos cabos do tipo I.
A implantação das valas apresenta-se nos Desenhos PE-076-09-11-002 e PE-076-09-11003 que integram o Anexo 2.3 do presente documento.
As valas terão uma largura de aproximadamente 0,5 m e uma profundidade de
aproximadamente 1,20 m. Serão instaladas numa das extremidades dos acessos de
modo a serem garantidas durante a fase de obra as condições de circulação rodoviária.
Os cabos serão colocados no fundo das valas, envolvidos em leito de areia. Por cima
destes, haverá uma fita de sinalização e proteção mecânica (lajetas).

1.7 Justificar a necessidade de instalar na zona de estaleiro uma área de apoio social
com contentores, quando na zona da subestação existem essas estruturas de apoio.
A utilização do Edifício de Comando / Subestação como zona de apoio à construção do
sobreequipamento não é possível devido, por um lado, à distância entre a zona de obra
do Projeto do Sobreequipamento e o Edifício de Comando e, por outro, a questões de
segurança dos equipamentos ali instalados.
Desta forma foi considerada uma pequena zona para implantação do estaleiro de obra,
com uma área de aproximadamente 450 m2, junto da zona onde será implantado o
projeto.

1.8 Apresentar um quadro-resumo com indicação das áreas a afetar por cada elemento
do Sobreequipamento, nas fases de construção e exploração, bem como as respetivas
áreas totais para cada uma das fases.
No Quadro 1 apresentam-se as áreas a afetar por cada elemento do sobreequipamento
nas fases de construção e exploração. Refira-se que as áreas a afetar em fase de
exploração correspondem aquelas que foram interferidas em fase de construção e cuja
ocupação se estende à fase de exploração, não ocorrendo nesta fase qualquer ocupação
adicional.
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Quadro 1 – Área Abrangida por Cada Elemento do Sobreequipamento
Área Abrangida (m2)
Fase de
Construção

Fase de
Exploração*

450

---

Plataforma temporária

1200

---

Novo aerogerador

214

214

Acesso novo (com introdução da vala de cabos)

634,5

634,5

Plataforma temporária

1200

---

Novo aerogerador

214

214

Acesso novo (com introdução da vala de cabos)

526,5

526,5

Plataforma temporária

1200

---

Novo aerogerador

214

214

0

0

Plataforma temporária

1200

---

Novo aerogerador

214

214

Acesso novo (com introdução da vala de cabos)

49,5

49,5

Plataforma temporária

1200

---

Novo aerogerador

214

214

Acesso novo (com introdução da vala de cabos)

225

225

225

225

Acesso a beneficiar (com introdução da vala de cabos - zona
do sobreequipamento)

8 167

8 167

Vala de cabos (a implantar nos acessos existentes)

2904,5

2904,5

12085

5635

Elemento
Implantação do estaleiro de obra

AG38

AG39

AG40

Acesso novo (com introdução da vala de cabos)

AG41

AG42

Acesso novo (com introdução da vala de cabos)

Área Total

* As áreas referidas correspondem a afetações ocorrentes na Fase de Construção que se mantém.

Constata-se assim que a implementação do projeto de Sobreequipamento abrangerá
durante a fase de construção uma área de 12 085 m2, da qual apenas 5 635 m2
permanecerão na fase de exploração ou seja a cerca de 47%.
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1.9 Apresentar um quadro-resumo com indicação dos volumes de terras (aterro e
escavação) envolvidas na obra, por elemento de Projeto e totais, e indicar os locais a
utilizar como locais de vazadouro das terras sobrantes.
No Quadro 2 apresenta-se o volume de terras a movimentar, por cada elemento do
Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Candeeiros na fase de construção.
Quadro 2 – Volume de Terras a Movimentar Por Cada Elemento do Sobreequipamento

Volume (m3)
Fase de Construção

Atividade

Aterro

Escavação

102

41

495

921

0

628

Acesso novo (com introdução da vala de cabos)

207

11

Plataforma temporária

395

899

0

530

Acesso novo (com introdução da vala de cabos)

109

254

Plataforma temporária

759

495

0

476

Acesso novo (com introdução da vala de cabos)

251

879

Plataforma temporária

650

501

Novo aerogerador

0

499

Acesso novo (com introdução da vala de cabos)

24

101

1086

396

Novo aerogerador

0

517

Acesso novo (com introdução da vala de cabos)

39

159

Acesso novo (com introdução da vala de cabos)

456

1659

Acesso a beneficiar (com introdução da vala de cabos - zona
do sobreequipamento)

1685

3250

Vala de cabos (a implantar nos acessos existentes)

1324

3965

7582

16181

Implantação do estaleiro de obra
Plataforma temporária
AG38

AG39

AG40

AG41

Novo aerogerador

Novo aerogerador

Novo aerogerador

Plataforma temporária
AG42

Total

Da análise do quadro conclui-se que a implementação do projeto de sobreequipamento
envolverá a escavação de um total de 16 181 m3 de terras e aterro num total de 7 582 m3,
o que corresponde a um excedente de terras de cerca de 8 599 m3.
As terras sobrantes da Fase de Construção, prevê-se que sejam encaminhadas para a
empresa Pragosa Ambiente, que se encontra licenciada para a recolha de Resíduos de
Construção e Demolição, e que possui uma antiga pedreira em Vale Ventos, freguesia
limítrofe a Alcobertas.
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1.10 Apresentar extratos das peças de projeto necessárias para um melhor conhecimento
do Projeto, tendo em consideração que este se encontra em fase de projeto de execução.
No Anexo 2.3 apresentam-se as peças desenhadas de projeto consideradas pertinentes
no âmbito do presente estudo, e que correspondem às que se listam de seguida:
PE-076-09-11-002-F1

Implantação. Planta de Trabalho (a manter, a demolir, a construir)

PE-076-09-11-002-F2

Implantação. Planta de Trabalho (a manter, a demolir, a construir)

PE-076-09-11-002-F3

Implantação. Planta de Trabalho (a manter, a demolir, a construir)

PE-076-09-11-002-F4

Implantação. Planta de Trabalho (a manter, a demolir, a construir)

PE-076-09-11-002-F5

Implantação. Planta de Trabalho (a manter, a demolir, a construir)

PE-076-09-11-002-F6

Implantação. Planta de Trabalho (a manter, a demolir, a construir)

PE-076-09-11-002-F7

Implantação. Planta de Trabalho (a manter, a demolir, a construir)

PE-076-09-11-002-F8

Implantação. Planta de Trabalho (a manter, a demolir, a construir)

PE-076-09-11-002-F9

Implantação. Planta de Trabalho (a manter, a demolir, a construir)

PE-076-09-11-002-F10

Implantação. Planta de Trabalho (a manter, a demolir, a construir)

PE-076-09-11-003-F1

Planta de Traçado – Acesso 1

PE-076-09-11-003-F2

Planta de Traçado – Acesso 1

PE-076-09-11-004-F1

Perfil Longitudinal – Acesso 1

PE-076-09-11-004-F2

Perfil Longitudinal – Acesso 1

PE-076-09-11-004-F3

Perfil Longitudinal – Acesso 1

PE-076-09-11-004-F4

Perfil Longitudinal – Acesso 1

PE-076-09-11-005

Perfis Transversais – Acesso 1

PE-076-09-11-006
PE-076-09-11-007
PE-076-09-11-008
PE-076-09-11-009
PE-076-09-11-010
PE-076-09-11-011

Planta de Traçado. Perfil Longitudinal e Perfis Transversais do Acesso 2
e da Plataforma Provisória 38
Planta de Traçado. Perfil Longitudinal e Perfis Transversais do Acesso 3
e da Plataforma Provisória 39
Planta de Traçado. Acesso 4 e Plataforma Provisória 40
Perfis Longitudinais e Perfis Transversais do Acesso 4 e Plataforma
Provisória 40
Planta de Traçado. Perfil Longitudinal e Perfis Transversais da
Plataforma Provisória 41
Planta de Traçado. Perfil Longitudinal e Perfis Transversais da
Plataforma Provisória 42

PE-076-09-11-012-F1

Plantas e Pormenores de Drenagem

PE-076-09-11-012-F2

Plantas e Pormenores de Drenagem

PE-076-09-11-013

Perfis Transversais Tipo e Pormenores

PE-076-09-11-014

Aerogerador Tipo. Pormenor do Aerogerador 2MW. Vala Tipo e
Pormenores
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1.11 Descrever as eventuais ações de manutenção previstas, para a fase de exploração,
relacionadas com a substituição das pás dos aerogeradores.
Os contratos de fornecimento dos aerogeradores e respetivos manuais de manutenção,
indicam que as pás não requerem qualquer tipo de manutenção por um período de 20
anos, que corresponde à vida útil destes equipamentos.
De referir, que ao longo dos 12 anos de exploração de todos os parques eólicos da
Iberwind foi necessário substituir um total de 3 pás num universo de 957 pás, uma das
quais, no Parque Eólico de Candeeiros devido a uma avaria de carácter excecional.
Conclui-se assim que qualquer ação de manutenção das pás aerogeradoras corresponde
a uma atividade de caráter excecional, não sendo de prever a sua ocorrência no período
de vida útil do Projeto de Sobreequipamento.

2.2

Área de Estudo

2.1 Esclarecer qual a área de estudo efetivamente utilizada no EIA, uma vez que, tanto a
indicada na Figura III.1 como, a mais restrita, indicada na Planta de Condicionamentos
(presente no Anexo 7), não incluem a faixa afetada pela vala de cabos que irá efetuar a
ligação entre o acesso do Sobreequipamento e o Parque Eólico existente (subestação).
Deverão ainda ser analisadas as áreas em falta no âmbito dos fatores ambientais
pertinentes.
A área de estudo considerada no EIA corresponde à área assinalada na FIG. III. 1 dado
que é nesta área que ocorreram as principais intervenções do projeto. De facto, os cabos
que irão efetuar a ligação entre o acesso do Sobreequipamento e o Edifício de Comando
/ Subestação, pertencente ao parque eólico existente, serão implantados ao longo do
acesso existente, não conduzindo a impactes ambientais significativos pois envolverá a
abertura de uma vala com cerca de 0,5 m de largura e 1,2 m de profundidade numa zona
já intervencionada.
No entanto, tendo em conta a solicitação apresentada, desenvolveu-se para a área onde
será aberta a vala para implantação dos cabos elétricos, a avaliação ambiental dos
fatores considerados pertinentes, a qual se apresenta no Anexo 3. A análise ambiental
incidirá sobre a geologia, solos e usos do solo, recursos hídricos, fatores ecológicos,
ordenamento e condicionantes e património.
No que respeita ao clima, qualidade do ar, resíduos, ambiente sonoro, paisagem e
socioeconomia não são expectáveis impactes relevantes decorrentes da abertura da
vala, colocação da cabelagem e fecho da vala, pelo que estes descritores ambientais não
foram considerados na análise realizada.
Com base na análise dos impactes ambientais associados à abertura da vala ao longo do
acesso existente (Anexo 3) conclui-se que os impactes nos descritores considerados
apresentam-se como inexistentes ou muito reduzidos.
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2.3
2.3.1

Caracterização da Situação de Referência e Avaliação de Impactes Ambientais
Geologia

3.1.1 Atendendo a que o projeto de Sobreequipamento encontra-se implantado numa
zona calcária, em que as formas cársicas superficiais e subterrâneas são características,
constituindo muitas vezes valores científicos com interesse de preservação, deverá ser
realizado um levantamento exaustivo das estruturas cársicas superficiais e subterrâneas
com identificação e caracterização daquelas formas em termos de interesse científico e
hidrogeológico. Os resultados deverão ser apresentados e acompanhados de cartografia
à escala adequada, e das respetivas fichas e caracterização das estruturas identificadas
e georreferenciação pelo Projeto nas referidas estruturas e propostas medidas de
minimização.
O relatório respeitante ao Cadastro das Estruturas Cársicas Ocorrentes na Área de
Estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico de Candeeiros encontra-se no Anexo 4.
Em termos conclusivos o relatório refere que comparando com o resto do Maciço
Calcário Estremenho verifica-se que a área de implantação do Sobreequipamento do
Parque Eólico de Candeeiros é pobre em estruturas características do carso, em
particular do carso subterrâneo.
Como elementos mais relevantes identificaram-se os campos de lapiás em agulha nas
vertentes; elementos característicos de megalapiás dispersos na área, com particular
relevo para o pequeno campo de megalapiás no limite Sudoeste da área de estudo; a
dolina 1 que se trata de uma dolina em celha assimétrica; as depressões que poderão ser
interpretadas como uvalas.
Como elementos geomorfológicos não cársicos, mas que influenciam a evolução do
carso, nesta área identificaram-se falhas.
Não foram identificadas exsurgências nem perdas. O comportamento hidrogeológico do
maciço no qual se situa a área de estudo não é típico da hidrologia cársica porque devido
à elevada fracturação não se desenvolveram cavidades e estruturas características da
hidrogeologia cársica.
Decorrente da identificação de uma depressão murada com megalapiás semi-exumadas
na área de implantação da plataforma do AG42, procedeu-se, na presente fase, a um
desvio de cerca de 20 m para Noroeste da plataforma.
Este ajuste na área de implantação da plataforma não se traduz em qualquer alteração
ao nível da avaliação de impactes desenvolvida no EIA.
O estudo das Estruturas Cársicas recomenda algumas medidas de minimização, a aplicar
na fase de construção para as estruturas identificadas, devendo estas ser incluídas nas
Cláusulas Ambientais a Integrar no Caderno de Encargo da Obra.
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3.1.2 Identificar eventuais áreas de exploração de inertes desativadas e em fase de
recuperação na área de estudo.
Na área de estudo do projeto, de acordo com informação prestada pelo município de Rio
Maior, na freguesia de Alcobertas existe um pedreira desativada e/ou em fim de vida.
Na FIG. 1 apresenta-se a localização desta pedreira, que se situa imediatamente a Norte
do caminho existente na área do Projeto de Sobreequipamento.

3.1.3 Considerando a proximidade de alguns aerogeradores a áreas de exploração
consolidada, nomeadamente os aerogeradores 39 e 40, deverá ser apresentada a
avaliação de impactes sobre os recursos minerais e as eventuais medidas de
minimização a implementar.
A pedreira que se encontra mais próxima da área de projeto localiza-se na envolvente
dos aerogeradores AG39 e AG40. Esta pedreira é denominada de Cabeça Gorda n.º 4 e
o respetivo número é o 4509.
De acordo com a legislação vigente, no que respeita às zonas de defesa associadas a
pedreiras encontram-se definidas no Decreto-Lei nº. 270/2001, de 6 de Outubro, alterado
pelo Decreto-Lei nº. 340/2007, de 12 de Outubro, as distâncias entre a bordadura de
escavação e alguns objetos a proteger. Refira-se contudo que na referida legislação não
são tecidas considerações relativamente ao posicionamento relativo entre aerogeradores
e pedreiras.
Pode contudo utilizar-se como valor de referência a distância de proteção à bordadura de
escavação definida no Anexo II do referido Decreto-Lei para edifícios não especificados e
não localizados em pedreira e locais de uso público, que corresponde a 50 m.
Na presente fase foi contactada a Direção Regional de Economia de Lisboa e Vale do
Tejo, entidade licenciadora da pedreira número 4509 acima referida, que remeteu os
limites referente à área atualmente licenciada para exploração.
Esta área encontra-se delimitada na FIG. 2. Tendo em conta que os aerogeradores AG39
e AG40 se posicionam, respetivamente, a cerca de 110 m e 70 m da área licenciada para
pedreira, está assegurada a zona de defesa de 50 m definida no Decreto-Lei
nº. 340/2007, de 12 de Outubro.
Consideram-se assim os impactes ao nível dos recursos geológicos bem como ao nível
da estabilidade estrutural dos aerogeradores assegurados.
Como medida de minimização deverá garantir-se que os aerogeradores são
implementados nas coordenadas projetadas por forma a salvaguardar-se as distâncias
de segurança.
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FIG. 1 – Pedreira Desativada
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FIG. 2 – Pedreira de Cabeça Gorda n.º 4
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3.1.4 Apresentar uma caracterização geomorfológica da área específica de implantação
do Sobreequipamento.
No relatório respeitante ao Cadastro das Estruturas Cársicas Ocorrentes na Área de
Estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico de Candeeiros, que se apresenta no
Anexo 4, é apresentada uma caraterização geomorfológica detalhada ao nível regional e
local.

2.3.2

Solos e Uso do Solo

3.2.1 Completar a análise efetuada, nomeadamente os Quadros V.2 e V.3, incluindo a
totalidade da rede de cabos (do acesso do Sobreequipamento à subestação), tal como já
mencionado.
A avaliação de impactes do Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de
Candeeiros foi complementada considerando a área que será interferida, inerente à
implantação da vala associada à rede de cabos. Esta avaliação é apresentada no
Anexo 3 do presente documento.
Nos Quadro 3 e Quadro 4 apresentam-se, respetivamente os Quadros V.2 e V.3 do EIA
reformulados contemplando as quantificações da totalidade dos solos e usos do solo
interferidos.
Quadro 3 – Estimativa da Área de Solos Afetada Durante a Fase de Construção
Atividade
Implantação do estaleiro de obra

Área Abrangida (m2)
450

Novos aerogeradores

1 070

Plataformas temporárias

6 000

Acessos novos (com introdução da vala de cabos)

1 521

Acesso a beneficiar (com introdução da vala de cabos)

8 167

Vala de cabos (a colocar nos acessos existentes)
Total de solos afetados

2 904,5
20 112,5

A análise do quadro anterior permite constatar que a implementação do Projeto de
Sobreequipamento do Parque Eólico de Candeeiros abrangerá uma área total de
20 112,5 m2, dos quais apenas 11% corresponde, à vala de cabos desde o acesso ao
sobreequipamento até ao Edifício de Comando / Subestação.
De qualquer modo, esta vala de cabos ficará localizada num caminho existente pelo que
não envolverá a afetação de solos não intervencionados.
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Quadro 4 – Quantificação dos Usos do Solo Afetados Durante a Fase de Construção
Atividade

Matos (m2)

Pinhal (m2)

450

---

Implantação do estaleiro de obra
Novos aerogeradores

856

214

Plataformas temporárias

4 800

1 200

Acessos novos (com introdução da vala de cabos)

1 521

---

Acesso a beneficiar (com introdução da vala de cabos)
Vala de cabos (a colocar nos acessos existentes)
Total

8 167

---

2 904,5*

---

18 698,5

1 414

*A área da abertura da vala corresponde a um acesso existente.

Ao nível do uso do solo, e da análise do quadro acima conclui-se que a implementação
do projeto ocupará cerca de 1 414 m2 de pinhal, 15 794 m2 de matos e 2 904,5 m2 de
acesso existente. A discrepância destes valores face aos referenciados no EIA resulta
exclusivamente de, nesta fase, terem sido quantificados os solos interferidos aquando da
abertura da vala para a implantação de cabos desde a entrada do sobreequipamento até
ao Edifício de Comando / Subestação.

2.3.3

Recursos Hídricos Subterrâneos

3.3.1 Atendendo a que o Projeto se desenvolve sobre um sistema aquífero com
importância regional, muito vulnerável à contaminação provocada por qualquer atividade
que se desenvolva à superfície, deverá ser apresentada informação hidrogeológica mais
específica e restrita à área em estudo, que permita avaliar a distância ao nível freático na
área do Projeto, de modo a prever se existe interceção, ou não, do nível freático e a que
distâncias deste se situarão as escavações necessárias à instalação das infraestruturas
do Projeto (por ex. fundação, plataforma e vala de cabos).
A área de projeto insere-se, de facto, num aquífero muito vulnerável à contaminação, no
entanto, no âmbito do Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Candeeiros não
se perspetivam impactes ao nível da contaminação do aquífero.
Esta afirmação é sustentada pelo facto das escavações a efetuar no âmbito do projeto
serem de volumetria reduzida. No Quadro 5 apresenta-se a profundidade aproximada das
principais escavações que correspondem à implantação da vala de cabos e das sapatas
dos aerogeradores.
Quadro 5 – Profundidade Aproximada das Principais Escavações
Profundidade da
Escavação (m)

Vala de Cabos

Sapatas dos Aerogeradores

1,2

2

Analisando o Quadro 5 verifica-se que a profundidade máxima de escavação associada
ao projeto corresponde à implantação das sapatas dos aerogeradores, que ronda os 2 m
de profundidade. Refira-se ainda que a escavação a esta profundidade cinge-se apenas
a 5 áreas localizadas onde se pretende implantar os aerogeradores.
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Por outro lado importa salientar que de acordo com o levantamento de campo efetuado,
os contatos estabelecidos com os agricultores da zona bem como com a informação que
consta na carta militar relativamente à existência de captações de água subterrânea,
verifica-se que os poços e/ou furos surgem a uma distância mínima de cerca de 500 m
(medida na horizontal) dos aerogeradores em estudo. Constitui apenas uma exceção o
furo associado à pedreira Parapedra – Sociedade Transformadora de Pedras, S.A.,
localizada a cerca de 125 m do acesso existente, ao longo do qual serão implantados os
cabos elétricos e a 1100 m do aerogerador mais próximo a implementar (AG42). Esta
captação consiste num furo com uma profundidade de 300 m.
Importa também ter em atenção o facto da implantação dos aerogeradores estar prevista
para uma cota topográfica que varia entre os 280 m e os 340 m enquanto a cota
altimétrica a que se posicionam os pontos de água é, na generalidade dos casos, inferior
a 240 m, ou seja a diferença de cotas entre ambas as estruturas é superior a 40 m.
Conforme referido, também a captação mais próxima pertencente à pedreira tem uma
profundidade muito elevada.
Assim, face à cota a que se encontram as captações de água, bem como à profundidade
da água estar na maioria dos casos, a cerca de 2 m da superfície (conforme constatado
em 4 medições piezométricas efetuadas no decorrer dos trabalhos de campo), conclui-se
que o nível freático encontra-se a uma cota consideravelmente mais reduzida do que a
cota de implantação do projeto e da escavação que lhe está associada, não ocorrendo
interferências do projeto com o nível freático.
Refira-se ainda que no decorrer da fase de construção e da fase de exploração não são
expectáveis atividades que possam gerar quer contaminação do solo, quer de águas
superficiais ou subterrâneas.
No decorrer da fase de construção será implementado um Sistema de Gestão Ambiental,
sendo que um dos objetivos deste sistema será formar e informar os trabalhadores que
se encontram em obra por forma a serem mitigados os impactes ambientais.
As principais atividades que poderiam conduzir a impactes relativos à contaminação de
solos com eventual contaminação de recursos hídricos associada estão relacionados
com derrames de óleos e combustíveis, possivelmente associados a ações de reparação
e manutenção de equipamentos e veículos, no entanto estas intervenções serão
realizadas fora do local da obra.
Com a implementação das medidas de minimização preconizadas no EIA consideram-se
salvaguardados os impactes que possam conduzir à eventual contaminação dos
aquíferos.
A fase de exploração cinge-se, conforme referido no Estudo de Impacte Ambiental, às
operações de manutenção que poderão ocorrer com uma periodicidade da ordem dos 6
meses e consistem, no essencial, na manutenção de alguns equipamentos para
reparação ou substituição de peças ou componentes.
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Estas operações de manutenção implicam intervenções muito limitadas e restritas,
envolvendo um reduzido número de trabalhadores. Os principais materiais utilizados
durante a exploração serão metais e plásticos constituintes das peças de substituição de
equipamentos, produtos lubrificantes entre outros materiais diversos, não dando origem a
emissões atmosféricas ou efluentes líquidos.
Em síntese, embora o projeto se localize numa área cujo aquífero é vulnerável à
contaminação não existem atividades com potencial para conduzirem a episódios de
contaminação do aquífero, tanto mais que o nível freático posiciona-se a uma cota
bastante inferior comparativamente à cota de projeto.

