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1.

INTRODUÇÃO

Dando cumprimento à legislação sobre o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA),
Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de
8 de Novembro, a Direcção-Geral de Energia e Geologia, na qualidade de entidade licenciadora,
apresentou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao
projeto “Parque Eólico de Maúnça”, em fase de estudo prévio, cujo proponente é a empresa Parque
Eólico da Serra do Oeste, S.A.
O presente projeto refere-se à implantação de um parque eólico com menos de 20 aerogeradores, mas
que se irá localizar a menos de 2 km de outro parque eólico – Parque Eólico de Chão Falcão II
constituído por 11 aerogeradores, enquadrando-se assim no ponto 3 i), do Anexo II do diploma
mencionado.
A APA, como Autoridade de AIA, ao abrigo do Artigo 9.º do referido diploma, nomeou a respetiva
Comissão de Avaliação (CA), a qual é constituída pelas seguintes entidades e seus representantes:


APA – Eng.ª Catarina Fialho (preside a CA), Dr.ª Clara Sintrão (Consulta Pública) e Dr.ª Rita
Fernandes (apoio à coordenação);



Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) – Eng. Manuel Duarte



Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) – Dr.ª Maria Ramalho



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-Centro) - Eng. Ivo
Beirão



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) – Eng.ª Margarida Marques.



Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) – Dr.ª Susana Machado

O presente parecer teve a colaboração do Arqt.º João Jorge na análise do fator ambiental Paisagem.

2.

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

O procedimento de avaliação contemplou o seguinte:
1.

Instrução do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, e nomeação da Comissão de
Avaliação.

2.

Análise técnica do EIA e documentação adicional, consulta do Estudo Prévio do “Parque Eólico
de Maúnça”.



No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou necessário a solicitação de
elementos adicionais, 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.



O proponente entregou elementos adicionais, tendo sido considerado que a informação contida
no Aditamento dava resposta às questões levantadas pela CA, pelo que foi declarada a
conformidade do EIA.

3.

Solicitação de pareceres específicos às seguintes entidades externas: Direção-Geral de Energia e
Geologia (DGEG) e Sociedade Portuguesa de Espeleologia (SPE). Os pareceres recebidos
encontram-se em anexo e foram analisados e integrados no presente parecer.

4.

Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, no dia 7 de Novembro de 2012,
onde estiveram presentes alguns representantes da CA (APA, ICNF, DGPC, LNEG e CCDR-Centro),
do proponente, e da equipa que elaborou o EIA.

5.

Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 25 dias úteis, de 3 de Outubro
a 8 de Novembro de 2012.

6.

Análise técnica do EIA e elaboração de pareceres sectoriais.

7.

Elaboração do parecer final.
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O EIA, objeto da presente avaliação, foi elaborado entre os meses de Julho de 2011 e Abril de 2012.

3.

ENQUADRAMENTO

O Parque Eólico de Maúnça será constituído por 10 aerogeradores a localizar nos concelhos de Leiria e
Batalha.
Na envolvente do Parque Eólico de Maúnça existem outros parques eólicos, a saber:

4.



Parque Eólico de Chão Falcão I – constituído por 15 aerogeradores e localizado a cerca de 5,3 km
a Sul da área do Parque Eólico de Maúnça;



Parque Eólico de Chão Falcão II – constituído por 11 aerogeradores e localizado a cerca de 1,2 km
a Sul da área do Parque Eólico de Maúnça;



Parque Eólico de Chão Falcão III – constituído por 9 aerogeradores e localizado a cerca de 12,5
km a Sudeste da área do Parque Eólico de Maúnça;



Parque Eólico de Marvila – constituído por 6 aerogeradores e localizado a cerca de 10 km a
Sudeste da área do Parque Eólico de Maúnça;



Parque Eólico dos Candeeiros – constituído por 37 aerogeradores e localizado a cerca de 27 km a
Sudoeste da área do Parque Eólico de Maúnça.

O PROJETO
OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

O objetivo do projeto é a produção de energia elétrica a partir de uma fonte de energia renovável e não
poluente contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do país e para o cumprimento do
Protocolo de Quioto.
O Parque Eólico de Maúnça prevê a instalação de 10 aerogeradores de 2 MW de potência unitária,
totalizando 20 MW instalados, com os quais se estima produzir anualmente cerca de 58 Gwh.