3.3.2 Sendo previsível que não existam pontos de água na área do Projeto, por se tratar
de uma zona elevada, deverão ser identificados e cartografados os pontos de água numa
área envolvente suscetível de fundamentar a extrapolação pretendida.
De acordo com a informação constante nos PDM de Rio Maior e Alcobaça, bem como na
base de dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e da
Administração da Região Hidrográfica do Tejo (ARH Tejo), na área de estudo não se
registam captações de água públicas.
Salienta-se que, em conformidade com a informação proveniente do SNIRH, da
ARH-Tejo, do levantamento de campo e da análise da carta militar, a captação mais
próxima do projeto é licenciada e localiza-se na Pedreira Parapedra – Sociedade
Transformadora de Pedras, S.A.. Trata-se de um furo com captação a 300 m de
profundidade, cuja água é utilizada para a atividade industrial. Esta captação, conforme
se observa na FIG. 3, dista cerca de 125 m da área de implantação da vala de cabos e 1
100 m da área de implantação do aerogerador mais próximo (AG42).
Existe ainda uma outra captação licenciada na área de estudo. Esta localiza-se a Sul do
AG42, é utilizada para rega, e corresponde a um furo cuja captação de água se encontra
a 140 m de profundidade.
As restantes captações, identificadas na FIG. 3, correspondem a pontos de água
definidos na carta militar do IGEOE, que distam, na generalidade, pelo menos 500 m dos
aerogeradores em estudo.
Conforme referido todas as captações identificadas são privadas e por conseguinte não
tem qualquer perímetro de proteção associado. Estas captações surgem, na
generalidade, associadas a pequenas parcelas agrícolas de subsistência.
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FIG. 3 – Captações de Água Privadas
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2.3.4

Ambiente Sonoro

3.4.1 Apresentar, se existentes, dados obtidos no Parque Eólico existente relativos ao
regime de ventos existentes no local (frequências de direção e velocidade).
No Anexo 5.1 apresentam-se os dados relativos à frequência e velocidade dos ventos,
referentes ao período de monitorização compreendido entre Outubro de 1998 e Setembro
de 2002. Este trabalho foi realizado no âmbito da estimativa de produção de energia
associada ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Candeeiros.
Da análise do referido estudo verifica-se qua na área de implantação do projeto, os
ventos são predominantes de Noroeste e a respetiva velocidade média é de 7,5 m/s.

3.4.2 Esclarecer sobre a existência de recetores sensíveis mais próximos do local
previsto para os aerogeradores, designadamente a Sul da Povoação de Chãos e ao
longo das estradas existentes entre as povoações de Alcobertas e Portela da Teira,
paralelas à cumeada, bem como se as medições dos níveis de ruído efetuadas são
representativas desses recetores.
Aquando da seleção dos pontos de monitorização do ruído pretendeu-se caracterizar as
povoações e os recetores mais próximas da área de implantação do projeto.
Importa desde já esclarecer que, por lapso, na FIG. IV. 20 do Estudo de Impacte
Ambiental os pontos R2 e R3 estão ligeiramente deslocalizados face aos locais
monitorizados, pelo que se procedeu à reformulação desta figura (ver FIG. 5).
O ponto R2 corresponde, efetivamente, ao recetor mais próximo da área de implantação
do projeto e por outro lado é também representativo da povoação de Portela de Teira. No
que respeita a povoações foram ainda caraterizadas Chãos, Alcobertas e Teira, por se
localizarem na envolvente mais próxima ao projeto.
Face ao referido considera-se que os locais onde foi monitorizado o ambiente sonoro
permitem uma adequada caraterização dos níveis sonoros nos recetores / aglomerados
populacionais ocorrentes na envolvente mais próxima ao projeto.
As medições efetuadas são também representativas desses recetores, tendo sido
realizadas em dois dias distintos, perfazendo uma duração mínima de 60 minutos. No
que respeita à representatividade das condições meteorológicas estas são devidamente
avaliadas no ponto seguinte.
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3.4.3 Explicitar a representatividade das velocidades de vento que foram utilizadas nas
medições dos níveis sonoros, à luz do regime descrito para a área de estudo, com base
nos dados da estação de Alcobaça, ou dos eventuais dados recolhidos no Parque Eólico
existente.
As condições meteorológicas, velocidade e direção do vento, registadas aquando da
monitorização da situação de referência do ambiente sonoro, foram validadas tendo em
conta as condições meteorológicas registadas na Estação de Leiria, por se tratar da
estação mais próxima do local de implantação do projeto para a qual se dispunha de
todos os dados necessários atualizados.
Refira-se que se desconsiderou a hipótese de validar os parâmetros monitorizados com
os dados obtidos no estudo do vento desenvolvido junto dos aerogeradores a implantar,
dado que, tratando-se a área de implantação dos aerogeradores de um ponto alto, os
ventos registados são, naturalmente, mais elevados do que junto aos recetores, que se
localizam a uma cota mais baixa e com ventos de menor velocidade.
No decorrer das campanhas de monitorização do ruído, junto dos recetores sensíveis,
registaram-se ventos predominantemente oriundos de Norte, com velocidades a variar
entre 1,4 e 2,9 m/s no período diurno, entre 2,3 e 2,8 m/s no período entardecer e entre
2,5 e 2,9 m/s no período noturno.
Fazendo uma análise comparativa entre o regime de ventos registado na estação
meteorológica de Leiria, no período entre 2010 e 2012, (FIG. 4) com os valores
registados nas campanhas de monitorização da situação de referência realizadas,
verifica-se que a predominância do vento na estação meteorológica de Leiria é Norte/
Noroeste, à semelhança do monitorizado.

Fonte: Windfinder

FIG. 4 – Regime de Ventos Registado na Estação Meteorológica de Leiria
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FIG. 5 – Localização dos Pontos de Medição do Ruído
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No que respeita à velocidade média anual, na estação de Leiria foi monitorizado
4 knots (2,04 m/s), o que corresponde a uma velocidade que se enquadra nas
avaliações efetuadas aquando da determinação dos níveis sonoros médios de longa
duração.
Face ao referido considera-se que as velocidades do vento indicados no estudo de
monitorização do ruído são representativas da área de estudo.

3.4.4 Demostrar que o Parque Eólico, em funcionamento, se encontra em
cumprimento legal nos recetores considerados, recorrendo à análise das
monitorizações realizadas (acresce no entanto referir que ainda não foram
apresentados relatórios de monitorização do ruído sobre o Parque Eólico da Serra dos
Candeeiros, tal como previsto na DIA).
No Anexo 5.2 apresentam-se os dois estudos de ruído que foram efetuados para o
Parque Eólico de Candeeiros.
No primeiro estudo realizado junto de recetores sensíveis todos os critérios legais
eram cumpridos exceto num dos pontos monitorizados, onde o critério de
incomodidade, no período do entardecer, era excedido.
Dado que havia dúvidas sobre a aplicabilidade do critério, visto o LAr ser pouco
superior a 45 dB(A), optou-se por repetir a avaliação deste critério. O segundo estudo
demonstra que o critério da incomodidade é cumprido no ponto e período onde foi
registado incumprimento no primeiro relatório.

3.4.5 Esclarecer, relativamente à simulação da propagação de ruído, se o efeito das
condições climatéricas foi considerado com base no ano médio e/ou do mês mais
critico e qual a fonte de informação desses dados.
Os principais parâmetros que caracterizam o clima de um local, e que se revelam
essenciais para o cálculo da atenuação atmosférica na propagação do som ao ar livre
são a temperatura, a humidade relativa e essencialmente o regime de ventos. A
temperatura média utilizada no presente estudo foi de 15ºC e a humidade relativa
média anual do ar foi de 75%, sendo a fonte de informação destes dados o Atlas do
Ambiente.
No âmbito do EIA, e no que aos ventos diz respeito, toda a área estudada havia sido
modelada utilizando os dados meteorológicos respeitantes à estação meteorológica de
Leiria.
No entanto, na presente fase, e tendo em conta que foi disponibilizado um estudo de
ventos específico para a área de implantação do projeto, procedeu-se da seguinte
forma:
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•

Foram utilizados os dados de vento da estação meteorológica de Leiria para
caraterizar a zona altimetricamente mais baixa da área modelada, ou seja onde
se localizam os recetores sensíveis;

•

As cotas mais altas foram modeladas tendo em consideração o regime de
ventos determinado no âmbito do estudo respeitante à estimativa de produção
de energia associada ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Candeeiros.

Os resultados da simulação agora desenvolvida são apresentados e analisados na
resposta à questão 3.4.7.
Foram assim consideradas condições climáticas respeitantes a valores médios anuais.
O facto das características meteorológicas de Portugal serem bastante estáveis,
conduziu a que se considerasse adequada esta metodologia.
Adicionalmente, de acordo com o NP ISO 1996-1 os valores obtidos para o Lden e Ln
representam o indicador de ruído, determinado durante uma série de períodos,
representativos de um ano.
Por outro lado admitiu-se como sendo um critério demasiado conservativo estar-se a
considerar, em termos meteorológicos, um cenário mais crítico comparativamente com
o ano médio dado que nas simulações, no que à potência sonora unitária dos
aerogeradores diz respeito, considerou-se já um cenário conservativo, que
corresponde à potência mais elevada.
Face ao referido consideram-se adequadas e representativas as condições climáticas
utilizadas nas simulações de ruido desenvolvidas para a Fase de Exploração do
projeto.

3.4.6 Esclarecer se a potência sonora unitária dos aerogeradores utilizada
corresponde à potência média ou máxima, bem como se existe variação desta
potência consoante o período de referência do ruído.
No modelo de cálculo considerou-se o valor mais elevado da potência sonora unitária
dos aerogeradores, que corresponde a 106,9 dB(A). Admitiu-se esta potência sonora
como constante ao longo das 24 horas do dia.
Tendo em conta que os aerogeradores nem sempre funcionam à potência máxima, a
modelação dos impactes ao nível do ambiente sonoro corresponde a um cenário
bastante conservativo. Ainda assim, e conforme se referiu no Estudo de Impacte
Ambiental, perspetiva-se o cumprimento dos normativos legais relativos ao ambiente
sonoro mesmo nos recetores sensíveis localizados mais próximos da área de
implantação do projeto de sobreequipamento.
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3.4.7 Reformular os mapas de ruído, de forma a permitir uma legibilidade adequada à
interpretação de distâncias e posicionamento de recetores sensíveis.
Os mapas de ruído reformulados de acordo com o solicitado, apresentam-se no
Anexo 5.3 do presente documento.
Conforme acima descrito, na presente fase, foram desenvolvidas novas simulações
para o cenário futuro do ambiente sonoro, tendo em consideração, para além dos
aspetos considerados no EIA, o seguinte:
•

Dados de vento da estação meteorológica de Leiria para caraterizar a zona
altimetricamente mais baixa da área modelada, ou seja onde se localizam os
recetores sensíveis;

•

As cotas mais altas foram modeladas tendo em consideração o regime de
ventos determinado no âmbito do estudo respeitante à estimativa de produção
de energia associada ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Candeeiros.

Refira-se que os níveis sonoros estimados junto dos recetores sensíveis,
considerando os dados acima indicados, são iguais aos obtidos no âmbito do EIA, em
que se consideraram apenas os dados meteorológicos médios registados na Estação
de Leiria, verificando-se o cumprimento da legislação vigente, o que é revelador da
diminuta influência do projeto, ao nível do ambiente sonoro, que se irá registar junto
dos recetores sensíveis mais próximos.

2.3.5

Fatores Ecológicos

3.5.1 Apresentar cartografia de pormenor dos habitats, à escala de projeto de
execução, presentes na área a afetar pelo Projeto.
No Anexo 6 apresenta-se a Carta de Habitats sobre a fotografia aérea à escala do
projeto de execução (1:2000).
Nesta carta identificam-se os habitats ocorrentes na área de implantação do projeto de
sobreequipamento propriamente dito assim como na área envolvente ao longo do
caminho existente, onde será instalada a vala de cabos que ligará os novos
aerogeradores ao Edifício de Comando / Subestação.

3.5.2 Dado que o Plano Setorial da Rede Natura 2000 atribui para o mosaico
identificado o habitat 8210, deverá ser esclarecido se foi, ou não, confirmada a sua
presença.
Embora os dados cedidos pelo ICNB apontem para a presença do habitat natural 8210
na área de estudo, como já referido no Capítulo IV – Situação Atual do Ambiente do
EIA, na área de implantação do projeto e envolvente, apenas ocorrem os habitats
5330, 6210, 9240 e 9330.
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De salientar que durante os levantamentos de campo realizados, quer no âmbito do
EIA, quer na presente fase, não se registou a presença das condições necessárias à
classificação de um habitat como pertencente ao 8210 nomeadamente a presença dos
afloramentos rochosos calcários que o caraterizam.

3.5.3 Atendendo a que a abundância relativa do habitat 6210 não é igual em toda a
zona de estudo e, contrariamente ao que se afirma na página 44 do Relatório Síntese,
não é uniforme, sendo mais expressivo junto ao aerogerador 38 (FIG. IV. 22), deverá
ser esclarecido se foi efetuado algum esforço de recenseamento florístico que permita
avaliar se existem manchas de habitat prioritário.
Conforme foi referido na página 83 do Capítulo IV – Situação Atual do Ambiente do
EIA, estão presentes dois habitats na área do projeto, que são o habitat 5330 e de
forma descontínua e disperso ao longo deste habitat, o habitat 6210. No EIA não são
feitas referências sobre a uniformidade deste último habitat.
Este habitat, de acordo com as indicações listadas na Ficha do ICNB, apenas poderá
ser considerado prioritário caso ocorram orquídeas e de acordo com os critérios ai
estabelecidos, ou seja:
−

Composição rica em espécies de orquídeas (> 4 espécies);

−

Presença de uma população importante (> 20 indivíduos de uma ou mais
espécies de orquídeas);

−

Presença de uma ou mais espécies de orquídeas consideradas raras ou
ameaçadas no território nacional: Dactylorhiza insularis, Orchis collina, Ophrys
atrata e O. dyris.

Atendendo a que os levantamentos no âmbito do EIA foram realizados numa época
sazonal que não era a mais adequada para este grupo florístico foi realizado um novo
levantamento de campo em Março de 2012, o qual é descrito na resposta ao ponto
3.5.5 do presente aditamento, e que permitiu concluir que embora se registe a
presença de espécies de orquídeas, estas não reúnem as condições necessárias para
ser classificado como uma mancha de habitat prioritário.

3.5.4 Reformular a Figura IV.23, procedendo à correção da sua legenda, de forma a
torná-la mais legível e a subtrair os itens não referidos no extrato da carta em análise,
e acrescentando a totalidade da área afeta à rede de cabos a instalar.
Conforme referido no ponto 3.5.1, no Anexo 6 apresenta-se a Carta de Habitats
reformulada, de acordo com as solicitações apresentadas.
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3.5.5 Segundo o Relatório Síntese, não foram identificadas espécies com especial
valor florístico, no entanto a época de amostragem não é a mais indicada,
designadamente no que se refere às orquídeas. Assim, deverá ser efetuada uma
caraterização florística mais completa, com base em trabalho de campo realizado em
época adequada e na informação já existente para o Parque Eólico da Serra dos
Candeeiros. Deverão ser apresentados os primeiros resultados no Aditamento e os
restantes ao longo do processo de AIA (propor calendarização de entrega).
Atendendo à solicitação apresentada foi definido um plano de amostragem mais fina
das espécies com especial valor florístico, designadamente no que se refere às
orquídeas, a realizar em três períodos (Março, Abril e Junho de 2012), que são épocas
mais adequadas à deteção destas espécies.
A primeira campanha foi já realizada com o objetivo de deteção de espécies de
floração mais precoce.
A área de estudo consistiu num buffer de 50 metros a partir do centro de implantação
de cada aerogerador, de 10 metros de largura para os acessos a construir e de 2
metros para cada lado dos acessos existentes, que serão beneficiados ou onde será
instalada a vala de cabos no seu interior, totalizando 9,5 ha. Na amostragem realizada
toda a área foi prospetada a pé.
Sempre que uma espécie-alvo foi detetada, registou-se a sua localização com recurso
a GPS, assim como a sua abundância.
Foi possível, até ao momento, identificar 6 espécies, nomeadamente Orchis mascula,
Narcissus calcicola, Narcissus bulbocodium, Iberis procumbens subsp microcarpa e
Ruscus aculeatus, tendo sido ainda identificada a espécie Aceras anthropophorum,
que já se encontrava em floração.
Em síntese foram registadas as observações indicadas no Quadro 6.
Quadro 6 – Espécies Florísticas Identificadas no Levantamento de Março de 2012
Espécie

Estatuto de
Conservação

Orchis mascula
Narcissus calcicola

Anexo B-II e
B-IV

Narcissus bulbocodium
Iberis procumbens
subsp microcarpa

Anexo B-II e
B-IV

Nº indivíduos

Localização

1

AG40

Sem afetação

3

AG39

Sem afetação. Proposta de
delimitação com fita sinalizadora

3

AG38

Sem afetação

5

AG39

1

Acesso ao
AG40

2

AG40

2

Acesso ao
AG41

1

AG38

Ruscus aculeatus

Aceras anthropophorum
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Afetação

Sem afetação. Proposta de
delimitação com fita sinalizadora
Possível afetação. A confirmar
nas próximas saídas
Sem afetação
Possível afetação. A confirmar
nas próximas saídas
Sem afetação
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Em função dos diferentes períodos de floração das espécies potencialmente
ocorrentes na área do sobreequipamento, os próximos levantamentos permitirão
confirmar esta ocorrência e no caso das já identificadas, quais os impactes reais das
várias intervenções sobre as populações locais, nomeadamente da espécie
I. procubens.
Os resultados dos levantamentos de campo a realizar em Abril e Junho de 2012 serão
disponibilizados assim que possível e ainda durante o processo de Avaliação de
Impacte Ambiental.

3.5.6 Indicar o período em que decorreram os trabalhos de campo para a
caracterização da fauna e qual o esforço e os locais de amostragem, comparando os
mesmos com os locais objeto de monitorização no âmbito do Parque Eólico da Serra
dos Candeeiros.
De forma a caracterizar de forma sustentada a comunidade faunística ocorrente ou
potencialmente ocorrente na área de implantação do projeto de sobreequipamento, foi
efetuada uma análise da informação constante nos relatórios de monitorização
disponíveis para o Parque Eólico de Candeeiros, sendo esta complementada com a
informação recolhida durante os levantamentos de campo realizados no âmbito do EIA
durante os dias 27 e 28 de Junho e 12 de Setembro de 2011.
Todos os levantamentos de campo foram realizados recorrendo a metodologias prédefinidas e adequadas a cada um dos grupos faunísticos em análise. No entanto, é
importante referir que o esforço, periodicidade e âmbito do estudo não são diretamente
comparáveis com as monitorizações efetuadas para a área do Parque Eólico de
Candeeiros.
Desta forma, a vasta informação constante nos relatórios de monitorização foi
considerada importante para uma caraterização de referência da comunidade de aves
e quirópteros ocorrente na área de implantação do sobreequipamento, dado que se
refere a um período alargado (3 anos para a avifauna e quirópteros, e 5 anos para a
mortalidade da avifauna), com amostragens realizadas em diferentes épocas do ano
representativas dos ciclos de vida das diferentes espécies.
Os trabalhos de campo realizados na área de implantação do sobreequipamento
tiveram assim como objetivo complementar os dados bibliográficos relativos à
comunidade avifaunística e descartar a potencial ocorrência de espécies não referidas
nos trabalhos já realizados.
O levantamento avifaunístico do EIA baseou-se na definição de um transepto linear
com aproximadamente 1 km de extensão (sobreponível com os acessos existentes
dentro da área de implantação do sobreequipamento) onde foram registadas todas as
aves observadas e/ou escutadas independentemente da sua localização e os
resultados expressos em termos de elenco.
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Por sua vez, as monitorizações efetuadas em torno deste grupo, para a área do
Parque Eólico de Candeeiros, basearam-se num conjunto de censos realizados por
um método pontual de pontos dispersos ao longo de toda a área do Parque Eólico de
Candeeiros, monitorizações dirigidas para as populações de gralha-de-bico-vermelho
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) e peneireiro (Falco tinnunculus) e ainda prospeção de
cadáveres em torno dos aerogeradores.
Na FIG. 6 apresenta-se a localização dos pontos de amostragem considerados nas
monitorizações do Parque Eólico de Candeeiros, na avifauna (realizados por equipas
diferentes) e a localização do transepto amostrado no EIA do projeto de
sobreequipamento.

3.5.7 Com base nos resultados da monitorização dos quirópteros já efetuada e nos
locais amostrados, indicar as zonas de maior atividade e a probabilidade de existência
de mortalidade, bem como a evolução observada na comunidade monitorizada, ao
longo do tempo.
A monitorização dos quirópteros no Parque Eólico de Candeeiros foi desenvolvida
desde 2004 até 2009, sendo apresentados nesta síntese, os resultados disponíveis
até ao momento que correspondem ao período de 2004 a 2008 (estes últimos ainda
não publicados).
O estudo foi efetuado em duas áreas distintas (área de implantação do parque eólico e
área de controlo), conforme indicado na FIG. 7.
O Parque Eólico de Candeeiros contempla duas sub-áreas, o PE Candeeiros I, que
integra os aerogeradores 1 a 26 e o PE Candeeiros II onde se localizam os
aerogeradores 27 a 37. A área de controlo desenvolve-se na Serra da Lua e no
Cabeço do Pão de Milho (elevações situadas junto à extremidade Norte da área de
implantação do projeto), entre as povoações Arrimal (a Norte) e Casais Monizes (a
Sul).
Trabalhos desenvolvidos em 2004 (Prosistemas & Plecotus, 2005), no âmbito da fase
de pré-construção do parque eólico, referem que a atividade dos quirópteros se
encontra intimamente relacionada com o tipo de biótipo ocorrente, verificando-se uma
maior atividade junto à lagoa (CN17), pedreira abandonada (CN18), áreas de
eucaliptal (CN04, CN33 e CN34) e áreas de pinhal (CN03 e CN29). Nas áreas de
matos, a atividade manifestou ser reduzida ou mesmo residual, com exceção para
uma área de matos abrigada dos ventos marítimos localizada na encosta Este da
extremidade Norte (CN07) do parque eólico.
Quanto à localização dos aerogeradores, e apesar de não terem sido detetadas
situações de grande risco para os quirópteros, foi recomendada especial atenção, na
prospeção de cadáveres, para alguns aerogeradores (AG17, 18, 19, 24, 25, 26, 20 e
22).
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Em 2005, no primeiro ano de exploração (Prosistemas & Plecotus, 2006), as
monitorizações efetuadas (Candeeiros I) referem valores de atividade de quirópteros
muito reduzidos para todo o parque eólico, não se verificando qualquer ponto em que
tenham sido detetados morcegos em todas as amostragens efetuadas. No entanto,
foram verificados alguns pontos em que a atividade foi mais regular (CN04 e CN11) e
locais de amostragem onde ocorreram picos de atividade de morcegos (CN04 e CN07
no mês de Maio, CN05 no mês de Junho, CN17 nos meses de Setembro e Outubro e
CN38, no mês de Outubro).
Refira-se ainda que na área de controlo, esta atividade foi igualmente muito reduzida.
Após comparação dos resultados obtidos em Setembro e Outubro de 2004 e 2005,
verificou-se que apenas no mês de Outubro ocorreram diferenças significativas na
atividade dos morcegos (redução da atividade), não tendo sido conclusivas as análises
estatísticas efetuadas para determinar o fator responsável por esta diferença (efeito da
temperatura ou intensidade do vento). A presença dos aerogeradores também não foi
considerada relevante para justificar as diferenças observadas.
As amostragens para a mortalidade decorreram de Março a Novembro, com 2 visitas
espaçadas de 15 dias. Durante o período de prospeção não foi identificado qualquer
cadáver, sendo referida a identificação de um cadáver de M. schreibersii junto ao AG2,
apenas durante as monitorizações de avifauna, realizada por outra equipa técnica. A
taxa de remoção foi total ao fim de 5 dias, obtendo-se uma taxa de mortalidade de
0,66 morcegos mortos por aerogerador ao longo do ano, valor praticamente nulo.
Os dados relativos a 2006 (Prosistemas, 2007) referem-se a um período em que o
Parque Eólico de Candeeiros I se encontrava em fase de exploração e o Parque
Eólico de Candeeiros II em fase de construção, entrando em funcionamento no final do
ano.
Durante este período constatou-se um aumento da atividade de morcegos em relação
às monitorizações anteriores, no entanto sem que os valores de atividade possam ser
considerados intensos ou mesmo regulares. Os maiores picos de atividade foram
verificados para os pontos CN13 (matos), CN17 (lagoa), CN11 (matos) e CN33
(eucaliptal). Também neste ano, na área de controlo, a atividade manteve-se reduzida.
A mortalidade do Parque Candeeiros I foi amostrada de Março a Outubro, com vistas
espaçadas de 7 dias, tendo-se obtido cadáveres apenas no mês de Junho. Durante
este período foi identificado um cadáver pertencente ao grupo P. pipistrellus / P.
pygmaeus / P. kuhli na proximidade do AG08, um outro cadáver de uma espécie ou
grupo não identificado junto ao AG11 e finalmente um cadáver de N. leisleri junto ao
AG14, tendo sido este identificado pela equipa de monitorização da avifauna. O valor
da mortalidade foi de cerca de 13 mortes por colisão.
Em Candeeiros II, durante o período de Setembro a Outubro, foram efetuadas
prospeções, não tendo sido identificados cadáveres de morcegos, sendo o valor de
mortalidade nulo.
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FIG. 6 – Localização do Transepto do Levantamento da Fauna no EIA e Pontos de
Amostragem dos Estudos de Monitorização
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FIG. 7 – Locais de Amostragem de Morcegos
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De um modo geral, a atividade dos quirópteros em 2006 foi superior a 2004 e 2005,
com exceção do mês de Setembro, sendo a atividade em 2005 inferior aos outros
anos. Não foi igualmente possível definir com exatidão qual o fator responsável pelas
variações observadas.
Dados relativos ao ano de 2007 (Prosistemas, 2008) referem uma atividade
moderada-baixa, sendo os valores mais elevados verificados para os pontos CN04,
CN11 e CN33. Uma análise comparativa permitiu verificar uma redução da atividade
durante os meses de Maio, Junho e Outubro, possivelmente justificada por uma
redução da temperatura e uma maior velocidade do vento. A área de controlo registou
novamente uma atividade reduzida.
Durante o período de Março a Outubro de 2007, com amostragens espaçadas de uma
semana, não foram identificados cadáveres de morcegos em torno dos aerogeradores
em análise, sendo a mortalidade, em 2007, de valor nulo.
A comparação entre 2007 e 2006 mostrou que houve um decréscimo de atividade no
ano de 2007, sendo significativa nalguns meses (Maio, Junho e Outubro). O aumento
da intensidade do vento e o decréscimo da temperatura poderão ter originado esta
variação.
A monitorização em 2008 (dados não publicados) confirmou a atividade reduzida, com
os meses de Setembro e Outubro a destacam-se por serem os únicos meses que
registaram uma atividade média global superior a 10 encontros/h, enquanto que nos
restantes meses amostrados, a atividade média foi sempre inferior a 8 encontros/h.
Em termos de locais, os pontos CN14, CN17, CN33 e CN38 obtiveram mais de 10
encontros/h, com os pontos CN17 e CN33 com uma atividade bastante pronunciada,
confirmando as observações já registadas em anos anteriores.
A área de controlo apresentou uma atividade média global inferior a 10 encontros/h
para todos os meses amostrados, tendo esta sido mesmo nula em Outubro. Nesse
ano, verificou-se uma associação positiva significativa entre a atividade e a
temperatura e intensidade do vento.
Relativamente a 2007, verificou-se uma pequena diferença apenas nos meses de Abril
e Setembro, ou seja, uma maior atividade em Abril para 2007 e em Setembro para
2008.
De um modo geral, a atividade ao longo dos cinco anos de monitorização (2004 a
2008), na área do Parque Eólico, mostra, com ligeiras variações, um comportamento
semelhante entre os meses de Abril e Junho (diminuição da atividade) e entre Julho e
Agosto (aumento da atividade), observação igualmente registada na área de controlo
para os anos de 2006 e 2008.
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Durante o período de Março a Outubro de 2008, com amostragens espaçadas de uma
semana, foram identificados 3 cadáveres de morcegos (1 Nyctalus leisleri junto ao
AG32, 1 não identificado junto ao AG31 e 1 não identificado junto ao AG11), com uma
estimativa
global
para
o
Parque
Eólico
de
Candeeiros
de
0.5
morcegos/aerogerador/ano, valor que se mantém muito reduzido.
Em síntese, as monitorizações realizadas em torno da comunidade de quirópteros
sugerem a ocorrência de um número limitado de espécies e uma atividade bastante
reduzida a moderada para a área do Parque Eólico da Serra de Candeeiros, podendo
este facto estar em parte relacionado com a elevada frequência de ventos fortes e
disposição dos biótopos ocorrentes.
De facto, as análises efetuadas permitem relacionar o aumento da atividade dos
morcegos com o aumento da temperatura e redução da velocidade do vento.
Relativamente aos biótopos, na área analisada esta comunidade faunística apresenta
atividades normalmente mais reduzidas nas áreas de matos, sendo esta
moderadamente superior nas áreas florestadas, pedreiras e na proximidade de pontos
de água, o que é igualmente relacionado com a variação dos fatores climáticos acima
referidos (biótopos florestais – maior temperatura e menor intensidade de vento; matos
– menor temperatura e maior intensidade de vento).
Uma análise comparativa dos resultados constantes nos diferentes relatórios de
monitorização sugerem que a entrada em funcionamento do Parque Eólico de
Candeeiros não teve influência direta na estrutura desta comunidade, podendo as
flutuações verificadas estarem relacionadas com diversos outros fatores,
nomeadamente disponibilidade e/ou proximidade a pontos de água. Os estudos
efetuados em torno deste último fator sugerem uma redução da atividade com o
aumento da distância ao ponto de água, o que pode justificar uma redução da
atividade em anos mais secos como o de 2005.
Os dados relativos à mortalidade sugerem que esta é praticamente nula na área do
Parque Eólico de Candeeiros, podendo todas as colisões serem entendidas como
situações pontuais.
De acordo com a classificação do ICNB (Rodrigues & Rainho, 2009), o nível de
gravidade da mortalidade observada corresponderá assim a um nível 3 (numa escala
de 1 a 5) que corresponde ao “registo de 3 a 20 morcegos por ano de espécies não
consideradas particularmente sensíveis mortos ou feridos (…)”.
Registe-se que a monitorização prosseguiu durante o ano de 2009, tendo sido
decidida a finalização da mesma, face aos reduzidos impactes observados até ao
momento (comum. pess.).
No âmbito do Projeto de Sobreequipamento foi proposta a realização de um plano de
de monitorização para a área onde irá ser instalado o sobreequipamento, que teve
início em Março de 2012 (Ano Zero de Monitorização), prolongando-se nos 3 primeiros
anos de exploração.
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3.5.8 Incluir a presente área de estudo nos trabalhos de monitorização dos quirópteros
em curso e apresentar os primeiros relatórios no aditamento e os restantes ao longo
do processo de AIA (propor calendarização de entrega)
Como referido, no ponto anterior, a monitorização do Parque Eólico de Candeeiros
terminou no ano de 2009, tendo sido estabelecido um plano de monitorização para a
área do sobreequipamento, com início em Março de 2012.
No Anexo 6 apresenta-se o Programa de Monitorização de Quirópteros implementado
assim como a calendarização, que prevê a realização de campanhas de Março a
Outubro de 2012 (fase anterior à construção) e no 1º, 2º e 3º ano de exploração do
projeto de sobreequipamento.

3.5.9 Analisar com base nos relatórios de monitorização dos quirópteros, o eventual
impacte do Parque Eólico existente e do presente sobreequipamento sobre os abrigos
identificados, focando a evolução da sua ocupação ao longo do tempo de amostragem
já realizada.
No Quadro 7 sintetiza-se toda a informação recolhida nas monitorizações de
quirópteros realizadas entre 2004 e 2008 em torno de todos os abrigos identificados,
sendo apresentado o número de exemplares de morcegos de cada espécie
identificada.
Quadro 7 – Espécies Detetadas nos Abrigos Amostrados
Código

Designação

Tipo de
abrigo

Distância
aerogerador

Data

Prospeção

Total
morcegos

ACN01

Covão do
Milho

Barracão

3310 m
(AG17)

Set.
2004

Visita/Escuta

6

P. pipistrellus (4)
P. pygmaeus / M. schreibersii (1)
Não identificado (1)

220 m

Set3
2003

Escuta

0

-

Out.
2003

Escuta

2

Não identificado

Set.
2004

Escuta

0

-

Jun.
2007

Escuta

0

-

Set.
2003

Escuta

0

-

Set.
2004

Escuta

0

-

Jun.
2007

Escuta

0

-

ACN02

ACN02

ACN03

Bocas
Gémeas

Bocas
Gémeas

Cruzeiro

Algar

Algar

Algar

(AG23)

220 m
(AG23)

170 m
(AG23)
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Espécies ou vestígios
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(Cont.)

Código

ACN04

Designação

Candeeiros

Vale de
Santarém

ACN05

Pia do
Lameirão

ACN06

ACN07

Alcobaça I

40

Tipo de
abrigo

Algar

Algar

Algar

Algar

Distância
aerogerador

190 m
(AG25)

1280 m
(AG17)

260 m
(AG17)

790 m

Data

Prospeção

Total
morcegos

Set.
2003

Escuta

1

Não identificado

Out.
2003

Escuta

0

-

Nov.
2003

Escuta

0

-

Set.
2004

Escuta

0

-

Mar.
2006

Escuta

0

-

Nov.
2003

Escuta

1

Não identificado

Nov.
2003

Escuta

0

Não identificado

Out.
2004

Escuta

1

M. daubentonii (1)

Nov.
2004

Escuta

0

-

-

-

Cerca de
400

Set.
2004

Escuta

+146

Out.
2004

Escuta

+20

Nov.
2004

Escuta

3

(AG18)

Espécies ou vestígios

R. ferrumequinum
R. hipposideros
Myotis sp.
M. schreibersii (hibernação não
regular, cerca de 400)
R. ferrumequinum
M. myotis / M. blythii
M. emarginatus / M. nattereri / M.
bechsteinii / M. daubentonii
M. schreibersii
R. euryale / R. mehelyi
M. myotis / M. blythii
M. schreibersii
R. ferrumequinum (1)
R. hipposideros (1)
R. mehelyi / R. euryale (1)
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(Cont.)

Código

Designação

ACN07

Alcobaça I

Tipo de
abrigo

Algar

Distância
aerogerador

790 m
(AG18)

Data

Prospeção

Total
morcegos

Jan.
2005

Visita

2

Myotis sp

Mar.
2005

Escuta

+5

R. hipposideros
R. mehelyi / R. euryale

Ago.
2005

Escuta

+20

Out.
2005

Escuta

+23

Set.
2006

Escuta

0

-

Fev.
2007

Visita

0

-

Escuta

7

M. schreibersii

Escuta

1

R. ferrumequinum

Escuta

Indeterminado

R. ferrumequinum
R. hipposideros
R. euryale / R. mehelyi

Escuta

Indeterminado

R. ferrumequinum

Escuta

Indeterminado

P. pipistrellus*
P. kuhli*
*
N. leisleri / E. serotinus

Set
2008
Set.
2004

ACN08

Alcobertas

Gruta

640 m

Abr.

(AG23)

2007
Jun.
2007

ACN09

Milharada

Pedreira

930 m
(AG25)

Out.
2004

Espécies ou vestígios

R. ferrumequinum
M. nattereri
M. schreibersii
R. ferrumequinum
R. hipposideros
R. mehelyi / R. euryale
M. schreibersii

*

espécies e grupos identificadas com detetor de ultrassons, não tendo sido possível confirmar a sua proveniência nem
contabilizar o número exato de indivíduos detetados
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(Cont.)

Código

Designação

ACN10

Bezerra

Tipo de
abrigo

Mina

Distância
aerogerador

12380 m
(AG17)

Data

Prospeção

Total
morcegos

Out.
2004

Visita

7

Jan.
2005

Visita

5

Mar.
2005

Visita

14

Mai.
2005

Visita

0

-

Ago.
2005

Visita

2

M. schreibersii

Nov.
2005

Visita

12

R. ferrumequinum (1)
R. euryale / R. mehelyi (1)
M. daubentonii (2)
Não identificado (6 em voo)

Mar.
2006

Visita

4

M. schreibersii

Mai.
2006

Visita

3

R. ferrumequinum

Set.
2006

Escuta

0

-

M. schreibersii
Não identificado (6)
R. ferrumequinum (2)
M. myotis / M. blythii (1)
Myotis sp (2)
R. ferrumequinum (1)
M. daubentonii (1)
M. schreibersii (11)
Não identificado (1 em voo)

Mar.
2007

Visita

52

R. ferrumequinum (2)
M. myotis / M. blythii (8)
M. emarginatus / M. nattereri / M.
daubentonii (1)
M. schreibersii (39)
Não identificado (2)

Jul.
2007

Visita

2

R. ferrumequinum (1)
M. schreibersii (1)

Set.
2007

Visita

13

M. emarginatus / M. nattereri / M.
daubentonii (5)
M. schreibersii (8)

Visita

24

R. ferrumequinum (1)
M. schreibersii (23)

Mar
2008
Mar
2008

Visita

5

M. emarginatus / M. escalerai45 /
M.
daubentonii (1)
M. schreibersii (4)

Jun
2008

Visita

0

-

8

M. emarginatus / M. escalerai / M.
daubentonii (1)
M. schreibersii (4)
Não identificado (3 em voo)

Set
2008
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(Cont.)

Código

Designação
Cabeça
Grande

ACN11

ACN12

Mendiga I

Tipo de
abrigo
Escarpa

Gruta

Distância
aerogerador
1905 m
(AG25)

8900 m
(AG17)

Data

Prospeção

Total
morcegos

Espécies ou vestígios
P. pipistrellus*
P. pipistrellus / P. pygmaeus / M.
*
schreibersii
*
P. pygmaeus / M. schreibersii

Out.
2004

Escuta

Indeterminado

Abr.
2005

Visita

0

-

Jul.
2005

Visita

0

-

Out.
2005

Visita

3

M. daubentonii (3)

Visita

0

-

Jun.
2007
ACN13

Mendiga II

Algar

9175 m
(AG17)

Abr.
2005

Escuta

1

R. ferrumequinum

ACN14

Mendiga III

Algar

6360 m
(AG17)

Abr.
2005

Escuta

0

-

ACN15

Mendiga IV

Algar

9600 m
(AG17)

-

Não
amostrado

-

-

Porto de Mós
IV

ACN16

ACN17

Alcobaça II

Algar

Algar

10525 m
(AG17)

1450 m
(AG18)

R. ferrumequinum
M. myotis (hibernação, cerca de
500)
M. blythii
M. schreibersii
R. ferrumequinum (2)
M. myotis (+314)
M. daubentonii (1)

-

-

Cerca de
500

Jan.
2005

Visita

317

Jul.
2005

Escuta

1

Fev.
2007

Visita

Centenas

Fev
2008

Visita

1760

-

-

-

R. ferrumequinum
M. schreibersii

Jun.
2005

Escuta

0

-

Fev.
2007

Visita

32

M. myotis / M. blythii (2)
M. schreibersii (23)
Não identificado (7)

R. ferrumequinum
R. ferrumequinum (2)
M. myotis (centenas)
M. myotis

*

espécies e grupos identificadas com detentor de ultrassons, não tendo sido possível confirmar a sua proveniência
nem contabilizar o número exato de indivíduos detetados
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As principais conclusões relativas à ocupação dos abrigos existente na envolvente do
Parque de Candeeiros e potencial impacte sobre a comunidade de quirópteros são as
seguintes (FIG. 8):
•

O abrigo de Alcobaça I teve uma redução da ocupação (parcialmente
abandonado) muito provavelmente devido à colocação de pinheiros na entrada
do algar (situação observada desde 2004) e possível deslocação de parte
desta colónia para o abrigo Alcobaça II;

•

O abrigo Porto de Mós IV corresponde a um importante abrigo de hibernação
da M. myotis albergando algumas centenas de indivíduos e com utilização
regular ao longo dos anos de monitorização. Encontra-se localizado a mais de
10 km de distância, não sendo expetável quaisquer impactes decorrentes do
projeto de sobreequipamento;

•

O abrigo Bezerra parece constituir um local de passagem entre abrigos de
hibernação e criação principalmente para a espécie M. schreibersii. Em 2006, a
não ocupação em Setembro, poderá estar relacionada com a ocorrência de um
incêndio na envolvente desta mina de carvão, que provocou a queima lenta
dos resíduos de carvão e consequente concentração de fumos no exterior e
interior desta galeria;

•

O número de indivíduos procedentes dos principais abrigos que utilizam a área
do parque eólico é muito reduzido ou mesmo nulo;

•

A mortalidade provocada pela atividade do parque eólico é muito reduzida, não
promovendo impactes considerados significativos sobre a população de
morcegos.

Em suma, não se observaram alterações significativas nas comunidades de
quirópteros que ocupam os diferentes abrigos da região, causada pela entrada em
funcionamento do Parque Eólico de Candeeiros. Pelo contrário, foram verificados
outros fatores que condicionaram o número de indivíduos detetados, não havendo
qualquer influência da presença do parque.
Atendendo a estas observações assim como ao facto do projeto de sobreequipamento
se desenvolver numa área muito afastada dos principais abrigos de quirópteros (4 km
no caso dos abrigos de importância nacional), conclui-se que o sobreequipamento não
afetará igualmente quaisquer dos abrigos detetados, não se perspetivando igualmente
qualquer impacte significativo dos novos aerogeradores sobre a atividade dos
quirópteros.
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FIG. 8 – Localização dos Abrigos de Morcegos
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3.5.10 Atendendo a que a presente área de estudo se insere na área objeto de
monitorização da avifauna do Parque Eólico da Serra dos Candeeiros, indicar a
metodologia adotada na amostragem efetuada para o presente estudo, comparando a
mesma com a do plano de monitorização em curso, nomeadamente os locais de
amostragem utilizados.
Os esclarecimentos relativos à metodologia encontram-se apresentados na resposta
ao ponto 3.5.6.

3.5.11 Descrever, com base nos resultados da monitorização da avifauna (que inclui a
presente área de estudo) e o presente estudo, a evolução da comunidade de aves
(geral, e rapinas e planadoras) ao longo do período de monitorização (antes da
construção, construção e exploração do Parque Eólico da Serra dos Candeeiros), bem
como detalhar esta evolução para as espécies destacadas no EIA, analisando o
impacte sobre as mesmas decorrentes do Parque Eólico existente e do
Sobreequipamento. Analisar ainda, com base nesta monitorização, a mortalidade
associada à construção de parques eólicos nesta região.
A monitorização da avifauna foi desenvolvida, inicialmente, em três áreas: Candeeiros
I – Norte (AG17 a 26), Candeeiros I – Sul (AG1 a 16) e área de controlo Candeeiros II
(AG27 a 37).
De acordo com o Relatório I (BIO3, 2006), os resultados do primeiro período de
monitorização (entre Maio de 2005 e Fevereiro de 2006) sugerem, para as aves em
geral, uma redução progressiva da riqueza e densidade por hectare ao longo das
diferentes épocas do ano (da primavera até ao inverno) verificando-se, no entanto, um
crescimento inverso da diversidade específica (índice de Shannon-Wiener). Entre as
áreas estudadas não foram verificadas diferenças significativas em termos de
composição específica e abundância.
Em termos de espécies, não se verificaram diferenças significativas entre as áreas do
parque eólico e a área de controlo. Em qualquer das áreas, as espécies mais
abundantes são a toutinegra-dos-valados (Sylvia melanocephala), o cartaxo (Saxicola
torquatus) e o melro (Turdus merula).
Para as aves de rapina e planadoras, constata-se a observação de um maior número
de indivíduos para a zona Norte do parque eólico (Candeeiros I – Norte), e ausência
de diferenças significativas entre a área Sul (Candeeiros I – Sul) e controlo. Os valores
de riqueza específica mais elevados foram verificados na área controlo seguido da
zona Norte, sendo constatada uma redução generalizada em toda a área durante o
período de inverno.
Em termos da utilização espacial da área do parque eólico por estas aves, verifica-se
que a envolvente dos aerogeradores AG23, AG24 e AG25 (área Norte) correspondem
às áreas onde foram observados mais indivíduos, verificando-se uma maior
abundância para a proximidade dos aerogeradores AG2, AG3, AG5, AG14 e AG15
(área Sul).
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No caso da área controlo, à semelhança do verificado para a área Sul, a utilização da
área não ocorre de forma uniforme, havendo uma maior concentração de observações
imediatamente a Sul da área Norte do parque eólico, onde se encontram instalados os
aerogeradores do Parque Eólico Candeeiros II.
O segundo período de monitorização decorreu durante o ano de 2006 (BIO3, 2007).
Durante este período o Parque Eólico de Candeeiros I encontrava-se em fase de
exploração, estando o Parque Eólico de Candeeiros II em fase final de construção,
entrando em fase de exploração durante o período de Maio a Agosto. A partir de Abril
de 2006, esta última área deixou de ser área de controlo, sendo criada uma nova área
localizada a 5 km a Nordeste, na Cumeada de Covão Grande e denominada de
“Controlo 2”. Algumas quadrículas, anteriormente de controlo, passaram a ser
Candeeiros II.
No Quadro 8 identificam-se as quadrículas amostradas no âmbito da monitorização da
avifauna antes e depois de Abril de 2006.
Quadro 8 – Número de Quadrículas Amostradas no Âmbito da Monitorização da Avifauna
Quadrículas

Antes de Abril de 2006

A partir de Abril de 2006

16

18

-

9

Candeeiros I – Norte

15

16

Controlo 1

30

18

Controlo 2

-

14

61

75

Candeeiros I – Sul
Candeeiros II

Total
Fonte: Bio 3, 2007

Para além das aves em geral, rapinas e planadoras, foi ainda monitorizada, a partir
deste período, a gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax).
Da análise dos relatórios de monitorização verifica-se que os valores de abundância,
riqueza específica e densidade são semelhantes nos dois primeiros anos analisados,
indiciando que o fator sazonal tem grande influência sobre a comunidade avifaunística
ocorrente, não se considerando ocorrer qualquer influência do Parque Eólico.
As espécies ocorrentes mantêm-se muito semelhantes, com pequenas variações em
determinadas sub-áreas explicadas por pequenas variações ao nível dos biótopos,
mas que não influenciam o conjunto global das espécies já identificadas.
Para as aves de rapina e outras planadoras constatou-se (FIG. 9), à semelhança do
ano anterior, uma redução da riqueza específica para a área do parque, em especial
na sub-área Sul não se tendo verificado esta situação nas quadrículas de controlo 1.
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FIG. 9 – Mapeamento das Áreas de Maior Utilização das Aves de Rapinha e Outras
Planadoras

EIA do Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Candeeiros
ADITAMENTO
Março 2012

49

Durante este ano, verificou-se uma utilização mais uniforme do parque, encontrandose, no entanto, 3 zonas de maior risco de colisão nomeadamente as áreas
envolventes aos aerogeradores AG11 e AG37, AG18 a AG23 e na zona de
implantação do AG27, AG28 e AG29.
Apesar de se tratarem de valores aproximados, existem 3 espécies que dominam
claramente a comunidade: a águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), o peneireiro (Falco
tinnunculus) e a gralha-preta (Corvus corone).
No terceiro ano de monitorização constatou-se uma estabilização dos resultados de
uma forma geral, observando-se um padrão temporal comum às diferentes áreas
estudadas, inclusivamente nas áreas controlo (BIO3, 2008).
Segundo o terceiro relatório de monitorização, os resultados obtidos durante os 3 anos
de monitorização sugerem que a presença do parque eólico não constituirá um fator
de perturbação adicional para a comunidade de aves em geral, referindo ainda que
após a entrada em funcionamento do Parque Eólico de Candeeiros II, esta área
manteve um padrão semelhante às restantes áreas do parque e área controlo,
apresentando ainda valores superiores de riqueza e densidade mais elevados que a
zona Norte de Candeeiros I, algo não muito frequente durante o período em análise.
Relativamente ao grupo das rapinas e outras planadoras, durante o período de
2006/2007 não foram verificadas diferenças significativas dentro das áreas do parque
eólico e área controlo, sendo no entanto de referir uma redução no número de
indivíduos ocorrentes na área do parque eólico.
Em termos de utilização espacial da área, as observações voltaram a estar mais
concentradas espacialmente. Destacam-se, ao longo do período de monitorização de
2005 a 2007, duas áreas tendencialmente mais utilizadas:
a) Candeeiros I (zona Norte) – área envolvente aos AG23 a AG26;
b) Candeeiros II – área envolvente aos AG27 a AG29.
Ao nível da utilização vertical do parque eólico, verificou-se que a águia-de-asaredonda utiliza com maior frequência as classes de altura mais elevadas, com 40%
das observações acima do nível das pás. As outras duas espécies mais abundantes
(gralha-preta e peneireiro) usam similarmente as várias classes de alturas, embora o
peneireiro apresente uma utilização ligeiramente maior da classe mais baixa (classe 0)
resultante do seu comportamento de caça (peneirar), o que pode conduzir a um maior
risco de colisão com os aerogeradores.
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Em relação à gralha-de-bico-vermelho, verificou-se o seguinte:
−

Nos algares visitados foi confirmada, em Maio de 2006, a utilização do algar
nº 7 (Algar das Bocas Gémeas) para nidificação. A partir de 18 de Maio até
Dezembro não foram registadas mais observações ou vestígios e no algar nº 4
(Lapa da Milharada) foram encontradas penas, sugerindo a utilização para
pernoita ou procura de local para nidificação. Em 2007, verificou-se a
ocupação, também em Maio, do algar nº 6 (Algar do Cruzeiro), com abandono
do algar nº 7.
Em meses posteriores, no algar nº 4 e no algar nº 7, foram observados
indivíduos em voo e a entrar nos algares;

−

O casal do algar nº 7 alimenta-se principalmente na Cumeada da Serra de
Candeeiros. Outros indivíduos foram observados em vários locais na
proximidade de outros algares, mas não foi possível confirmar a sua utilização.
Verifica-se que, em termos de zonas de alimentação e trajetos de vôo, a zona
mais sensível corresponde à zona central entre o marco geodésico de
Candeeiros e o prado localizado a Sudoeste do algar do Cruzeiro (algar nº 6).
Em 2007, a zona central da zona Norte do Parque Eólico de Candeeiros I
continua a ser a mais atravessada, estando também na proximidade dos
algares nº 4, 6 e 7, utilizados como locais de pernoita e/ou nidificação;

−

A monitorização do sucesso da população reprodutora no Parque Natural da
Serra de Aires e Candeeiros (PNSAC) mostra que existe um declínio ao longo
dos últimos anos. No caso da população reprodutora de Candeeiros I, o
número de casais diminuiu de 5 em 2003 para 1 em 2005. Em 2006, a
observação de indícios de reprodução num dos casais da cumeada não
permitiu confirmar o sucesso da reprodução. Em 2007, houve confirmação, por
parte do PNSAC, que o casal observado em Maio de 2006 teve sucesso
reprodutor, acrescido de um casal observado em 2007 a tentar nidificar no
algar nº 6.

Em síntese, verifica-se que ao longo dos três anos de monitorização ocorreram
pequenas variações da densidade e riqueza específica da avifauna em geral. No
entanto, a variação temporal para as várias sub-áreas do parque eólico foi de um
modo geral semelhante à verificada nas áreas de controlo, pelo que as alterações
observadas não serão certamente influenciadas pela presença desta infraestrutura.
No que respeita às rapinas e planadoras, as espécies mais abundantes mantêm a sua
dominância ao longo dos anos, embora se verifique um decréscimo do número de
espécies e de indivíduos de 2005 para 2006/2007. Neste último período, estes
parâmetros são de um modo geral similares entre as sub-áreas do parque eólico e as
áreas de controlo (FIG. 9). O uso do espaço foi também variado, mas de um modo
geral concentrou-se nas duas áreas específicas já referidas.
A monitorização da gralha-de-bico-vermelho confirmou a reduzida população desta
espécie, mas que se apresenta estável, não se verificando qualquer influência da
presença do parque eólico.
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De forma a inferir, de forma sustentada, sobre a mortalidade por ação direta dos
aerogeradores sobre a comunidade avifaunística associada à exploração do
empreendimento, foram realizadas monitorizações deste parâmetro em torno de todos
os aerogeradores do parque.
Assim, às monitorizações de 2005 a 2007, foram acrescidos mais anos de
monitorização (com dados publicados em 2008 e 2009 e ainda não publicados em
2010), que visam, para além da continuação da aferição da taxa de mortalidade para
as aves em geral, um estudo mais direcionado para o peneireiro e gralha-de-bicovermelho, avaliando-se a real influência do parque eólico nestas espécies-alvo.
Este estudo adicional encontra-se ainda em curso (pelo menos até final de 2012),
estando no momento a ser realizadas campanhas de anilhagem de peneireiros, que
permitirão averiguar da evolução demográfica da população local.
Durante o período já avaliado (dados de 2010 ainda não publicados), foram
identificados 42 indícios de mortalidade distribuídos ao longo de toda a área do parque
eólico (Quadro 9).

Quadro 9 – Vestígios de Mortalidade Obtidos nas Monitorizações de 2005 a 2010
Data

Local

Espécie

16-09-2005
16-09-2005
23-09-2005
20-04-2006
17-05-2006
16-06-2006
29-06-2006
25-07-2006
25-07-2006
15-09-2006
19-09-2006
15-05-2007
25-07-2007
18-09-2007
28-11-2007
26-02-2008
26-02-2008
18-03-2008
16-04-2008
14-05-2008
27-05-2008
11-06-2008
12-06-2008
10-09-2008
18-03-2009
31-03-2009

AG06
AG22
AG03
AG20
AG15
AG22
AG20
AG18
AG01
AG11
AG01
AG11
AG27
AG21
AG23
AG01
AG23
AG14
AG21
AG27
AG13
AG16
AG18
AG29
AG18
AG07

Torcicolo (Jynx torquilla)
Taralhão-cinzento (Muscicapa striata)
Pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula)
Não identificado
Peneireiro (Falco tinnunculus)
Não identificado
Peneireiro (Falco tinnunculus)
Peneireiro (Falco tinnunculus)
Peneireiro (Falco tinnunculus)
Felosa (Phylloscopus sp.)
Peneireiro (Falco tinnunculus)
Gralha (Corvus corone)
Peneireiro (Falco tinnunculus)
Não identificado
Peneireiro (Falco tinnunculus)
Não identificado
Peneireiro (Falco tinnunculus)
Não identificado
Perdiz-vermelha (Alectoris rufa)
Pombo-doméstico (Columba livia)
Felosa-do-mato (Sylvia undata)
Não identificado
Cotovia-dos-bosques (Lullula arborea)
Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo)
Andorinhão-pálido (Apus pallidus)
Gavião (Accipiter nisus)
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Data

Local

Espécie

13-05-2009
22-07-2009
09-09-2009
09-11-2009
26-02-2010
02-03-2010
03-03-2010
10-03-2010
20-04-2010
04-05-2010
26-05-2010
22 e 29-06-2010
23-06-2010
29-06-2010
31-08-2010
12-10-2010

AG29
AG31
AG24
AG02
AG20
AG09
AG20
AG22
AG32
AG05
AG28
AG07
AG24
AG14
AG11
AG36

Perdiz-vermelha (Alectoris rufa)
Peneireiro (Falco tinnunculus)
Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo)
Não identificado
Peneireiro (Falco tinnunculus)
Perdiz-vermelha (Alectoris rufa)
Peneireiro (Falco tinnunculus)
Não identificado
Peneireiro (Falco tinnunculus)
Andorinha-dos-beirais (Delichon urbica)
Peneireiro (Falco tinnunculus)
Peneireiro (Falco tinnunculus)
Não identificado
Columbidae não identificado
Perdiz-vermelha (Alectoris rufa)
Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo)

Constata-se que a população de peneireiros corresponde à mais afetada (14 indícios)
pela exploração do parque eólico.
Como referido anteriormente, o peneireiro apresenta um tipo e altura de voo que o
tornam mais vulnerável à colisão com os aerogeradores, situação que é agravada pelo
fato de se tratar de uma das rapinas mais comuns na área do parque eólico.
Verifica-se ainda que o quadrante Nordeste corresponde à área onde se detetou um
maior número de indícios de mortalidade (18) face aos restantes quadrantes, onde o
número de indícios corresponde a cerca de metade (9 indícios no quadrante Noroeste
e 8 indícios tanto nos quadrantes Sudoeste como Sudeste).
O aerogerador AG20 terá sido responsável pela morte de pelo menos 4 aves (3 delas,
peneireiros), os aerogeradores AG1, AG11 e AG18 terão sido responsáveis pela morte
de pelo menos 3 aves cada um (com 2 peneireiros no AG1 e AG1 no AG18), enquanto
os aerogeradores AG7, AG9, AG14, AG27, AG29, AG21, AG22, AG23 e AG24 terão
causado a morte a pelo menos 2 aves cada um. No AG23 foram encontrados 2
peneireiros e nos AG7, AG15, AG32, AG31, AG28 e AG27 também foram encontrados
indícios de mortalidade de peneireiro, um em cada aerogerador.
No caso do peneireiro, a encosta Noroeste é preferencialmente utilizada por ser uma
encosta exposta ao vento, com melhores condições para peneirar com um menor
dispêndio de energia. A zona entre os AG20 e AG24 apresenta um risco de colisão
associado à altura e tipo de voo elevado, o que pode explicar a maior mortalidade
observada junto a estes aerogeradores, sobretudo o AG20.
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No decurso dos primeiros anos, com base nas estimativas aproximadas da dimensão
das populações de pequeno e médio porte, foi verificado que a taxa de mortalidade
para estas classes apenas afetou 0,005% das aves mais pequenas e 0,007% das
aves de porte médio, não sendo o parque eólico responsável por um aumento
significativo da mortalidade anual e consequentemente terá impactes reduzidos nestas
comunidades.
No caso do peneireiro, foram obtidas, para o primeiro triénio (2005 a 2007), taxas de
mortalidade até 46%, valores que poderão no entanto estar enviesados em resultado
da metodologia mais generalista utilizada nos censos. Salienta-se que se verificou
uma redução das rapinas e planadoras, quer para as sub-áreas do parque eólico, quer
para as áreas de controlo, pelo que a presença dos aerogeradores não terá
influenciado estas espécies.
Nos anos de 2008 e 2009, a metodologia mais específica permitiu a deteção de 4 a 5
casais reprodutores, dois dos quais utilizando intensamente a área de influência do
parque eólico, com uma nidificação confirmada (a cerca de 600 m de um dos
aerogeradores) e uma nidificação provável também na área do Parque. Em 2010
(dados ainda não publicados), foi possível a deteção de 5 casais na área de estudo,
sendo ainda possível a presença de mais 2, não confirmados.
Para o período total de funcionamento do Parque Eólico (2005 a 2010), em que, como
referido, foram encontrados indícios de mortalidade de 14 peneireiros, as estimativas
de mortalidade indicam que terão morrido cerca de 21 e 81 peneireiros,
respetivamente segundo as fórmulas de estimativa da mortalidade adaptadas de
Kerns et al. (2006) e Huso (2010) (Quadro 10).

Quadro 10 – Taxas de Mortalidade Anual para o Peneireiro
2005

2006

2007

2008

2009

2010

11

12

8

8 a 10

10 a 13

17 a 36

0

5

2

1

1

5

14

Kerns et al. (2006)

0,00

5,59

3,37

2,60

1,15

7,99

20,70

Huso (2010)

0,00

29,41

11,72

5,88

5,75

28,30

81,21

Dimensão da população (nº de indivíduos)
Mortalidade observada (nº total de cadáveres
detetados)
Mortalidade estimada (nº
total de indivíduos mortos)

Total

É importante salientar que, apesar da mortalidade associada, os resultados dos
censos não apontam para qualquer redução significativa do número de efetivos desta
espécie (11 indivíduos em 2005, 12 em 2006, 8 em 2007 e 2008, 10 em 2009 e 17 em
2010). A monitorização de 2011, cuja análise dos dados ainda se encontra em curso,
registou apenas 1 indivíduo morto junto ao AE33.
Deste modo, à exceção do peneireiro, não houve mortalidade de nenhuma espécie em
particular e as estimativas de mortalidade são semelhantes às obtidas noutras
monitorizações deste tipo de infraestruturas, pelo que se considera que o Parque
Eólico de Candeeiros não tem sido responsável por impactes significativos na
comunidade de aves.
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Ainda em relação à gralha-de-bico-vermelho, a continuação da monitorização permitiu
confirmar a redução dos efetivos com consequente abandono das zonas de
alimentação e dos algares como locais de nidificação. Não foram detetados indícios de
mortalidade para esta espécie em qualquer dos anos, para além de que o
funcionamento do parque eólico não impediu a nidificação e sucesso reprodutor dos
casais observados em 2006 e 2007.
No que respeita ao sobreequipamento, os dados amostrados no EIA e nas
monitorizações realizadas até ao momento mostram um elenco avifaunístico similar,
sendo de prever a mesma adaptação desta comunidade aos novos aerogeradores,
com impactes reduzidos para as aves em geral, rapinas e planadoras.
Relativamente ao peneireiro, os últimos dados de 2010 (não publicados) reforçam as
observações dos vários anos de monitorização que mostram uma atividade mais
reduzida, com 0 a 0,2 observações/hora, para a área de implantação do projeto de
sobreequipamento (FIG. 10).
Em termos de risco de colisão, verifica-se igualmente que esta área apresenta um
reduzido risco em termos das rotas de voos, sendo um pouco mais significativo para o
troço entre os AG38 e AG39 (FIG. 10), que deverá ser assim considerado com maior
relevância na monitorização desta espécie.
Em termos evolutivos, ao longo dos 6 anos avaliados até ao momento, verifica-se,
pelo Quadro 9, uma manutenção ou mesmo um aumento do número de indivíduos na
área do parque eólico.
Os registos efetuados durante o ano de 2008 permitiram constatar que a zona de
maior atividade corresponde à área compreendida entre os aerogeradores AG25 e
AG30, quer considerando todas as épocas analisadas, quer considerando apenas a
época reprodutiva ou outonal.
Durante a época de dispersão dos juvenis, a zona Oeste dos aerogeradores AG11,
A3G5, AG36 e AG37, a envolvente do marco geodésico de Candeeiros e a zona
envolvente a Teira e Portela da Teira foram as mais utilizadas.
Durante o Outono é ainda de referir o Cabeço do Pão de Milho e o vale a Sul da Serra
de Candeeiros. Dada a proximidade destes locais à Serra de Candeeiros, é provável
que os indivíduos detetados usem a zona de influência do parque eólico.
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FIG. 10 – Mapeamento da Intensidade de Uso e Índice de Perigosidade Associada ao
Peneireiro

EIA do Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Candeeiros
ADITAMENTO
Março 2012

57

No que respeita ao risco de colisão associado à altura do voo, verifica-se que, no
conjunto das várias épocas, as zonas de maior risco para os peneireiros correspondem
às áreas compreendidas entre os aerogeradores AG18 e AG33 e entre o AG11 e o
AG37. Destas são de referir, pelo elevado risco de colisão, a área compreendida entre os
aerogeradores AG27 e AG29 e ainda a envolvente do aerogerador AG23.
Considerando apenas a época de reprodução ou a época outonal, verifica-se um maior
risco de colisão para a área compreendida entre o aerogerador AG25 e o AG30 na época
de reprodução e desde o aerogerador AG25 ao AG28 no Outono.
Na época de dispersão dos juvenis, constata-se uma maior perigosidade para as áreas
da proximidade do Marco Geodésico de Candeeiros e aerogeradores AG35, AG37 e
AG13.
Em 2009, as áreas de maior atividade situam-se entre os aerogeradores AG24 e AG27,
AG31 a AG33, AG11 e AG37 e AG2 a AG4. Fora da área de influência do parque eólico
foi também muito usada a área do Cabeço dos Três Moinhos. Considerando apenas os
registos efetuados durante o período de reprodução, as áreas são muito semelhantes,
mas na época de pós-reprodução a zona envolvente dos aerogeradores AG23 e AG24 e
AG2 a AG4 foram menos utilizadas.
No que respeita ao risco de colisão associado à altura do voo, verifica-se que em 2009 as
áreas de maior risco de colisão correspondem às localizadas entre os aerogeradores
AG24 e AG27, AG30 e AG34, AG11 e AG37 e entre o AG2 e o AG4, sendo de salientar
as áreas compreendidas entre os aerogeradores AG11 e AG37 e entre AG2 e AG4.
Segundo a informação constante dos relatórios de monitorização (2008/2009), os voos
em atividade de caça correspondem aos mais frequentes, à exceção da fase de
incubação, atingindo percentagens superiores a 50% na fase de alimentação das crias,
dispersão dos juvenis e Outono, sendo este mais elevado como era de esperar durante a
época de alimentação das crias. A um aumento da atividade de voo encontra-se
associada um aumento de risco de colisão com as estruturas dos aerogeradores.
No Outono, detetaram-se mais peneireiros pousados, o que está relacionado com a
menor necessidade de alimento após a época de reprodução.
Os voos territoriais foram detetados durante a época da corte e durante a fase de
alimentação das crias em 2009, correspondendo a mais de 5% dos voos observados.
Estes voos são mais frequentes em zonas de matos e geralmente nas encostas expostas
ao vento.
Relativamente à utilização vertical da área de estudo, verificou-se uma utilização das
várias classes de altura, sendo as classes correspondentes à altura das pás dos
aerogeradores (entre os 35 e os 125 m de altura) mais utilizadas nas épocas da corte e
alimentação das crias, o que incrementa o risco de colisão.
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Os últimos dados de 2010 (não publicados) mostram que as áreas mais utilizadas pelo
peneireiro, neste ano, correspondem à encosta Noroeste da Serra, nas imediações dos
aerogeradores AG20 a AG24 e entre os aerogeradores AG11 e AG37. Fora da área de
influência do Parque Eólico foram também muito usadas as zonas a Norte e a Sul de
Casais Monizes (Cabeço de Pão de Milho e Vale Galego) e o vale agrícola a Sul da Serra
dos Candeeiros.
Em 2010, a zona que apresentou maior risco dos Peneireiros colidirem com os
aerogeradores situou-se entre os aerogeradores AG20 e AG24, seguindo-se a zona dos
aerogeradores AG11 e AG37.
Considerando apenas os registos obtidos durante a época de reprodução, as áreas mais
usadas são aproximadamente as mesmas referidas anteriormente, mas na época de pósreprodução a área próxima dos aerogeradores AG11 e AG37 e o vale agrícola a Sul da
Serra dos Candeeiros foram menos utilizados.
Em 2010 foram observados mais Peneireiros em atividade de caça na encosta Noroeste
da Serra dos Candeeiros, zona dos aerogeradores AG20 a AG23, Cabeço do Pão de
Milho, Vale da Galega e vale agrícola a Sul da área de estudo.
Ao contrário dos anos anteriores, a maior percentagem de indivíduos observados
pousados correspondeu à época da corte.
Os voos territoriais foram detetados principalmente durante a fase de incubação, estando
as áreas mais importantes situadas a Norte de Chãos, na zona dos aerogeradores AG20
a AG24 e a Sul de Casais Monizes.
Em termos de utilização vertical, apenas na época da corte se verifica uma percentagem
relevante das classes de altura correspondentes à altura das pás dos aerogeradores,
sendo que nas restantes épocas, os voos se localizam preferencialmente na classe mais
abaixo (até 35 metros).
No conjunto dos três anos de monitorização, verificou-se assim uma utilização
preferencial, para atividades de caça, da zona dos aerogeradores AG20 a AG23. Esta
zona apresenta matos baixos e pouco densos, que facilitam a deteção e captura das
presas por parte das aves de rapina. Para além disso, as encostas expostas ao vento
apresentam condições mais favoráveis para peneirar com um menor dispêndio de
energia.
Destaca-se ainda a zona entre os aerogeradores AG11 e AG37 e, apenas em 2008 e
2009, a zona mais a Sul do Parque Eólico (aerogeradores AG2 a AG7), devido à sua
grande utilização. No que respeita ao risco de colisão associado à altura e tipo de voo, a
zona entre os aerogeradores AG20 e AG24 apresentou a maior perigosidade em todos
os anos de amostragem, sobressaindo ainda a área central do Parque Eólico nos anos
anteriores.
Em todos os anos, foi igualmente observada uma atividade elevada em vários locais fora
da influência do Parque Eólico, nomeadamente e como anteriormente referido:
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•

Em 2008, na envolvente do marco geodésico de Candeeiros, zona envolvente a
Teira e Portela da Teira, no Cabeço do Pão de Milho e no vale a Sul da Serra de
Candeeiros;

•

Em 2009, no Cabeço dos Três Moinhos;

•

Em 2010, nas zonas a Norte e a Sul de Casais Monizes (Cabeço de Pão de Milho
e Vale Galego) e no vale agrícola a Sul da Serra dos Candeeiros.

Observou-se igualmente que as atividades rotineiras desta espécie (caça, território,
alimentação de juvenis, etc) ocorrem quer na área de influência do parque eólico, quer
fora dela, não se verificando qualquer influência da presença dos aerogeradores nestes
comportamentos.
A área proposta para a implantação do projeto de sobreequipamento do Parque Eólico da
Serra dos Candeeiros faz parte da área estudada, sendo visível a partir de dois dos
pontos de observação. Com base nos resultados obtidos até ao momento, verifica-se que
esta se insere numa zona de reduzida intensidade de uso e perigosidade, provavelmente
não atingindo os níveis de utilização da encosta Noroeste.
Deste modo, não é expectável que esta situação se altere em função da presença dos
novos aerogeradores, que se localizarão a uma cota inferior à cota da cumeada (cerca de
100 metros abaixo da base dos aerogeradores do parque eólico existente).
No entanto, e face ao risco de colisão um pouco mais elevado identificado para a zona
entre os AG38 e AG39, estes deverão ser alvo de monitorização para avaliação da
potencial mortalidade que possa ocorrer.
Assim sendo, a localização proposta para os novos aerogeradores não parece ser
particularmente problemática para a população de Peneireiros, nem se espera que o
sobreequipamento origine qualquer alteração dos comportamentos registados para a
área do parque eólico já existente.

3.5.13 A avaliação de impactes cumulativos é muito subvalorizada neste EIA,
considerando-se que os cinco novos aerogeradores não terão impactes, em especial
dada a dimensão do Parque Eólico já existente. Assim, deverá ser explicitado como
chegaram às conclusões apresentadas no capítulo VI e esclarecer as afirmações
proferidas sobre esta matéria nas páginas 9, 10 e 13 do mesmo, designadamente:
− no que respeita à eventual ocorrência de impactes cumulativos em termos dos
Fatores Biológicos e Ecológicos, devido ao funcionamento simultâneo dos
aerogeradores do sobreequipamento em estudo e do parque eólico existente na
envolvente, somente se poderá consubstanciar algum impacte cumulativo ao nível
da avifauna – deverá ser justificado qual impacte, natureza e expressão.
− (…) tanto mais que os novos aerogeradores posicionam-se de forma a não
alargarem a extensão da barreira existente – justificar esta afirmação, tendo em
consideração que a disposição dos novos aerogeradores vem aumentar a largura
da distribuição de obstáculos no cimo da serra de Candeeiros.
− (…) no que concerne à colisão contra a estrutura do aerogerador (…) a
velocidade de rotação das pás do rotor ser perfeitamente acompanhada pelo olhar
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−

(…) – esclarecer o que se presente dizer com esta frase, no contexto de uma
análise cumulativa dos impactes.
(…)os potenciais impactes cumulativos negativos a verificar-se ocorrerão ao nível
dos descritores Fatores Biológicos e Ecológicos (Avifauna) (…) mas apresentarão
uma magnitude reduzida – esclarecer quais os dados considerados nesta
inferência, quais as áreas de ocupação da avifauna na zona de estudo e a sua
representação cartográfica, tendo em conta a área de território já ocupada pelo
Parque Eólico da serra dos Candeeiros, qual a frequência de aves de rapina
observadas, qual a perca de território associada à ocupação de mais esta porção
desta serra, quais os estudos realizados e dados utilizados e qual a afetação
estimada para a gralha-de-bico-vermelho.

Nas respostas aos pontos anteriores, foram sintetizados os principais resultados obtidos
até ao momento sobre a avifauna, destacando-se os seguintes fatos:
•

Em relação à avifauna em geral, verifica-se uma diversidade específica e
abundância similar entre as várias sub-áreas do Parque Eólico de Candeeiros e
as áreas de controlo, não se confirmando qualquer influência da presença do
parque eólico;

•

As aves de rapina e planadoras distribuem-se também de modo similar entre a
área de implantação do parque eólico e as áreas de controlo, tendo-se verificado
uma ligeira redução do número de indivíduos de 2005 para 2006/2007, mas que
não é significativa;

•

Foi constatada alguma mortalidade na zona de implantação do parque eólico,
sendo de destacar o peneireiro, com um número elevado de registos, embora sem
redução significativa da sua população nesta área;

•

A monitorização prolongada para esta espécie mostra uma utilização de algumas
zonas do parque eólico, bem como de várias áreas fora da sua influência, sem
alterações evidentes do seu comportamento em virtude da presença dos
aerogeradores;

•

A utilização de várias zonas do parque e as suas características etológicas
(atividade de peneirar) potenciam a colisão com os aerogeradores, o que explica a
maior mortalidade desta espécie;

•

A zona onde se implantará o sobreequipamento constitui, até ao momento, uma
área de reduzida intensidade de uso por parte do peneireiro e consequentemente
de perigosidade, em relação ao risco de colisão;

•

Em relação à gralha-de-bico-vermelho, os dados mostram uma redução
progressiva do número de indivíduos e da população reprodutora, não se
verificando qualquer influência da presença do parque, e inclusive, sem qualquer
registo de mortalidade.

Em síntese, verifica-se que a comunidade avifaunística encontra-se bem adaptada à
presença do parque eólico, sendo o único efeito visível e de maior impacte, a mortalidade
observada para o peneireiro. O prosseguimento da monitorização permitirá inferir sobre o
real impacte desta mortalidade, mas até ao momento dos dados mostram que esta
mortalidade elevada parecer não ter quaisquer consequências nas estimativas
populacionais ao longo dos anos já monitorizados.
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Relativamente ao sobreequipamento, foram avaliados no EIA os impactes cumulativos
decorrentes da presença destes novos aerogeradores. Refere-se que os mesmos ficarão
localizados a uma cota inferior, em cerca de 100 m, ao parque eólico já existente, o que
corresponde a uma altura abaixo da base dos aerogeradores já implantados.
Entende a Comissão de Avaliação que vários aspetos relativos a este capítulo não se
encontram devidamente esclarecidos, pelo que se apresenta nesta resposta os devidos
esclarecimentos.

“no que respeita à eventual ocorrência de impactes cumulativos em termos dos Fatores
Biológicos e Ecológicos, devido ao funcionamento simultâneo dos aerogeradores do
sobreequipamento em estudo e do parque eólico existente na envolvente, somente se
poderá consubstanciar algum impacte cumulativo ao nível da avifauna – deverá ser
justificado qual impacte, natureza e expressão”

A análise dos vários relatórios de monitorização relativos aos vertebrados voadores
(avifauna e quirópteros) permitiu concluir o seguinte:
•

No caso dos quirópteros, a população é muito reduzida quer na área de
implantação do parque eólico, quer nas áreas de controlo. Verifica-se igualmente
uma mortalidade com valores muito reduzidos ou praticamente nulos. Em termos
de registos de ocupação de abrigos, verificou-se não haver qualquer influência da
presença do parque;

•

No caso da avifauna, e como sintetizado acima, o impacte mais relevante será ao
nível do peneireiro, estando a restante comunidade avifaunística bem adaptada à
presença do parque eólico (incluindo a gralha-de-bico-vermelho).

Neste sentido, considera-se que os potenciais
sobreequipamento serão mais relevantes para a avifauna.

impactes

cumulativos

do

Ao nível da avifauna, o peneireiro parece ser a espécie mais influenciada pela presença
do parque eólico no entanto os dados registados até ao momento confirmam que o local
de implantação dos novos aerogeradores se localiza numa área de reduzida utilização
desta espécie, com 0 a 0,2 observações/hora (FIG. 10).
Em termos de risco de colisão, verifica-se igualmente que esta área apresenta um
reduzido risco em termos das rotas de voos, sendo um pouco mais significativo para o
troço entre o AG38 e AG39.
Neste sentido, reforçando-se o que já foi referido no EIA, os principais impactes
esperados na fase de exploração do sobreequipamento e que se constituem igualmente
como os principais impactes cumulativos, classificam-se do seguinte modo:

a)

Alteração de comportamentos dos animais face à alteração gerada no habitat

Os dados das monitorizações para as espécies mais sensíveis (peneireiro e gralha-debico-vermelho) e já descritos nos pontos anteriores (ponto 3.5.11 e 3.5.12) mostram que
não existe qualquer influência por parte do parque eólico nas atividades rotineiras e
comportamentais destas espécies.
EIA do Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Candeeiros
ADITAMENTO
Março 2012

63

Por um lado, o peneireiro continua a utilizar preferencialmente as zonas da cumeada,
junto a alguns dos aerogeradores, onde predominam os locais preferenciais de caça
(zonas de matos) e ventos favoráveis. Por outro lado, a gralha-de-bico-vermelho utiliza
vários algares que se encontram na proximidade do parque eólico e atravessa a zona de
implantação do parque eólico nas suas rotas de voo.
O sobreequipamento localizar-se-á maioritariamente em zonas de matos, podendo
constituir igualmente uma zona de caça para o peneireiro. No entanto, a atividade
reduzida observada para esta área não permitiu confirmar este aspeto além de que se
encontra em estudo a implementação de medidas na área em torno dos aerogeradores,
nomeadamente a criação de uma zona de plantação de alecrim, que permitem reduzir a
atratividade destas zonas para o peneireiro.
Relativamente a locais de abrigo ou reprodução para a gralha-de-bico-vermelho, também
não foram identificados quaisquer algares na proximidade, nem registos de voos.
Considera-se assim que o sobreequipamento não terá igualmente uma influência
significativa sobre o comportamento destas populações, sendo o impacte classificado
globalmente de negativo e de magnitude muito reduzida ou mesmo nulo.

b) Morte da avifauna gerada por colisão contra as pás dos aerogeradores
Este constitui, sem dúvida, o impacte cumulativo mais relevante a considerar dado que o
parque eólico já existente tem causado alguma mortalidade sobre a avifauna, sobretudo
na população de peneireiros.
Como verificado nos dados das monitorizações já desenvolvidas, as mortalidades são
mais prevalentes na zona Nordeste do parque eólico, não sendo expectável que esta
situação se altere em função da presença destes novos aerogeradores, que se
localizarão a uma cota inferior à cota da cumeada (cerca de 100 metros abaixo da base
dos aerogeradores do parque eólico existente).
No entanto, e face ao risco de colisão um pouco mais elevado identificado para a zona
entre os AG38 e AG39, estes deverão ser alvo de monitorização para avaliação da
potencial mortalidade que possa ocorrer.
Deste modo, classifica-se este impacte de negativo e de magnitude reduzida.
Os impactes cumulativos da presença do sobreequipamento para a avifauna são assim
classificados de negativos, reduzidos ou mesmo nulos, no caso das potenciais
alterações comportamentais dos animais.
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(…) tanto mais que os novos aerogeradores posicionam-se de forma a não alargarem a
extensão da barreira existente – justificar esta afirmação, tendo em consideração que a
disposição dos novos aerogeradores vem aumentar a largura da distribuição de obstáculos
no cimo da serra de Candeeiros.

A implantação dos cinco novos aerogeradores segue uma disposição NNE, paralela aos
37 aerogeradores atualmente existentes na Serra de Candeeiros. Encontram-se, no
entanto, a uma cota inferior, correspondente a cerca de 100 metros abaixo da base dos
aerogeradores já existentes.
Na FIG. 11 apresenta-se uma representação esquemática e exemplificativa de dois perfis
dos aerogeradores existentes e do sobreequipamento, onde é possível verificar, para
além da distância entre os mesmos (superior a 1 km), a diferença de cotas, que implica
que a barreira formada pelos aerogeradores existentes e futuros não seja cumulativa.
Como referido anteriormente, verificou-se, ao nível da utilização vertical do parque eólico,
que a águia-de-asa-redonda utiliza com maior frequência as classes de altura mais
elevadas, com 40% das observações acima do nível das pás. É de esperar que
mantenha o mesmo comportamento ao sobrevoar os novos aerogeradores.
As outras duas espécies mais abundantes (gralha-preta e peneireiro) usam similarmente
as várias classes de alturas, sendo que, para o peneireiro, as classes correspondentes à
altura das pás dos aerogeradores (entre os 35 e os 125 m de altura, ou seja, 135 a 225
metros acima dos novos aerogeradores) são mais utilizadas nas épocas da corte e
alimentação das crias, havendo, como já constatado, uma utilização preferencial da zona
Nordeste do parque eólico, entre os aerogeradores AG20 a AG23, a Norte da área do
sobreequipamento.
Nesse sentido, não se espera que os novos aerogeradores originem um impacte
suplementar ao parque já existente, nem a criação de uma nova barreira similar à
existente.

(…) no que concerne à colisão contra a estrutura do aerogerador (…) a velocidade de
rotação das pás do rotor ser perfeitamente acompanhada pelo olhar (…) – esclarecer o que
se presente dizer com esta frase, no contexto de uma análise cumulativa dos impactes.

Face aos resultados da monitorização da avifauna, é visível uma reduzida mortalidade
induzida pela atividade dos aerogeradores (em termos gerais), pelo que se conclui que a
movimentação das pás dos aerogeradores seja percetível por parte da maioria das
espécies existentes.
Assim, dado que a tipologia de aerogeradores a instalar é semelhante à utilizada na
restante área do parque eólico não são expectáveis impactes cumulativos significativos,
associados ao funcionamento de cada um dos aerogeradores adicionais.
Refere-se ainda que, dada a reduzida intensidade de uso e perigosidade da zona de
implantação do projeto de sobreequipamento em relação ao peneireiro, não será
expectável que as taxas de mortalidade observadas até ao momento sejam
incrementadas, dado que o peneireiro parece ter preferência por outros locais mais a
Norte, com condições ecológicas mais adequadas.
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FIG. 11 – Perfis Esquemáticos de Alguns dos Aerogeradores do PE de Candeeiros (T30 e
T33) e dos Novos Aerogeradores a Implantar (AG39 e AG42)
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(…) os potenciais impactes cumulativos negativos a verificar-se ocorrerão ao nível dos
descritores Fatores Biológicos e Ecológicos (Avifauna) (…) mas apresentarão uma
magnitude reduzida – esclarecer quais os dados considerados nesta inferência, quais as
áreas de ocupação da avifauna na zona de estudo e a sua representação cartográfica, tendo
em conta a área de território já ocupada pelo Parque Eólico da Serra dos Candeeiros, qual a
frequência de aves de rapina observadas, qual a perca de território associada à ocupação
de mais esta porção desta serra, quais os estudos realizados e dados utilizados e qual a
afetação estimada para a gralha-de-bico-vermelho.

A avaliação de impactes cumulativos teve por base a informação relativa à monitorização
da avifauna na área do Parque Eólico da Serra de Candeeiros, nomeadamente as suas
principais conclusões que foram já descritas nos pontos 3.5.11 e 3.5.12 e sintetizadas no
início do esclarecimento a este ponto.
Neste sentido, os dados considerados para a classificação da magnitude dos impactes na
avifauna em reduzida foram os seguintes:
•

Os relatórios apontam para o facto da avifauna em geral não apresentar variações
significativas na abundância e riqueza específica, em resultado da entrada em
funcionamento dos 37 aerogeradores atuais (inclusive apresentando uma riqueza
específica e abundância superior na área do parque eólico em relação à área de
controlo), pelo que se considera que o funcionamento dos 5 novos aerogeradores
não induzirá um impacte significativo;

•

Relativamente às espécies de rapinas e/ou planadoras, a entrada em
funcionamento do parque, tendo em conta os resultados da monitorização,
apontam para uma similaridade entre as diferentes áreas do parque eólico e as
áreas de controlo. É portanto expectável que os novos aerogeradores não
induzam impactes diferentes destes;

•

Os levantamentos realizados no âmbito do EIA do sobreequipamento apontam
para as mesmas espécies identificadas nas monitorizações, esperando-se
impactes e adaptações semelhantes para estas comunidades locais;

•

Os relatórios de monitorização da avifauna abrangeram parcial ou totalmente a
área de implantação do sobreequipamento, pelo que foi possível conhecer a
distribuição das áreas de maior utilização por parte das rapinas e planadoras. Na
FIG. 10 já apresentada relativa ao peneireiro e na FIG. 9 respeitante às aves de
rapina e outros planadores verifica-se que a zona do sobreequipamento não
constitui uma zona muito utilizada por estas aves, sendo a sua frequência também
reduzida. De facto, foram identificadas duas zonas preferenciais (Candeeiros I –
zona Norte: área envolvente aos aerogeradores AG23 a AG26 e Candeeiros II:
área envolvente aos aerogeradores AG27 a AG29), ambas bastante distantes da
nova área do projeto;
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•

Relativamente à mortalidade observada, verifica-se igualmente uma localização
preferencial dos registos na zona Nordeste do parque eólico, junto ao AG20,
sendo a zona do sobreequipamento uma zona com um baixo risco de colisão, em
que apenas o troço entre o AG38 e AG39 apresenta um valor ligeiramente maior,
pelo que os impactes, neste caso, poderão ser mais significativos;

•

No que respeita à gralha-de-bico-vermelho, a evolução populacional desta
espécie para a área do parque eólico sugere que a presença do Parque Eólico de
Candeeiros não terá tido um impacte direto no decréscimo populacional. Verificouse que as áreas de utilização mais frequente desta espécie correspondem a áreas
de matos esparsos e prados localizados na zona central da zona Norte do Parque
Eólico de Candeeiros I. Acrescenta-se ainda que a área do sobreequipamento
não se encontra na proximidade de qualquer um dos algares conhecidos de
nidificação ou pernoita, nem interfere com qualquer uma das rotas registadas
durante os períodos já monitorizados (2008 a 2010). Não se esperam, deste
modo, quaisquer impactes nesta população.

Deste modo, confirma-se o que já foi referido no EIA, considerando-se os impactes
cumulativos sobre a avifauna de negativos, mas de magnitude reduzida, não sendo um
aspeto condicionador para o licenciamento do projeto.

2.3.6

Paisagem

3.6.1 A análise dos impactes de um projeto de tipologia de “parque eólico”, dadas as
dimensões e o desenvolvimento vertical das estruturas designadas como
“aerogeradores”, não se coaduna com áreas de estudo com um buffer da ordem dos 3
km. O impacte visual propaga-se muito para além disso, ainda que se possa considerar
que os impactes são mais significativos na envolvente considerada neste caso para os 3
km. Tendo em consideração o atrás exposto, o buffer deve ter representação gráfica nas
peças desenhadas, considerando um raio de 5 km.
De acordo com a reunião havida na Agência Portuguesa do Ambiente, no dia 8 de
Fevereiro de 2012, com a Eng.ª Rita Fernandes, presidente da Comissão de Avaliação, o
Arq.º João Jorge, a Iberwind e a AGRI-PRO Ambiente, ficou acordado que no âmbito do
presente aditamento se manteria a área de estudo de 3 km considerada no EIA.
Importa contudo referir que num raio de 5 km não foram identificados pontos de interesse
paisagístico relevante, com exceção das Salinas de Fonte da Bica, a cerca de 4,4 km a
Sul/Sudoeste da área de implantação do projeto, e algumas povoações.
As Salinas da Fonte da Bica bem como as principais povoações, que correspondem aos
principais pontos notáveis da zona, encontram-se identificados na FIG. 12.
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FIG. 12 – Principais Pontos Notáveis
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3.6.2 Face à escala de projeto, considera-se que as Unidades de Paisagem presentes na
carta apresentada, encerram em si a possibilidade da sua subdivisão suportada na
identificação de subunidades, pelo que a mesma se revela pouco representativa da
paisagem local. Assim, deverá ser apresentada uma carta de Unidades e Subunidades
de paisagem, estabelecendo a relação hierárquica com o primeiro nível das Unidades
definidas para Portugal Continental em Cancela d’Abreu et al. (2004), referida no EIA,
considerando os limites do buffer, acima referido. Os limites dos diferentes níveis
hierárquicos deverão ter representação gráfica sobre a carta militar e as subdivisões
deverão ser caracterizadas textualmente.
De acordo com o solicitado apresenta-se na FIG. 13 a representação das Subunidades
de paisagem, ocorrentes na área de estudo.
Analisando a FIG. 13 verifica-se conforme já referido no Estudo de Impacte Ambiental
que a área de projeto insere-se na Unidade de Paisagem Serra de Aire e Candeeiros.
Numa análise de maior pormenor da zona, dado que esta classificação de Cancela
d’ Abreu et al. (2004), atendendo à escala de trabalho, não permite uma leitura adequada
em termos do contexto da envolvente, consideram-se na área em estudo seis
subunidades a seguir referidas:

¾

•

Área Agrícola;

•

Área Florestal;

•

Matos;

•

Charca;

•

Área Social;

•

Pedreiras.

Área Agrícola

Integra zonas de características rurais, onde os terrenos agrícolas intercalam-se por
vezes com alguns aglomerados populacionais, como é o caso das áreas agrícolas
associadas às povoações de Teira, Portela de Teira, Fonte Longa, Alcobertas e Chãos,
não sendo contudo interferidas pelo projeto. Trata-se de uma paisagem, caracterizada
por uma qualidade visual média a elevada.
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¾

Área Florestal

A área florestal é caracterizada por áreas onde predomina a plantação ou crescimento
espontâneo de espécies arbóreas com fim comercial (pinheiro e eucalipto), bosquetes de
carvalhos e outras folhosas e ainda a galeria ripícola associada a algumas linhas de
água. Esta é a segunda subunidade predominante na área de estudo. É por vezes
caracterizada por alguma variedade de estratos de vegetação, embora pouco
diversificado em termos específicos, apresentando no geral uma média a baixa qualidade
visual.
¾

Matos

Correspondem a áreas ocupadas por carrascais, alecrim e orégão, onde surgem de
forma frequente elementos arbóreos dispersos, nomeadamente o pinheiro, o eucalipto e
várias espécies de Quercíneas. Esta é a subunidade dominante em termos da área de
estudo, ocupando a zona de implantação do projeto e sua envolvente próxima.
Esta subunidade de paisagem caracteriza-se, no geral, por uma qualidade visual média a
elevada.
¾

Charcas

As charcas correspondem a áreas ocupadas com água que são muitas vezes utilizadas
para rega, para os animais beberem e também, quando o local apresenta características
que o permite, como ponto de abastecimento de água para combate a incêndio.
Tratam-se geralmente de zonas de baixa qualidade visual.
¾

Áreas Sociais

Correspondem, de uma forma geral, aos aglomerados populacionais de Teira, Fonte
Longa, Portela de Teira, Chãos, Alcobertas, Outeiro, Alqueidão, Vendas das Raparigas,
entre outras. São consideradas nesta subunidade todas as infraestruturas habitacionais,
comerciais e lúdicas. O projeto não afeta qualquer uma das áreas sociais.
Trata-se de uma subunidade com qualidade visual da paisagem média a elevada.
¾

Pedreiras

Na área em estudo foram identificadas 13 áreas de pedreiras, sendo que as maiores se
posicionaram na zona de Casal do Guerra, da Cabeça Gorda e de Casal da Velha.
Tratam-se de áreas com baixa qualidade visual da paisagem.
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FIG. 13 – Unidades de Paisagem
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3.6.3 Os critérios utilizados para a Qualidade Visual devem procurar a realidade da
paisagem local e não serem de tal forma “regra”, que sejam não só redutores da mesma
como possam apresentar-se frágeis e, por isso, incorrer-se no risco de não reproduzir
adequadamente a Qualidade Visual associada ao território em análise. Ao considerar-se
o parâmetro “Relevo”, tal como é apresentado no Quadro IV.36 – Matriz de Ponderação
(pág. 122 do EIA), verifica-se que situações do tipo “pedreira”, que podem apresentar
declives muito acentuados, seriam passíveis de serem consideradas, no limite, uma área
de “Elevada Qualidade Visual”. Verifica-se ainda que o resultado final em termos de
classificação das áreas associadas às pedreiras existentes e cartografadas é “Média”, o
que se revela incompreensível e consubstancia também uma ponderação frágil. Não se
considera adequado que a integração de um “Parâmetro corretivo”, designado de “SIC
Serras de Aire e Candeeiros”, possa ter sido usado para relativizar o impacte visual
associado à presença de um conjunto de pedreira (Pedreira Aritejo II, Cabeça Gorda,
Vale Loureiras e Cabeça Chã), responsáveis pela redução significativa da qualidade
cénica (não apenas local) e que as mesmas sejam classificadas como possuindo “Média
Qualidade Visual”. Assim, deverá ser feita uma revisão da carta apresentada e, caso se
justifique, prever a existência de uma classe de “Muito Baixa”, que permite abarcar todas
as situações existentes de menor qualidade visual, devendo as situações acima referidas
refletir informação mais atualizadas possível, no qual se refere às alterações de uso do
solo e aos limites existentes (por exemplo ortofotomapas).
Conforme solicitado e acordado na reunião na Agência Portuguesa do Ambiente
procedeu-se à reformulação da Carta de Qualidade Visual da Paisagem (FIG. 14).
A carta foi elaborada tendo como base o relevo e o uso do solo, atribuindo-se diferentes
ponderações aos vários parâmetros analisados.
O valor mais baixo foi atribuído às áreas ocupadas por pedreiras, uma vez que se tratam
de espaços que contribuem para a degradação da paisagem. Estas áreas encontram-se
devidamente assinaladas na FIG. 14.
Nos diversos aspetos considerados para estes dois parâmetros, que definem a qualidade
visual intrínseca da paisagem, foram integrados desde logo fatores corretivos na
definição da sua valoração, de forma a classificar o mais realisticamente possível o valor
da Qualidade Visual absoluta da paisagem.
O Quadro 11 expressa a valoração atribuída aos parâmetros analisados na elaboração
da Carta de Qualidade Visual.
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Quadro 11 – Classes de Qualidade Visual da Paisagem Abrangidas pelo Projeto
Valor da Qualidade Visual
Parâmetro Analisado

Muito Baixa
(-4)

Média
Baixa

Média
Elevada

Elevada

(1)

(2)

(3)

(4)

♦

Plano (0 a 5%)
Relevo

(-1)

Baixa

Moderado a Inclinado
(5 a 25%)
Muito inclinado (25%
a 45%)

♦
♦
♦

Escarpado (>45%)

♦

Matos

♦

Área Agrícola

♦

Área Florestal
Uso do
Solo

Áreas Agrícolas

♦

Áreas sociais

♦
♦

Pedreiras
Charcas

♦

Parâmetro Corretivo – Serra de Aire
e Candeeiros

♦

A Carta de Qualidade Visual da Paisagem resulta do cruzamento dos valores constantes
no quadro acima e da agregação desses resultados em três classes, de acordo com o
apresentado no Quadro 12.
Quadro 12 – Classificação Visual da Paisagem Atribuída a Cada Ponderação
Ponderação

Qualidade Visual da Paisagem

≤4

Baixa

5

Média

≥6

Elevada

Considera-se que as três classes acima apresentadas permitem abarcar todas as
situações de Qualidade Visual da paisagem ocorrentes na área de estudo.
Da análise da cartografia (FIG. 14), elaborada de acordo com a metodologia descrita,
verifica-se que a área em estudo apresenta no geral média a elevada qualidade visual.
Quanto à área de inserção do projeto, esta localiza-se, em termos gerais, numa área de
média a elevada qualidade visual, e que corresponde a área de matos com um relevo
acentuado.
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FIG. 14 – Qualidade Visual da Paisagem
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3.6.4 A Carta de Absorção Visual, apresentada no EIA, não responde satisfatoriamente,
de forma a permitir uma avaliação da mesma, tendo em consideração a presença de
observadores no território em análise. A título de exemplo, não se revela razoável que as
encostas da serra, que se apresentam como das áreas mais expostas aos potenciais
observadores existentes nas povoações a poente que se distribuem ao longo do IC1,
possam ser consideradas como tendo Elevada Capacidade de Absorção. Assim, deverá
ser apresentada uma nova carta de Capacidade de Absorção Visual atendendo aos
seguintes aspetos:
- Deverão ser escolhidos pontos de observação que sejam representativos da presença
humana no território em análise – povoações e vias – distribuídos dentro do buffer
considerado, e assinalados na carta.
- No caso das vias, que o justifiquem, a sua distribuição deverá ser ao longo desta em
função da sua frequência e escala de trabalho.
- Para cada ponto de observação deverá ser gerada a sua bacia visual (raio de 5 km) à
altura média de um observador comum.
- O resultado para cada ponto/pixel do MDT deverá ser a informação/somatório do
número de bacias visuais que se sobrepõem/intersetam nesse mesmo ponto. A carta
deverá expressar, graficamente, para cada pixel/área, quantos pontos de observação o
mesmo é visível, sendo essa a informação que determina se essa área está
visualmente muito ou pouco exposta e por isso se revela menor ou maior capacidade de
absorção, respetivamente.
A Capacidade de Absorção Visual deverá ser obtida por cruzamento dos potenciais
pontos de observação com o relevo da área estudada, considerando-se a situação mais
desfavorável (sem vegetação).
Por capacidade de absorção visual, entende-se a maior ou menor aptidão que uma
paisagem possui para integrar determinadas alterações ou modificações sem diminuir a
sua qualidade visual.
A Carta de Capacidade de Absorção Visual reformulada, à escala 1:25 000 (FIG. 15) foi
elaborada considerando a sobreposição das bacias visuais geradas a partir de potenciais
locais com vista sobre o território, nomeadamente das principais povoações e acessos da
envolvente, uma vez que se considerou que estes pontos constituíam uma amostra
significativa para a avaliação e representatividade da região em análise.
Esta carta permite definir as zonas na área de estudo com maior capacidade de absorção
visual, que correspondem aos locais com uma menor sobreposição de bacias.
As simulações foram efetuadas considerando os seguintes parâmetros para o
observador:
•

2 m de altura;

•

360º no plano;

•

90º a -90º na vertical;

•

Raio de 6 000 m.
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No presente estudo consideram-se como pontos potenciais de maior acessibilidade
visual, como referido, as principais povoações que estão assinaladas na FIG. 15. Embora
de uma forma indireta, foram também contemplados os acesso dado que as povoações
analisadas se localizam, em alguns casos ao longo dos acessos.
Na elaboração da cartografia considerou-se o observador localizado no centro das
povoações selecionadas e representadas na FIG. 15.
Em termos de classificação foram consideradas quatro classes, definidas em função da
sobreposição de bacias visuais (Quadro 13).
Quadro 13 – Classes de Capacidade de Absorção Visual Definidas
Sobreposição de Bacias Visuais

Capacidade de Absorção Visual da Paisagem

0

Muito Elevada

1-2

Elevada

3-5

Média

≥5

Baixa

É de salientar que esta análise é baseada exclusivamente na morfologia do terreno, não
integrando a vegetação arbórea e elementos construídos, o que poderá originar zonas
com menor capacidade de absorção do que as realmente existentes, ou seja, onde não
existe qualquer sobreposição de bacias visuais.
Da análise da FIG. 15, verifica-se que a maior parte da área de estudo apresenta muito
elevada / elevada capacidade de absorção visual. As zonas de menor capacidade de
absorção visual correspondem, de uma maneira geral, a zonas de encosta posicionadas
muito próximo de algumas povoações. A título exemplificativo refere-se a cumeada a
Oeste da povoação de Chãos.
De acordo com a mesma cartografia elaborada segundo a metodologia descrita verificase que a área de projeto se insere, na sua maior parte, numa zona de muito elevada
capacidade de absorção visual, localizando-se apenas pequenos trechos de acessos a
beneficiar e/ou acessos existentes onde será aberta a vala para implantação de cabos
numa zona de elevada e muito pontualmente média capacidade de absorção visual.
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FIG. 15 – Capacidade de Absorção Visual
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3.6.5 Apresentar a Carta de Sensibilidade Paisagística (à escala 1:25 000), que deverá
ser elaborada a partir do cruzamento das duas anteriores, de acordo com a matriz
habitualmente utilizada para a Sensibilidade. Esta cartografia deverá ter, igualmente,
como unidade mínima de análise a célula do MDT usado.
O conceito de sensibilidade visual de uma paisagem, parâmetro que indica o grau de
afetação de uma paisagem pela alteração / introdução de determinada ação exterior,
varia na razão inversa da capacidade de absorção visual o que significa, à partida, que
quanto menor for a capacidade de absorção de um determinado espaço maior será a sua
sensibilidade.
Para a elaboração da Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem reformulada (FIG. 16)
fez-se o cruzamento das Cartas de Capacidade de Absorção Visual e Qualidade Visual
da Paisagem, tendo os resultados sido agregados em classes conforme apresentado no
Quadro 14.
Quadro 14 – Classes de Sensibilidade Visual da Paisagem Definidas
Sensibilidade Visual da Paisagem

Valoração

Baixa

2-4

Média

5-6

Elevada

7-12

Da análise da cartografia (FIG. 16), elaborada de acordo com a metodologia descrita,
verifica-se que na área em estudo a sensibilidade visual da paisagem é muito variável,
sendo contudo predominantes as zonas de elevada e média sensibilidade.
A área prevista para inserção do projeto, em especial a área de implantação dos
aerogeradores apresenta, na sua maior parte, média sensibilidade visual.

3.6.6 A avaliação de impactes e a sua classificação deve procurar avaliar cada
componente do Projeto de forma individual, ainda que se possa fazer uma classificação
global do impacte da componente ou do conjunto das componentes do Projeto. Assim, as
intervenções para a implementação do Projeto implicam abertura ou beneficiação de
acessos, vala de cabos, plataformas, estaleiro e montagem em altura dos aerogeradores,
tendo todas estas associadas ações de desmatação, alteração de morfologia natural do
terreno, emissão de poeiras e efeito de intrusão visual. Tendo em consideração que estas
ações não têm lugar no mesmo espaço físico e temporal, e que os impactes são distintos
para as diferentes fases do projeto, considera-se necessário identificar, localizar,
claramente, as situações passíveis de constituírem situações mais graves. A título de
exemplo, o acesso a beneficiar pode ter troços com impactes diferentes (atravessar áreas
de maior ou menor qualidade visual, ou de maior ou menor exposição visual, implicar
maior ou menor alteração da morfologia), não deverá assim ser apenas classificado como
um todo e de forma genérica. Assim, deverá ser apresentado um quadro-resumo com a
classificação dos impactes, devendo ter consideração, para além do exposto, os
seguintes aspetos:
- A avaliação dos impactes induzidos pelo Projeto deverá incorporar a reavaliação, tendo
em conta os resultados obtidos na cartografia solicitada nos pontos anteriores, no que
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se refere às áreas de maior qualidade visual afetadas e de sensibilidade paisagística, e
às bacias visuais dos aerogeradores em avaliação;
- Dada a distância que separa os aerogeradores das povoações deverá proceder-se, se
variável, a uma avaliação individual do impacte de cada aerogerador, classificando-o
quanto à magnitude e significância. A avaliação deverá hierarquizá-los, tendo em
consideração a distância e o impacte visual sobre um maior, ou menor, número de
povoações. A avaliação e classificação desse impacte deverão considerar o efeito sobre
as povoações mais próximas até, pelo menos, 3 km;
- Identificar e localizar graficamente as situações (extensão/troços dos acesso, áreas)
com impacte mais significativo.
A avaliação dos impactes decorrentes da manutenção (reparação, substituição de pás e
rotor, e presença de gruas, com alterações da vegetação e relevo das plataforma) deverá
ser apresentada e classificada de forma mais esclarecedora.
Conforme solicitado procede-se de seguida à reavaliação do impacte paisagístico
associado a cada componente do projeto de forma individual.
Previamente ao desenvolvimento da reavaliação de impactes importa esclarecer que o
projeto pressupõe as seguintes intervenções:
•
•

•
•
•
•

Instalação de estaleiro de obra com 450 m2 de área;
Construção de plataformas temporárias, ocupando uma área total de 6 000 m2,
junto aos novos aerogeradores, que serão utilizadas apenas durante a fase de
construção sendo posteriormente integradas paisagisticamente;
Beneficiação do acesso existente (alargamentos pontuais e colocação de tout
venant) numa extensão de 1 815 m;
Construção de novos acessos na zona de implantação dos novos aerogeradores
numa extensão de 369 m;
Instalação de 5 aerogeradores;
Abertura de vala de cabos ao longo dos acessos existente com colocação de
cabos e fecho da vala numa extensão aproximada de 8 072 m.

No que respeita ao estaleiro, este será instalado numa zona caracterizada por apresentar
uma qualidade visual da paisagem elevada e muito elevada capacidade de absorção
visual, devido ao facto desta área ser apercebida por um número reduzido de recetores
visuais. Refira-se, inclusivamente que dos 12 pontos de análise visual considerados,
nenhum apresenta visibilidade para a área de estaleiro. A sensibilidade visual da
paisagem é caracterizada como média.
Deste modo e tratando-se de uma intervenção temporária, considera-se o impacte na
paisagem reduzido.
A abertura da vala de cabos no acesso existente que liga o sobreequipamento ao Edifício
de Comando / Subestação trata-se de uma intervenção que pressupõe movimentos de
terra muito reduzidos, numa zona não naturalizada (acesso existente) e que ocorrerá
num período reduzido da Fase de Construção. Em termos paisagísticos corresponde a
uma zona cuja capacidade de absorção visual é predominantemente muito elevada, a
qualidade visual entre média e elevada e a sensibilidade visual é predominantemente
média existindo contudo trechos de elevada sensibilidade visual.
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FIG. 16 – Sensibilidade Visual da Paisagem
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Assim, e tendo em conta que a intervenção cinge-se à fase de construção, sendo
posteriormente a área sujeita a integração paisagística considera-se que os impactes
associados são negativos mas bastante reduzidos.
As plataformas são também elementos que apenas existirão durante a fase de
construção e no período associado à construção de cada aerogerador. A sua construção
não pressupõe movimentos de terra muito avultados. Terminada a colocação dos
aerogeradores serão desativadas e integradas paisagisticamente.
De acordo com a Carta de Absorção Visual todas as plataformas inserem-se em área
com capacidade de absorção muito elevada exceto a do aerogerador AG40, que
corresponde a uma área de absorção elevada. Refira-se que esta é também a única
plataforma que será visível a partir dos pontos de análise visual simulados.
Relativamente à qualidade visual da paisagem, as plataformas dos aerogeradores AG38
e AG39 apresentam média a elevada, a do aerogerador AG40 elevada e as dos
aerogeradores AG41 e AG42 média. Em termos de sensibilidade da paisagem, a
plataforma do AG40 insere-se numa zona de transição entre elevada e média
sensibilidade, enquanto que as restantes plataformas posicionam-se em área de média
sensibilidade.
Embora a qualidade da paisagem na área de implantação dos aerogeradores seja média
/ elevada, o facto da capacidade de absorção visual ser elevada, aliado à sensibilidade
ser maioritariamente baixa, ao impacte ser temporário e estar prevista a sua integração
paisagística, os impactes associados à construção das plataformas classificam-se como
negativos mas reduzidos.
Esclarece-se que as plataformas não se encontram representadas na cartografia agora
elaborada porque estas se posicionaram muito próximo dos aerogeradores e à escala
1:25 000 iriam constituir um elemento que diminuiria a leitura da cartografia. Como
referência da área de implantação das plataformas pode-se considerar a localização dos
aerogeradores.
Relativamente à beneficiação do acesso existente, esta intervenção pressupõe numa
primeira fase o alargamento muito pontual do acesso, nomeadamente em curvas onde a
respetiva largura poderá dificultar a circulação dos veículos pesados que transportam os
elementos dos aerogeradores e posteriormente a cobertura do acesso com tout venant.
Tratam-se portanto de intervenções que externamente ao acesso existente são muito
limitadas, sendo a desmatação inerente a este alargamento também muito pontual e
reduzida.
Proceder-se-á também à abertura da vala para implantação dos cabos. Conforme já
referido esta intervenção pressupõe movimentos de terra muito reduzidos, numa área
não naturalizada (acesso existente) e ocorrerá num período reduzido da fase de
construção.
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Todo o acesso se posiciona em área de absorção visual muito elevada. No que respeita à
qualidade visual é maioritariamente elevada, no entanto existem alguns trechos,
nomeadamente próximo dos aerogeradores AG38 e AG41 com qualidade visual média.
Refira-se que na proximidade do AG39 existe uma pedreira pelo que o acesso margina
uma área de baixa qualidade visual da paisagem.
Por fim, e no que respeita à sensibilidade visual da paisagem, esta é maioritariamente
média, existindo contudo algumas áreas de reduzida expressão, nomeadamente junto ao
acesso ao aerogerador AG38 e no acesso ao aerogerador AG40, classificadas como de
elevada sensibilidade visual.
Face às reduzidas visibilidades bem como à natureza das intervenções que ocorrem,
maioritariamente, numa área já intervencionada e num curto espaço de tempo
classificam-se os impactes ao nível da paisagem como reduzidos.
A construção do novo acesso a Norte do aerogerador AG38 e dos novos acessos aos
aerogeradores AG38, AG39 e AG42 ocupará uma área de 225 m2. Para a construção
destes acessos proceder-se-á à desmatação do terreno em zona de matos. Os
movimentos de terra serão muito reduzidos, dado que a envolvente à via encontra-se
essencialmente à mesma cota desta. Perspetiva-se assim que a construção destes
acessos não implica alterações sensíveis ao nível da morfologia da paisagem.
Nestes pequenos troços a construir a capacidade de absorção visual é elevada na curva
a Norte do AG38 e muito elevada nos acessos aos aerogeradores AG38, AG39 e AG40.
Refira-se que, de acordo com a metodologia utilizada para a elaboração da Carta de
Capacidade de Absorção Visual, o único acesso a construir que é visível a partir de um
ponto de análise visual é a curva a Norte do AG38 a partir da povoação de Chãos.
Os acessos ao aerogerador AG38 e ao aerogerador AG42 localizam-se em área de
média qualidade visual da paisagem, enquanto que a curva a Norte do AG38 e o acesso
ao AG38 inserem-se numa zona onde a qualidade visual da paisagem é elevada.
No que respeita à sensibilidade visual da paisagem, todos os novos acessos a construir
inserem-se em zona de média sensibilidade.
Face à avaliação acima apresentada considera-se que os impactes embora sendo
negativos são reduzidos, assumindo contudo maior significado a construção da curva a
Norte do AG38 por a capacidade de absorção visual desta zona ser um pouco inferior às
restantes e por conseguinte o acesso ser visível a partir da povoação de Chãos.
A implantação dos aerogeradores corresponde, naturalmente, à intervenção inerente ao
projeto com maior impacte ao nível da paisagem. No entanto, prevê-se a implantação
destas infraestruturas numa área de muito elevada capacidade de absorção visual. Ainda
assim, e de acordo com a metodologia desenvolvida para a elaboração da Carta de
Capacidade de Absorção Visual, os aerogeradores a instalar são visíveis dos seguintes
pontos de análise visual: Chãos, Alcobertas, Alqueidão, Valteira, Portela de Teira, Teira e
Casalinho (à exceção do aerogerador AG42 que não é visível).
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A qualidade visual da paisagem caracteriza-se como sendo média nos aerogeradores
AG41 e AG42, média / elevada nos aerogeradores AG38 e AG39 e elevada no
aerogerador AG40. A sensibilidade visual da paisagem é baixa em todos os
aerogeradores a implantar.
O aerogerador que se localiza mais próximo de recetores sensíveis é o AG40,
posicionando-se os restantes a distâncias superiores.
Face ao referido poderá considerar-se que os impactes ao nível da paisagem,
decorrentes da implantação dos novos aerogeradores, são moderados. Refira-se que
decorrente da proximidade à povoação de Portela de Teira, o impacte associado ao
AG40 poderá ser um pouco superior comparativamente com os restantes.
Por forma a sintetizar a informação acima referida no que às visibilidades de alguns
elementos do projeto diz respeito, apresenta-se no Quadro 15, para as intervenções
consideradas mais relevantes, as visibilidades a partir das povoações para as quais se
desenvolveu a análise visual (conforme descrito no ponto 3.6.4). As intervenções que não
são referenciadas no quadro, nomeadamente os restantes acessos a construir e as
restantes plataformas, foram também alvo de avaliação, no entanto não existe qualquer
ponto de análise visual para esses locais. Apenas foram desconsideradas desta síntese
as zonas cuja intervenção se cinge à abertura da vala e colocação de cabos.
Quadro 15 – Elementos de Projeto Observáveis a Partir dos Pontos de Análise Visual
Considerados
Ponto de
Análise Visual
Casal do Guerra

Intervenções ao Nível do Solo
Curva a
Construir a
Acesso ao
Plataforma
Norte do
AG40
AG40
AG38
----

AG38

AG39

AG40

AG41

AG42

--

--

--

--

--

Chãos

X

X

X

X

X

X

X

X

Alcobertas

--

--

X

X

X

X

X

Alqueidão

--

X

X

X

X

X

X

Valteira

--

X

X

X

X

X

X

Portela de Teira

--

X

X

X

X

X

X

Fonte Longa

--

-X
(parcialmente)
X
(parcialmente)
X
(parcialmente)
--

--

--

--

--

--

--

Teira

--

--

--

X

X

X

X

X

Ninho d’Águia

--

--

--

--

--

--

--

--

Casal da Velha

--

--

--

--

--

--

--

--

Lobo Morto

--

--

--

--

--

--

--

--

Casalinho

--

--

--

X

X

X

X

--

Da análise do quadro anterior verifica-se uma vez mais que os aerogeradores são
visíveis a partir de grande parte das povoações mais próximas localizadas a Este da área
de estudo, contrariamente com o que ocorre a Oeste, onde por questões orográficas não
se verifica qualquer visibilidade para os aerogeradores a implantar.
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Por fim, importa ainda referir que no decorrer da fase de exploração, as manutenções
que apresentam, potencial para gerar impacte paisagístico ocorrem com uma frequência
extremamente reduzida. As pás não necessitam de qualquer manutenção durante o seu
período de vida útil, que corresponde a 20 anos e a utilização de gruas será também
muito ocasional, e ocorrerá em média 1 vez a cada 5 anos. Considera-se que os
impactes ao nível da paisagem, inerentes a estas atividades, são inexistentes.
Em síntese, e tendo em conta que as restantes intervenções, quer no decorrer da fase de
construção, quer de exploração são bastante diminutas, a presença dos aerogeradores
corresponde, de facto, ao impacte mais negativo embora seja classificado de moderado
face à mediana sensibilidade da zona que apresenta já alguma perturbação, por um lado
devido à existência do atual parque eólico com 37 aerogeradores, e por outro lado devido
às pedreiras existentes e respetiva exploração.
No cômputo geral, o impacte ao nível da paisagem é classificado como negativo
apresentando magnitude reduzida a moderada.

3.6.7 A análise de impactes cumulativos deve ser mais cuidada, principalmente, quando
está em causa a implantação de estruturas no seio de um conjunto de parques eólicos
existentes com expressão significativa. Sublinha-se que algumas das povoações,
passarão a ter contato visual com sensivelmente o dobro dos aerogeradores, situação
não menosprezável, quando comparado com a situação atual e de referência. Assim,
deverá ser apresentado um quadro resumo, para a fase de exploração, que indique o
número de aerogeradores visíveis em cada uma das povoações existentes dentro do
buffer (e não o número mínimo).
3.6.8 Deverá ser efetuada uma avaliação dos impactes cumulativos sobre as povoações
que considere a maior ou menor proximidade às povoações, o número máximo de
aerogeradores atualmente visível, o acréscimo decorrente do presente projeto, devendo
proceder-se ainda à avaliação e classificação do impacte visual cumulativo da expressão
do conjunto dos acessos, com as restantes perturbações, como pedreiras.
Em termos da avaliação de impactes cumulativos na paisagem, os maiores impactes
visuais resultantes da implantação de um parque eólico estão geralmente associados às
povoações mais próximas da área de intervenção e aos acessos da envolvente.
Atendendo a que os acessos a construir, para além de corresponderem a uma extensão
reduzida, não são observáveis da grande maioria das povoações localizadas na
envolvente da área de implantação do projeto, não lhes foi dada especial relevância no
âmbito desta avaliação de impactes cumulativos.
Na FIG. 17 apresentam-se os perfis de visibilidade, quer para os aerogeradores em
estudo, quer para os restantes aerogeradores do Parque Eólico de Candeeiros, a partir
dos pontos potenciais de maior visibilidade visual (principais povoações), que se
encontram assinaladas na FIG. 15. Esta análise permite fazer uma diferenciação nas
linhas de visibilidade entre os aerogeradores e as diferentes povoações (considerando as
áreas sensíveis e não visíveis), para além de possibilitar a contabilização do número de
aerogeradores visíveis de cada povoação, o qual se apresenta no Quadro 16.
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FIG. 17 – Bacias de Visibilidade – Impactes Cumulativos
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Quadro 16 – Identificação dos Aerogeradores Visíveis a partir dos Principais Pontos de
análise Visual da Envolvente
Ponto de Análise
Visual

Casal do Guerra
Chãos
Alcobertas
Alqueidão
Valteira

Parque Eólico
Candeeiros
Sobreequipamento
Candeeiros
Sobreequipamento
Candeeiros
Sobreequipamento
Candeeiros
Sobreequipamento
Candeeiros
Sobreequipamento

Portela de Teira

Fonte Longa

Teira

Candeeiros
Sobreequipamento
Candeeiros
Sobreequipamento
Candeeiros
Sobreequipamento

Ninho d'Águia
Casal da Velha
Lobo Morto
Casalinho

Candeeiros
Sobreequipamento
Candeeiros
Sobreequipamento
Candeeiros
Sobreequipamento
Candeeiros
Sobreequipamento

Aerogeradores Visíveis
AG20, AG21, AG22, AG23, AG24, AG25, AG26,
AG27, AG28, AG29, AG30, AG31, AG34, AG35
-AG14, AG15, AG22, AG23
AG38, AG39, AG40, AG41, AG42
AG14, AG15, AG22, AG25, AG27
AG38, AG39, AG40, AG41, AG42
AG22, AG23, AG24, AG25, AG27, AG31, AG32
AG38, AG39, AG40, AG41, AG42
AG14, AG15, AG21, AG22, AG23, AG24, AG25,
AG27, AG30, AG31, AG32, AG33, AG34, AG35
AG38, AG39, AG40, AG41, AG42
AG10, AG12, AG13, AG14, AG15, AG16, AG20,
AG21, AG22, AG23, AG24, AG25, AG27, AG30,
AG31, AG32, AG33, AG34, AG35
AG38, AG39, AG40, AG41, AG42
--AG8, AG9, AG10, AG11, AG12, AG13, AG14,
AG15, AG16, AG20, AG21, AG22, AG30, AG31,
AG32, AG33, AG37
AG38, AG39, AG40, AG41, AG42
AG1, AG8, AG9, AG10, AG11, AG12, AG13,
AG14, AG15
---AG1, AG8, AG9, AG10, AG11, AG12, AG13,
AG14, AG15, AG16
-AG16
AG38, AG39, AG40, AG41

Número de
Aerogeradores Visíveis
Total
Total
Cumulativo
13
-4
5
5
5
7
5
14

13
9
10
12
19

5
19
5
0
0
17

24

0

22

5
9
---10
-1
4

9
0
10
5

Na elaboração desta contabilização considerou-se, apenas o modelo digital de terreno, e
o observador localizado no centro das povoações selecionadas como ponto de análise
visual (ver FIG. 15) e não se teve em consideração o uso atual do solo.
No caso em estudo é possível concluir que os aerogeradores do sobreequipamento serão
visíveis a partir da maior parte das povoações do sector Este / Sudeste da área de
estudo, nomeadamente Chãos, Alcobertas, Alqueidão, Valteira, Portela de Teira, Teira e
Casalinho. As povoações da vertente Poente da serra não têm visibilidade para os
aerogeradores a implementar, não havendo por isso, para estas, qualquer impacte
decorrente do projeto, dado que este se posiciona na vertente Nascente da serra.
Pela análise da FIG. 17 e do Quadro 16 é possível verificar que do conjunto das
povoações analisadas, apenas Fonte Longe e Casal da Velha não têm visibilidade para
qualquer aerogerador existentes ou a construir. No Quadro 16 identifica-se um conjunto
de povoações (Casal do Guerra, Lobo Morto e Ninho d’Águia) que embora apresente
visibilidade para os aerogeradores atualmente existentes no Parque Eólico de
Candeeiros, não terão qualquer visibilidade para o Sobreequipamento.
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Das povoações de Casalinho e de Chãos serão visíveis futuramente, 5 e 9 aerogeradores
respetivamente. Especificamente no caso de Casalinho, o número de aerogeradores
visível passará de 1 para 5 e na povoação de Chãos de 4 para 9.
Na povoação de Acobertas o número de aerogeradores visível irá duplicar após a
implantação do projeto.
As povoações que apresentam atualmente maior visibilidade para os aerogeradores, e
que estão sujeitas a impactes decorrentes da implantação do projeto, são Teira, Portela
de Teira, Valtar e Alqueidão. Perspetiva-se que os 5 aerogeradores a instalar sejam
observáveis das povoações referidas, sendo visíveis, na fase de exploração do projeto,
24 aerogeradores a partir de Portela de Teira, 22 a partir de Teira, 19 a partir da Valteira
e 12 a partir de Alqueidão.
Face ao referido considera-se que o impacte cumulativo do projeto é mais relevante junto
das povoações que atualmente apresentam menos visibilidade para os aerogeradores
existentes. Estas povoações são Casalinho, Chãos e Alcobertas.
Das restantes povoações que apresentam visibilidade para os aerogeradores a instalar é
já observável um número significativo de aerogeradores do atual parque eólico de
Candeeiros, motivo pelo qual o impacte cumulativo é considerado inferior.
As povoações Portela de Teira e Chãos são as que se posicionam mais próximo da área
de implantação dos aerogeradores.
Aliando este fato ao acréscimo de aerogeradores visíveis a partir da povoação de Chãos
(passam de 4 atualmente para 9 após a implementação do projeto), considera-se que em
termos cumulativos esta será a povoação onde são expectáveis maiores impactes ao
nível da paisagem.
A partir dos caminhos da envolvente nas zonas em que se verificam visibilidades para a
área de implementação dos novos aerogeradores, também são visíveis diversos
aerogeradores do parque existente. Trata-se contudo de pontos de observação de
passagem, em que o impacte no campo de visão será muito pouco significativo e de
caráter temporário. É ainda importante notar que do mesmo ponto de observação não é
possível visualizar todos os aerogeradores em simultâneo, o que acrescido ao facto de
estas vias de comunicação apresentarem um tráfego muito reduzido, faz prever impactes
cumulativos muito pouco significativos a este nível.
No cômputo global, e tendo em conta as atuais características da vertente da serra onde
será implantado o projeto, nomeadamente a existência de vários aerogeradores, várias
pedreiras a explorar inertes, o tráfego associado a estas explorações e a existência de
vias de acesso (grande parte delas não pavimentadas), considera-se que, em termos
cumulativos, os impactes associados à implantação dos cinco aerogeradores em estudo,
não constituirão um aspeto novo para os observadores da envolvente, pelo que são
classificados como tendo magnitude reduzida / moderada.
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3.6.9 Após a análise dos elementos solicitados, deverão ser identificados eventuais
pontos de média, elevada (ou muito elevada) sensibilidade paisagística, para os quais
será necessário definir medidas mitigadoras de impactes especificadas.
Nota: a informação solicitada deve ser cartografada para um buffer de 5 km e sobre a
base da Carta Militar, de forma translúcida e à escala 1:25 000, de forma a ter as devidas
e necessárias referências.
Após a reavaliação dos impactes ao nível da paisagem reitera-se que a existência dos
cincos aerogeradores em estudo, corresponde ao impacte do projeto com maior
relevância ao nível paisagístico.
O impacte paisagístico decorrente da implantação do projeto é negativo e de magnitude
reduzida a moderada, e fase às medidas de minimização definidas no EIA não se
considera necessário preconizar-se medidas adicionais.

2.3.7

Ordenamento e Condicionantes

3.7.1 Identificar os impactes expectáveis sobre as áreas definidas no Plano Regional de
Ordenamento do Território (PROT). Realça-se que o projeto implanta-se em áreas de
elevado perigo de incêndio, na Carta de Riscos, colidindo com a NECT (Norma
Específica de Carácter Territorial) 3.1.9 – Prevenção e redução de riscos: Salvaguardar
as áreas de risco hídrico, de incêndio, geológico e tecnológico de ocupações humanas
que potenciem a situação de risco de pessoas e bens e promover instrumentos e
medidas especificas de prevenção e proteção civil nas áreas já ocupadas.
De acordo com o Plano Regional de Ordenamento Territorial do Oeste e Vale do Tejo
(PROT – Oeste e Vale do Tejo), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
64-A /2009, de 6 de Agosto, o projeto em estudo insere-se na unidade territorial do Oeste
Interior Centro e na sub-unidade Oeste Interior Centro – Benedita.
Segundo o mesmo documento, nesta subunidade ocorre uma “(…) elevada dispersão do
edificado, intercalado com o padrão agrícola e florestal dominante da Unidade Territorial,
que surge ao longo das principais vias de comunicação, em especial da EN1. Nela
regista-se uma mistura de usos do solo e a presença dominante de unidades industriais e
empresariais pouco organizadas, nas quais se incluem unidades industriais ligadas à
transformação de calcário, com impactes significativos, sobretudo na orla da Serra de
Aire e Candeeiros, bem como uma forte presença de unidades pecuárias (…)”.
Em conformidade com o Capitulo II do PROT-OVT - Visão para a Região, no ponto 1 é
feita uma síntese de diagnóstico, onde se salienta como oportunidade para a região,
entre outros: “A Existência de recursos no domínio das energias renováveis,
designadamente eólicas, solar, ondas e biocombustíveis, e políticas nacionais
energéticas favoráveis ao aproveitamento das energias endógenas”.
Segundo o Capítulo III do PROT-OVT - Opções Estratégicas de Base Territorial, no ponto
2 define os Eixos Estratégicos de acordo com as opções para o Desenvolvimento do
Território definidas no âmbito do PNPOT. Os quatro eixos estratégicos definidos no
PROT-OVT são os seguintes:
EIA do Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Candeeiros
ADITAMENTO
Março 2012

95

1) Ganhar a aposta da inovação, competitividade e internacionalização;
2) Potenciar as vocações territoriais num quadro de sustentabilidade ambiental;
3) Concretizar a visão policêntrica e valorizar a qualidade de vida urbana;
4) Descobrir novas ruralidades.
O projeto em análise enquadra-se no Eixo Estratégico 2), uma vez que o objetivo refere:
nomeadamente “Dar continuidade à aposta no aproveitamento da energia eólica da
Região, e gerir a procura de energia através de políticas de planeamento do
licenciamento urbanístico, de sensibilização e educação de populações e agentes
económicos”.
No ponto 2 - Modelo Territorial - são expressas espacialmente as opções estratégicas de
base territoriais (OEBT) tendo em conta os objetivos específicos para cada um dos eixos
estratégicos atrás enumerados. O modelo territorial do PROT-OVT assenta em três
sistemas estruturantes: o sistema urbano e competitividade, o sistema ambiental e o de
sistema mobilidade.
O projeto em análise insere-se no sistema estruturante ambiental, traduzido no modelo
territorial pela Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental, incluindo os
recursos hídricos, o litoral, o solo e a paisagem, bem como a temática da energia e as
áreas de risco.
“O sistema ambiental identifica os recursos e valores mais significativos do Oeste e Vale
do Tejo, visando a manutenção, valorização e promoção dos bens e serviços
fundamentais para a qualificação territorial e para qualidade de vida das populações, a
redução das situações de risco e do impacto de eventos, bem como o contributo para a
melhoria da qualidade ambiental geral por via da racionalização da produção energética e
da promoção de maior eficiência dos consumos. Nesta perspetiva, a aposta do modelo
territorial preconiza o apoio à diversidade do aprovisionamento energético (explorando o
potencial das energias renováveis) e a transição para uma economia regional de baixo
carbono”.
O Sistema Ambiental (ponto 2.2.2 do PROT-OVT) inclui ainda uma alínea, Energia, onde
refere que (…) “ As opções estratégicas de carácter regional para o Oeste e Vale do Tejo
assentam na melhoria da eficiência, na adequação dos vetores energéticos e na
promoção do aproveitamento dos recursos endógenos. Estes eixos permitirão contribuir
para o desenvolvimento da competitividade económica no médio prazo, para a redução
dos riscos de abastecimento e para o esforço solidário do território no combate às
alterações climáticas. Promovendo a utilização racional da energia e a valorização dos
recursos energéticos renováveis regionais, o modelo territorial para o Oeste e Vale do
Tejo orienta-se assim de forma objetiva e concreta no caminho da sustentabilidade
ambiental. Assentando numa base de uso eficiente, a Região deve explorar, do lado da
oferta/produção o assinalável potencial endógeno que este PROT permitiu identificar,
combinando os recursos vento, ondas, sol e biomassa, sendo que os dois últimos (sol e
biomassa) devem, além da perspetiva da eletricidade, ser encarados, sobretudo, na sua
vertente de energia térmica/calor. O vento deverá constituir uma aposta da Região sendo
que o aumento de potência deverá fazer-se muito mais pela expansão em áreas onde já
existem aproveitamentos eólicos do que pela instalação em novas áreas (….) ”
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Face ao referido, considera-se que a implantação do projeto de sobreequipamento do
parque eólico não colide com os objetivos estratégicos definidos no âmbito do PROT.
Verifica-se, pelo contrário, que o projeto se integra nos objetivos estabelecidos neste
documento, nomeadamente quanto à opção pelas energias renováveis (designadamente
a eólica) que considera que se constitui como uma oportunidade fundamental para a
região.
O PROT estabelece ainda, e para efeitos do ordenamento territorial da Região do Oeste
e Vale do Tejo, um conjunto de normas orientadoras objetivas na qual se integram as
Normas Específicas de Carácter Territorial (NECT).
Essas Normas incluem um conjunto de orientações fundamentais para organização
territorial e funcional tendo sido destacado o ponto 3.1.9, que se refere à “Prevenção e
Redução de Riscos” e mais especificamente à necessidade de “Salvaguardar as áreas
de risco hídrico, de incêndio, geológico e tecnológico de ocupações humanas que
potenciem a situação de risco de pessoas e bens e promover instrumentos e medidas
especificas de prevenção e proteção civil nas áreas já ocupadas”.
Nesse âmbito importa referir que relativamente a recursos hídricos subterrâneos, e
conforme referido na resposta à questão 3.3.1, não se perspetivam impactes ambientais
relevantes decorrentes da construção e exploração dos aerogeradores.
No que respeita aos recursos hídricos superficiais, as conclusões são semelhantes dado
que a linha de água mais próxima da área de implantação do projeto localiza-se a cerca
de 100 m do limite do terreno, na direção ESE, e constitui uma linha de água de regime
hidrológico torrencial. Ainda, a área em causa não se encontra sujeita a risco de
inundação.
No que concerne ao risco de incêndio, o projeto implanta-se em “Área de elevado risco
de incêndio” na carta de Riscos do PROT, que abrange cerca de 30% do território do
Oeste e Vale do Tejo.
A classificação relativa ao elevado risco de incêndio não interdita no entanto, a
implantação deste tipo de projetos desde que sejam tomadas as medidas de prevenção e
de segurança para esse efeito, tal como previsto.
Salienta-se ainda que, e ao longo dos anos de experiência ao nível da gestão de
infraestruturas desta natureza, não existe nenhum registo da ocorrência de incêndio num
Parque Eólico que tenha sido provocado pelos seus equipamentos.
O potencial de risco relacionado com o funcionamento do Parque Eólico poderá estar
associado a incêndio num dos aerogeradores, o que tem sido raro. Mesmo nestes casos,
o risco para a envolvente é muito baixo já que a ocorrência do incêndio pressupõe a
queda de fagulhas para o solo, com energia suficiente para dar origem a uma ignição,
situação que não é expectável.
Em termos geológicos, as principais intervenções cingem-se à implantação dos
aerogeradores e da vala de cabos, cujas profundidades de escavação correspondem,
respetivamente a cerca de 2 e a 1,2 m. Do ponto de vista estrutural os riscos foram
devidamente acautelados aquando do desenvolvimento do projeto de execução.
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No que respeita à população nas proximidades, esta reside nos aglomerados que se
posicionam na envolvente ao projeto e que correspondem a Chãos, Alcobertas, Teira e
Portela de Teira. O aglomerado mais próximo, Portela de Teira, localiza-se a uma
distância superior a 500 m da área de implantação do aerogerador AG41, motivo pelo
qual não se perspetivam riscos quer para a população, quer para os bens existentes.
Refira-se, inclusivamente, que tendo em conta o histórico, quer do atual Parque Eólico de
Candeeiros, quer de outros parques eólicos em exploração, não existem registos de
episódios que tenham conduzido a situações de risco quer para as populações, quer para
bens.
Face ao referido, e atendendo às medidas de prevenção e de proteção civil que já
constam da legislação e dos instrumentos de ordenamento do território em vigor, não se
considera necessário que sejam propostas quaisquer medidas adicionais.

3.7.2 Avaliar os potenciais impactes no âmbito do descritor Ordenamento do Território,
bem como demonstrar o cumprimento com os regimes jurídicos aplicáveis, devendo ser
referida a compatibilidade do Projeto com as áreas Reserva Agrícola Nacional (RAN),
com o Plano de Ordenamento Florestal (PROF), regime florestal, riscos de perigosidade
sísmica moderada e incêndio, e áreas de servidão de linhas de alta tensão e de
distribuição de energia.
Os aspetos relativos aos potenciais impactes no âmbito do descritor Ordenamento do
Território foram já avaliados nas páginas 88 a 94 do Capítulo V do Estudo de Impacte
Ambiental.

Reserva Agrícola Nacional
No que respeita à interferência do projeto com áreas RAN, e conforme já referido no EIA,
verifica-se que nenhum dos novos aerogeradores abrange terrenos com esta
classificação sendo apenas de referir o facto de parte do acesso existente se desenvolver
numa zona de RAN, afetando uma área de 139 m2.
Nos caminhos existentes são abrangidas algumas áreas de RAN, no entanto prevê-se
que estes caminhos sejam apenas alvo de uma beneficiação que no essencial
corresponde a uma regularização, nivelamento e compactação do solo, com recurso a
tout-venant, podendo, apenas pontualmente o acesso ser sujeito a um ligeiro
alargamento.
De acordo com a alínea d) nº. 1 do artigo 22º. do Decreto-Lei nº. 73/2009, de 31 de
Março “as utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem verificar-se
quando não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às
componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar -se nas terras e
solos classificadas como de menor aptidão, e quando estejam em causa: (…) d)
Instalações ou equipamentos para produção de energia (…)”.
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Em conformidade com o ponto 7 do artigo 23º. do Decreto Lei nº. 73/2009, de 31 de
Março “quando a utilização em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de
impacte ambiental, a pronúncia favorável da entidade regional da RAN prevista nos n. 9 e
10 do artigo 13.º do regime jurídico da avaliação de impacte ambiental, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, compreende a emissão do parecer prévio
vinculativo referido no n.º 1”.
Deste modo, a aprovação do projeto no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental implicará a emissão de parecer de aprovação de utilização de terrenos
classificados como RAN.

Plano de Ordenamento Florestal
Relativamente ao Plano Regional de Ordenamento Florestal, procedendo à sua análise
verifica-se que a área onde se insere o projeto, integra-se nos seguintes espaços:
•

Perímetros Florestais;

•

Zonas Sensíveis para a Proteção do Solo e da Água;

•

Diretiva Habitats;

•

Áreas Protegidas.

Perímetros Florestais
A área de estudo integra-se no Perímetro Florestal da Serra de Candeeiros. As áreas
integradas no Perímetro Florestal são área submetidas ao Regime Florestal.
O Regime Florestal constitui um conjunto de disposições legais destinadas não só à
criação, exploração e conservação da riqueza silvícola, sob o ponto de vista da economia
nacional, mas também o revestimento florestal dos terrenos cuja arborização seja de
utilidade pública, e conveniente ou necessária para o bom regime das águas e defesa
das várzeas, para a valorização das planícies áridas e benefício do clima, ou para a
fixação e conservação do solo, nas montanhas, e das areias no litoral marítimo.
Em termos futuros, a área integrada no Perímetro Florestal a ocupar pelos aerogeradores
e respetivos acessos é bastante diminuta e corresponde a cerca de 2 591 m2. Refira-se
que esta área encontra-se ocupada por matos, conforme se observa na FIG. 18.
Face à reduzida área ocupada, especialmente comparativamente com a dimensão do
Perímetro Florestal da Serra de Candeeiros, considera-se que a sua ocupação com o
projeto de sobreequipamento em estudo não porá em causa os objetivos globais
estabelecidos para as áreas que integram os perímetros florestais.
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FIG. 18 – Perspetiva da Área de Implantação do Projeto

Importa ainda referir que grande parte dos aerogeradores que integram o atual Parque
Eólico de Candeeiros posiciona-se também em Perímetro Florestal.
Em termos Nacionais, a entidade que tutela o regime florestal é a Autoridade Florestal
Nacional. Na generalidade, esta entidade, considera que a implantação de aerogeradores
não colide com as pretensões associadas ao Perímetro Florestal, não implicando,
inclusivamente a implantação de aerogeradores qualquer desafetação do perímetro
florestal.

Zonas Sensíveis para a Proteção do Solo e da Água
Nos espaços classificados de “Zonas Sensíveis para a Proteção do Solo e da Água”, a
única restrição referida no artigo 11.º do Decreto Regulamentar associado ao PROF-R
refere que a dimensão máxima dos povoamentos florestais sujeitos a corte raso é de 10
ha.
Para a implantação do projeto em estudo não será necessário proceder ao abate
florestal, sendo apenas necessário na zona do aerogerador AG41 efetuar o corte de
alguns exemplares de pinheiro, pelo que está garantido o cumprimento da condição
acima referida.

Diretiva Habitats
Os “Sítios da Lista Nacional (Diretiva Habitats)” correspondem ao Plano da Rede Natura
2000.
A área de implantação do Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Candeeiros
está inserida no PSRN2000, abrangendo áreas do SIC PTCON0015 – Serras de Aire e
Candeeiros.
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O PSRN2000 estabelece orientações estratégicas para a gestão do território abrangido
por estas áreas e orientações específicas para as intervenções de “construção e
infraestruturas”.
É expectável o cumprimento das orientações do PSRN2000 para a gestão do território
pelo que o impacte, embora sendo negativo será reduzido.
Adicionalmente, de acordo com o Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras
de Aire e Candeeiros, é permitida a instalação ou ampliação de infraestruturas de
aproveitamento energético, designadamente, parques eólicos, desde que devidamente
fundamentada e previamente autorizada por entidade competente, tal como se verifica no
ponto 12.2.1.6 referente ao Plano de Proteção de Áreas Protegidas.

Áreas Protegidas
No que respeita às áreas protegidas, o projeto insere-se neste tipo de espaço,
concretamente no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Os impactes do
Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Candeeiros sobre os fatores
ecológicos e biológicos consideram-se reduzidos, dado que a área direta abrangida pelo
projeto apresenta reduzidas dimensões e de acordo com os levantamentos de campo
realizados não são abrangidos habitats prioritários.
Por outro lado, as perturbações inerentes ao funcionamento dos novos cinco
aerogeradores nas comunidades faunísticas são localizadas e pouco significativas, tendo
em conta a proximidade aos 37 aerogeradores já existentes e a capacidade adaptativa
das espécies, conforme conclusão dos estudos de monitorização realizados entre 2005 e
2010.
Refira-se contudo que os aspeto relativos aos Sistemas Ecológicos foram devidamente
avaliados no ponto 2.3.5 do presente Aditamento.
Adicionalmente, e conforme acima referenciado, o Plano de Ordenamento do Parque
Natural das Serras de Aire e Candeeiros prevê a possibilidade de implantação desta
tipologia de infraestruturas.

Riscos de Perigosidade Sísmica
No que respeita à sismicidade, conforme referido no EIA, a área de estudo encontra-se
inserida na segunda zona de maior sismicidade de Portugal Continental (Zona B) à qual
corresponde um coeficiente de sismicidade de 0,7. Com base nos registos históricos e
atuais de sismicidade verifica-se que a área em estudo se insere na transição entre a
zona de intensidade máxima VIII e a zona de intensidade máxima IX.
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A análise da sismicidade para diferentes períodos de exposição conduz à elaboração dos
mapas de perigosidade sísmica do território. O estado atual dos conhecimentos sobre a
ação sísmica, e em particular a que afeta o País, indica que, a nível mundial, a
perigosidade sísmica do território Nacional é moderada. Esta perigosidade é um dos
fatores que contribui para o risco sísmico de Portugal, embora a avaliação do risco
sísmico nas diferentes regiões seja condicionada de forma decisiva por outros fatores
fundamentais, nomeadamente os elementos expostos do parque edificado e sua
vulnerabilidade.
Face à informação acima apresentada, o Projeto de Execução foi desenvolvido no
sentido de contemplar as características da sismicidade local, estando devidamente
dimensionado para que, mesmo em condições adversas se assegure a integridade das
infraestruturas a implantar e em especial de toda a sua área envolvente, conforme já se
regista com os atuais 37 aerogeradores em funcionamento no Parque Eólico de
Candeeiros.

Riscos de Incêndio
Relativamente às questões respeitantes a riscos de incêndio, estes foram já devidamente
avaliados na resposta à questão anterior.

Servidão de Linhas de Alta Tensão e de Distribuição de Energia
No que concerne às linhas elétricas existentes na área de estudo, estas são de média
tensão ou seja apresentam uma tensão superior a 45 kV e igual ou inferior a 110 kV, e
posicionam-se a uma distância mínima dos aerogeradores a implantar de 90 m.
Face à referida distância entre infraestruturas assegura-se assim o cumprindo integral
das distâncias mínimas de segurança definidas no artigo 30º do Decreto Regulamentar
n.º 1/92, de 18 de Fevereiro, que corresponde a 2,83 m.

3.7.3 De acordo com os pareceres das entidades consultadas (Anexo 1), deverão ser
descritas as condicionantes relacionadas com os eventuais pontos de água utilizados
pelo Serviço Municipal de Proteção Civil (que deveria ter sido consultado, tal como
proposto pela Autoridade Nacional de Proteção Civil), com outras explorações de inertes
existentes (cuja informação deveria ter sido obtida junto da Direção Regional de
Economia, tal como proposto pela Direção-Geral de Energia e Geologia) e com os feixes
hertzianos do Anel Continente Norte referidos pelo Estado Maior da Força Aérea.
No que respeita ao contato com o Serviço Municipal de Proteção Civil de Rio Maior,
importa salientar que esse contato foi estabelecido, de acordo com a solicitação da
ANPC, no dia 4 de Agosto de 2011, conforme consta no Anexo 1.1 do Volume III –
Anexos Técnicos do Estudo de Impacte Ambiental. Este mesmo documento encontra-se
também inserido no Anexo 7 do presente documento.
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Importa ainda referir que no dia 7 de Março de 2012 foi rececionado o respetivo parecer
da Câmara Municipal de Rio Maior (documento que se apresenta no Anexo 7). Através
deste parecer é possível verificar que os três pontos de água utilizados no âmbito da
defesa da floresta contra incêndios referenciados pelo município, não são interferidos no
âmbito do projeto, ficando inclusivamente 2 deles fora da área de estudo.
Na Carta de Condicionantes reformulada, que se apresenta no Anexo 3, representa-se o
ponto de água que se insere na zona limítrofe da área de estudo. O projeto não constitui
assim qualquer interferência com a área de proteção de 100 m dos pontos de água.
Na presente fase procedeu-se ao contato com a Direção Regional de Economia e com a
Divisão de Comunicações e Sistemas de Informação do EMGFA.
No que respeita à Direção Regional de Economia foi efetuada a consulta a esta entidade
através da carta datada de 15 de Fevereiro de 2012 (documento apresentado no Anexo
7), tendo esta entidade informado no Ofício de 21 de Março de 2012 (ver Anexo 7) que
na zona de estudo regista-se a presença das seguintes pedreiras, todas elas situadas na
freguesia de Alcoberta com exceção da primeira:
−

Pedreira Cabeça Gorda de extração de calcário (pedreira n.º 6697);

−

Pedreira Serra do Outeiro de S. Martinho (Pedreira n.º 3410) de extração de
calcário;

−

Pedreira de Vale Loureiros (pedreira n.º 3634) de extração de calcário;

−

Pedreira de Cabeça Gorda n.º 4 (pedreira n.º 4509) de extração de calcário;

−

Pedreira de Soalheiro (pedreira n.º 4626) de extração de calcário;

−

Pedreira de Cabeço da Chã (pedreira n.º 4697) de extração de calcário;

−

Pedreira da Pena (pedreira n.º 5506) de extração de basalto;

−

Pedreira de Vale de Texugo (pedreira n.º 20355) de extração de calcário;

−

Pedreira de Chousa do Henrique (pedreira n.º 20356) de extração de calcário.

Das pedreiras identificadas são de salientar a Pedreira de Cabeça Gorda n.º 4 localizada
na proximidade do aerogerador AG39, a Pedreira de Vale de Texugo situada na
proximidade do aerogerador AG42, e a Pedreira de Cabeço da Chã situada na
proximidade do acesso existente ao longo do qual será instalada a vala de cabos de
ligação do sobreequipamento ao Edifício de Comando / Subestação.
Relativamente aos Feixes Hertzianos do Anel Continental Norte, e de acordo com o
referido parecer da Divisão de Comunicações e Sistemas de Informação do EMFA,
verifica-se que este não se desenvolve na área de implantação dos aerogeradores em
estudo, sendo por isso a implantação do projeto compatível com as infraestruturas
existentes.
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2.3.8

Património

3.8.1 Esclarecer, relativamente às ocorrências n.º 2 e 4, o declarado na página 189,
Capítulo IV, Volume II, do Relatório Síntese, onde se afirma que os imóveis foram
construídos em alvenaria de granito, situação que não se confirma através da observação
das fotografias, por parecem ter sido construídos na pedra calcária da região.
A referência à construção dos moinhos de vento em granito trata-se de um lapso. De
facto, os moinhos de vento foram construídos com blocos de calcário, conforme descrito
nas Fichas de Sítio que integram o Anexo 6 do EIA.

3.8.2 Nas páginas 190-191, capítulo IV, Volume II, do Relatório Síntese, refere-se a
existência de uma concavidade (…) que pode indicar a existência de um algar, junto à
ocorrência n.º 4 na área de incidência do aerogerador 38, pelo que deverá, ainda nesta
fase e caso esse trabalho ainda não tenha sido realizado, efetuar a respetiva
caracterização espeleo-arqueológica.
De acordo com o Relatório de Cadastro das Estruturas Cársicas (MMC, Maria Mira
Consultores, Março de 2012), que consta no Anexo 4, o hipotético algar poderia indiciar
a existência de uma galeria abatida. Contudo, esta hipótese poderá não ser viável,
porque na concavidade observada “foram identificados vestígios de utilização de meios
mecânicos de extração de pedra e o fundo está preenchido por terra compacta algar” e
porque o “buraco” em questão está alinhado com outra cavidade, usada para construir a
casa de apoio ao moinho (n.º 4 – Moinho de Chãos 4) (MMC, Maria Mira Consultores,
2012:16).
Face ao referido não se procedeu à caracterização espeleo-arqueológica do sítio.
A elaboração do Relatório de Cadastro das Estruturas Cársicas envolveu a identificação
bibliográfica de vários algares cuja existência não foi confirmada nos levantamentos
realizados. Ainda assim, procedeu-se à atualização do Quadro IV. 51, que integra o EIA,
referente às ocorrências patrimoniais identificadas na área de enquadramento histórico.
Assim, no Quadro 17 listam-se as ocorrências patrimoniais e os algares referenciados
para a área de enquadramento histórico, assim como as suas principais características.
Na FIG. 19 apresenta-se a respetiva representação cartográfica, à escala 1:25 000 para a
área de enquadramento e na FIG. 20 para a área de projeto.
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FIG. 19 – Ocorrências Patrimoniais e Algares Identificados na Área de Enquadramento
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FIG. 20 – Ocorrências Patrimoniais e Algares na Área de Projeto
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Quadro 17 – Lista de Ocorrências Patrimoniais Identificadas na Área de Enquadramento Histórico
Nº

Designação

Tipo de Sítio

Concelho

Freguesia

CNS

Classificação

Cronologia

M

P

Z

Bibliografia

1

Moinho de Chãos 3

Casa de apoio

Rio Maior

Rio Maior

-

-

Contemporâneo

-68119

-27944

337

-

2

Moinho de Chãos 1

Moinho

Rio Maior

Rio Maior

-

-

Contemporâneo

-68124

-27960

338

Carta Militar de Portugal

3

Moinho de Chãos 4

Casa de apoio

Rio Maior

Rio Maior

-

-

Contemporâneo

-68152

-28059

334

-

4

Moinho de Chãos 2

Moinho

Rio Maior

Rio Maior

-

-

Contemporâneo

-68160

-28088

334

5

Pedreira Velha
(Chãos)

Vestígios de
superfície

Rio Maior

Alcobertas

-

-

Neolítico / Calcolítico

-68550

-27979

-

Carta Militar de Portugal
Figueiredo, 2001a, nº 3
(Oliveira et alli, 1987, nº
170)

6

Área sensível da
Chãos

Vestígios de
superfície

Rio Maior

Alcobertas

-

-

Indeterminado

-68005

-28266

-

7

Penedo II

Vestígios de
superfície

Rio Maior

Alcobertas

-

-

Neolítico / Calcolítico

-67738

-28167

-

8

Penedo III

Vestígios de
superfície

Rio Maior

Alcobertas

-

-

Neolítico / Calcolítico

-67769

-28277

-

9

Teira I

Vestígios de
superfície

Rio Maior

Alcobertas

-

PDM

Paleolítico Médio /
Superior

-68137

-29761

-

10

Alto do Vale da
Teira

Vestígios de
superfície

Rio Maior

Alcobertas

-

-

Neolítico / Calcolítico

-68781

-30123

-

Algar da Terra Chã
Algar do Moinho do
Chão
Algar da Cabeça
Gorda
Moinho de Chãos 5
Algar do Moinho do
Chão II
Algar da Portela

Algar

Rio Maior

Alcobertas

-

-

Indeterminado

-68032

-27578

-

Figueiredo, 2001, nº 7
(Oliveira et alli, 1987, nº
171)
MMC, 2012

Algar

Rio Maior

Alcobertas

-

-

Indeterminado

-68047

-27897

-

MMC, 2012

Algar

Rio Maior

Alcobertas

-

-

Indeterminado

-68600

-27938

-

MMC, 2012

Indeterminado

Rio Maior

Alcobertas

-

-

Indeterminado

-68174

-28062

334

Algar

Rio Maior

Alcobertas

-

-

Indeterminado

-68293

-28273

327

MMC, 2012

Algar

Rio Maior

Alcobertas

-

-

Indeterminado

-67980

-28763

-

MMC, 2012

11
12
13
14
15
16
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Figueiredo, 2001a, nº 4
Figueiredo, 2001a, nº 5
(Oliveira et alli, 1987, nº
175)
Figueiredo, 2001a, nº 6
(Oliveira et alli, 1987, nº
174)
S.A., (s.d.), nº 7
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3.8.3 De acordo com o já solicitado no ponto referente à geologia, caso sejam detetadas
outras cavidades na área do Projeto, deverá ser avaliado o seu potencial espeleoarqueológico.
Segundo o Relatório Cadastro das Estruturas Cársicas (MMC, Maria Mira Consultores,
Março de 2012) (Anexo 4), há referência cartográfica à existência de 4 cavidades na
área de estudo e envolvente nos arquivos do Núcleo de Espeleogia de Alcobaça – NEAlc.
Contudo, os trabalhos de campo realizados com o intuito de identificar a referida
cavidade foram infrutíferos, tendo, inclusivamente, sido questionados os habitantes das
povoações vizinhas acerca da sua existência. De acordo com as informações obtidas
conclui-se o seguinte:
•

“A cavidade Algar da Terra Chã está oculta por despejos de restos de
construções, pelo que não foi possível detetar o seu local preciso;

•

O Algar do Moinho Chão e o Algar da Portela localizam-se fora da área de estudo
e não nos pontos identificados. Foi efetuada a prospeção nos locais indicados na
imagem e envolvente, não tendo sido detetada qualquer evidência. Os locais
indicados pelos habitantes locais também não foram encontrados devido ao muito
mato presente;

•

O algar do Moinho Chão II, a existir, a sua entrada terá sido destruída pelas
ripagens efetuadas na zona.” (MMC, Maria Mira Consultores, 2012).

Em termos conclusivos o relatório refere que tendo em atenção os constrangimentos
apresentados não se pode concluir cabalmente que não existem cavidades na zona,
sendo certo que nenhuma foi identificada.

3.8.4 Esclarecer se na área do Projeto existem construções de pedra seca e, em caso
afirmativo, proceder ao respetivo inventário e à proposta de medidas de minimização,
uma vez que o projeto se desenvolve dentro do Parque Natural das serras de Aire e
Candeeiros, onde este tipo de construções se encontra protegido.
Nos levantamentos de campo realizados constatou-se que na área de projeto existem 15
parcelas de terreno, delimitadas por muros construídos em pedra seca (FIG. 21). Estes
muros, com formas bem diferenciadas, delimitam propriedades agrícolas, de pequena e
média dimensão.
A observação direta destes elementos arquitetónicos está condicionada pela densa
vegetação que cobre alguns troços de muro, dos quais se destaca o Muro 1. Já a sua
caracterização está igualmente limitada pelo mau estado de conservação de grande parte
dos muros, sendo possível que nenhum esteja completo ou corresponda à estrutura
funcional original.
O estudo das técnicas construtivas demonstra a existência de algumas diferenças no
processo de edificação. Assim, existe um tipo de construção - Tipo 1, no qual são usados
blocos de pequenas e médias dimensões (maioritariamente de tamanho reduzido), com
faces arredondadas (FIG. 22), dispostos de forma irregular, ao longo de fiadas
toscamente horizontais. O produto final aparenta ser uma estrutura relativamente estreita,
altura elevada (superior a 1,5m) e superfícies regulares.
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FIG. 21 – Muros de Pedra Solta Seca

EIA do Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Candeeiros
ADITAMENTO
Março 2012

113

FIG. 22 – Pormenor do Muro 1 (à esquerda) e do Muro 12 (à direita) – Tipo 1

Pode ser estabelecido outro tipo de muro - Tipo 2, nos quais as estruturas são erguidas
com blocos de média e pequena dimensão (quantidades repartidas), com faces de corte
abrupto, dispostos de forma muito irregular, em fiadas toscamente horizontais (FIG. 23).

FIG. 23 – Pormenor do Muro 2 (à esquerda), do Muro 10 (à direita) e Muro 13 (em baixo) –
Tipo 2
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O Tipo 2 tem uma estrutura genericamente mais larga que o Tipo 1 e bastante mais
pequena (inferior aos 70 cm e normalmente com 40 cm).
Por fim, o muro Tipo 3 (FIG. 24) caracteriza-se por ser uma estrutura apenas delineada
com grandes blocos pétreos, sobrepostos rudemente por elementos pétreos de pequena
e média dimensão. Não existe uma edificação propriamente dita, mas apenas uma
delimitação de um espaço cercado.

FIG. 24 – Vista Geral do Muro 3 – Tipo 3

O aspeto final deste tipo de muro caracteriza-se pela quase ausência de faces e pela
largura elevada da estrutura, se compararmos com a sua reduzida altura.
No Quadro 18 apresenta-se uma caracterização sintética dos muros ocorrentes na área
analisada com indicação da forma, área da parcela delimitada e tipo construtivo.
Quadro 18 – Tipo, Forma e Área dos Muros e Parcelas de Terrenos
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Muro

Área em m² (aprox.)

Forma

Tipo

1

4769

Ogival/Retangular

1

2

616

Trapezoidal

2

3

109889

Retangular

3

4

32514

Pera

2

5

985

Trapezoidal

2

6

2066

Irregular

2

7

1813

Trapezoidal

2

8

1328

Trapezoidal

2

9

2507

Irregular

1

10

1086

Quadrangular

1

11

16340

Irregular

2

12

385

Heptágono

1

13

720

Trapezoidal/Retangular

2

14

516

Trapezoidal

2

15

2405

Irregular/Retangular

2
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No conjunto dos muros identificados, existem três troços, Muro 1, Muro 4 e Muro 11, que
serão afetados pelo projeto devido à necessidade de fazer pequenos ajustes no atual
traçado do acesso existente.
Por forma a evitar a afetação de outros muros que se encontram na envolvente à estrada
a beneficiar, será inserida no Caderno de Encargos da Obra a seguinte medida de
minimização:
•

Evitar a afetação dos muros de pedra solta existente ao longo de todo o acesso a
beneficiar.

Refira-se que a afetação de muros de pedra solta carece de autorização prévia do
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros.
Decorrente da destruição parcial de três troços de muro (Muro 1, Muro 4 e Muro 11), e na
eventualidade de serem afetadas outras estruturas semelhantes no decorrer da
beneficiação do acesso aos novos aerogeradores ou da abertura da vala de cabos, como
medida de minimização será necessário proceder ao registo sumário de todos os troços
de muro com afetação direta, da seguinte forma:
•

Registo fotográfico exaustivo da estrutura, após a limpeza da vegetação;

•

Registo gráfico das estruturas, à escala considerada pertinente, em cada troço de
muro detetado;

•

Elaboração da memória descritiva, na qual se caracterizem exaustivamente os
elementos arquitetónicos, os elementos construtivos e as técnicas de construção
usadas.

A limpeza, que poderá reduzir-se à desmatação da área, deverá ser acompanhada por
um arqueólogo, seguindo os métodos preconizados para outros trabalhos arqueológicos,
incluindo o registo das estruturas já identificadas e eventuais vestígios que venham a ser
detetados.
Os segmentos de muro destruídos poderão ser, eventualmente, repostos, se tal ação for
exigida pelos proprietários ou pelo Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros.

3.8.5 Dado que as ocorrências n.º 2 e 4 sofrerão um impacte visual permanente
(enquanto durar a exploração do Projeto) e dada a respetiva proximidade face ao
aerogerador 38, esta questão deverá ser avaliada com maior detalhe.
Da avaliação desenvolvida considera-se que as ocorrências n.º 2 e 4 não têm impacte
visual negativo permanente devido à proximidade ao aerogerador 38, porque a estética
deste equipamento não é incompatível com a estética da arquitetura tradicional. Pelo
contrário, existe uma junção perfeita de elementos de modernidade (linhas suaves dos
contornos do aerogerador) com os traços escorreitos, simples e retilíneos da arquitetura
rural, bem representada nos dois moinhos de vento.
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3.8.6 Explicitar porque na avaliação de impactes não foram consideradas as várias ações
com potenciais impactes sobre eventuais vestígios arqueológicos, como instalação de
estaleiros, desmatação, escavação, abertura de valas, terraplenagens, áreas de depósito
e empréstimo de inertes, abertura e/ou alargamento de acesso e circulação de
maquinaria.
A instalação do estaleiro de obra e área de depósito de inertes, a realização de
operações de desmatação, escavação, abertura de vala, terraplanagens, abertura e/ou
alargamento de acesso e circulação de maquinaria são os agentes de impacte inerentes
a todo o processo construtivo do projeto, os quais foram considerados na avaliação de
impactes patrimoniais, tendo inclusivamente sido previstas medidas de minimização para
estes impactes.

3.8.7 Dado que o Projeto se desenvolve numa área sensível, onde ocorrem muitas
cavidades cársicas que, por vezes, têm vestígios de ocupação humana, deverão ser
propostas medidas de minimização específicas para a fase de construção, de acordo
com a respetiva avaliação espeleo-arqueológica.
Desenvolvendo-se o projeto numa zona sensível para o aparecimento de cavidades
cársicas, as quais por vezes têm vestígios de ocupação humana, recomenda-se, como
medida de minimização, que se no decorrer da desmatação e escavação do substrato
geológico, forem detetados elementos desta natureza, o mesmo deve de imediato ser
comunicado ao IGESPAR, I.P., para se desencadear os mecanismos necessários à sua
avaliação espeleo-arqueológica.

3.8.8 Apresentar as Fichas de Inventário correspondentes às restantes ocorrências
localizadas na área de estudo do EIA, nomeadamente as n.º 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
As ocorrências n.º 5, n.º 6, n.º 7, n.º 8, n.º 9 e n.º 10 encontram-se na área de
enquadramento histórico e fora de área de projeto (que integra a área de incidência direta
e a área de incidência indireta) motivo pelo qual não foram apresentadas as respetivas
Fichas de Inventário.
A georeferenciação de ocorrências na área de enquadramento histórico é uma opção
metodológica voluntária, que tem como objetivos principais: facilitar a síntese histórica do
território abrangido por este projeto e integrar os elementos patrimoniais registados nas
prospeções arqueológicas. Ou seja, é uma escolha técnica que procura valorizar o
contexto histórico da paisagem envolvente à área de projeto.
Não existe nenhuma disposição regulamentar que estabeleça a obrigatoriedade de existir
uma área de enquadramento histórico ou defina qualquer limite, sendo da
responsabilidade do diretor científico a seleção dos seus conteúdos.
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O IGESPAR I.P. autorizou um plano de trabalhos arqueológicos onde é mencionado que
serão realizadas prospeções arqueológicas sistemáticas apenas na área de projeto do
parque eólico, não tendo sido colocada qualquer condicionante para a obrigatoriedade de
fazer prospeções arqueológicas seletivas nas ocorrências patrimoniais existentes na área
de enquadramento histórico.
Refira-se que no relatório entregue já consta um quadro com as coordenadas de todas as
ocorrências patrimoniais inventariadas, bem como, outro quadro com a síntese dos dados
recolhidos acerca dessas mesmas ocorrências (tipo, cronologia, enquadramento legal e
bibliografia).
Pelos motivos expostos, considera-se que a informação essencial para a caracterização
sumária das ocorrências n.º 5, n.º 6, n.º 7, n.º 8, n.º9 e n.º 10 já consta no relatório, não
sendo necessárias fichas de inventário (fichas de sítio) ou trabalhos de campo adicionais.

3.8.9 Incluir informação das eventuais ocorrências patrimoniais existentes ao longo de
todo o traçado da rede de cabos de ligação à subestação e dos impactes espectados.
No Anexo 3 responde-se, detalhadamente, a esta questão. No entanto salienta-se,
desde já, que quer em termos bibliográficos, quer ao nível da prospeção arqueológica
desenvolvida não foram identificadas, ao longo de todo o traçado da rede de cabos de
ligação à subestação, quaisquer ocorrências patrimoniais, pelo que os impactes
expectáveis são classificados de inexistentes.

2.4

Planta de Condicionantes

4.1 Reformular a planta de condicionantes, tendo em consideração uma correta
delimitação da área de estudo (tal como referido anteriormente) e incluindo o
levantamento topográfico realizado e a informação detalhada do projeto de execução
(nomeadamente, aerogeradores, plataforma, acessos, vala de cabos, estaleiro,
drenagem, aterro/escavação) e as áreas a salvaguardar/minimizar identificadas no
presente EIA e nos elementos adicionais agora solicitados, nomeadamente estruturas
cársicas, manchas com habitat prioritário e/ou flora protegida, áreas mais sensíveis para
a fauna, zonas de elevada e muito elevada sensibilidade paisagística, captações de
água, pontos de água, feixes hertzianos e explorações de inertes, para além dos
elementos já indicados na planta apresentada.
Na FIG. 25 encontra-se identificada a área total do projeto bem como as condicionantes
acima referenciadas e que foram identificadas.
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FIG. 25 - Condicionantes
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2.5

Reformulação do Resumo Não Técnico (RNT)

O Resumo Não Técnico reformulado deverá ter em consideração os elementos adicionais
ao EIA solicitados e, ainda, no texto, onde consta “o futuro Parque Eólico”, substituir por
“Sobre equipamento do parque Eólico de Candeeiros”.
O novo RNT deverá ter uma data atualizada.
O Resumo Não Técnico reformulado em conformidade com os esclarecimentos
prestados no âmbito do presente aditamento apresenta-se em volume autónomo.
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