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
O Parque Eólico de Maúnça será implantado na região Centro, no distrito de Leiria, concelho de Leiria
(freguesias de Arrabal e Cortes) e de Batalha (freguesias de Reguengos do Fetal e São Mamede).
A área do Parque Eólico não coincide com nenhuma área classificada no âmbito da Conservação da
Natureza, sendo que a linha elétrica interceta em dois pontos o Sitio de Interesse Comunitário
PTCON0015 - Serras de Aire e Candeeiros.
A área de estudo situa-se na região Norte do planalto de São Mamede e a Norte da estrutura anticlinal
correspondente à Serra de Alqueidão, a Norte do conjunto montanhoso das serras de Aire e Candeeiros,
a altitudes da ordem de 350 m a Norte e 450 m nos setores Sudeste e Oeste (435 m no vértice
geodésico de Maúnça).
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O parque eólico em avaliação apresenta as seguintes características:

Potência Instalada
Produção Prevista Total
Número
Potência unitária
Altura
Diâmetro do rotor
Aerogeradores
Posto de transformação
Plataforma de montagem
Número de pás
Velocidade de rotação
Início de funcionamento
Velocidade do
Vento
Máxima de serviço
Profundidade x largura
Rede elétrica
interna (vala)
Extensão
Edifício de comando e subestação
Área do Estaleiro

20 MW
58 Gwh/ano
10
2 MW
100 m
92 m
Externo
2
1 250 m
3
7,8 – 15,0 rpm
3 m/s
24 m/s
0,8 m x 0,4 m
6 240 m
2
900 m
2
1 000,0 m

O acesso ao local do projeto será efetuado a partir de acessos existentes e acessos existentes a
beneficiar, que derivam do caminho municipal CM 1266. No que respeita à área de implantação do
parque eólico, segundo o EIA, esta já possui uma extensa rede de caminhos, estando prevista a
reabilitação de cerca de 2,4 km de acessos e a abertura de cerca de 340 m.
O posto de transformação (PT) será colocado no exterior da torre. A interligação entre os aerogeradores
e a subestação existente será feita através de cabos subterrâneos a 20 kV. A rede de cabos será
enterrada em vala ao longo dos acessos entre os aerogeradores e o edifício de comando/subestação,
numa extensão aproximada de 6 240 m.
O Parque Eólico de Maúnça será ligado à rede elétrica do Sistema Elétrico Público através de uma linha
elétrica aérea a construir, a 60 kV, com uma extensão aproximada de 4,7 km. A linha elétrica
estabelecerá a ligação entre a subestação do parque eólico e a linha elétrica do Parque Eólico de Chão
Falcão que por sua vez estabelece a ligação à subestação da Batalha.
2

O EIA prevê que o estaleiro ocupe uma área de cerca de 1 000 m e propõe que fique localizado próximo
da subestação a construir, evitando as áreas identificadas na Planta de Condicionamentos.
Segundo o aditamento ao EIA, estima-se que a área a afetar durante a construção do projeto será de
2
2
cerca 41 630 m , e na fase de exploração seja reduzida para cerca e de 12 303 m .
Relativamente à movimentação de terras estima-se que o volume de escavação envolvido na obra de
3
construção seja idêntico ao volume de aterro, cerca de 19 200 m , não se prevendo assim volume
sobrante.
A implantação do parque eólico implica a instalação/execução dos seguintes trabalhos:
-

Arrendamento dos terrenos

-

Instalação e utilização do estaleiro;

-

Limpeza dos terrenos / desmatação, escavação / aterros / compactação;

-

Construção da plataforma de apoio à montagem dos aerogeradores;

-

Montagem dos aerogeradores;

-

Abertura da vala para instalação da rede de cabos;

-

Movimentação de máquinas, veículos e pessoas afetas à obra;

-

Depósito temporário de terras e materiais;

-

Produção de resíduos e efluentes;

-

Desativação do estaleiro e recuperação paisagística das zonas intervencionadas.
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O EIA perspetiva uma duração aproximada de 18 meses para a construção do projeto.
Para a fase de exploração realçam-se as seguintes atividades:
-

Arrendamento dos terrenos;

-

Presença e funcionamento dos aerogeradores;

-

Manutenção e reparação de equipamento;

-

Presença e utilização dos acessos;

-

Produção de energia elétrica.

Das visitas a alguns parques eólicos que se encontravam em manutenção, mais concretamente em
mudança das pás dos aerogeradores, verificou-se uma movimentação significativa de máquinas e
veículos afetos à mesma e a destruição do coberto vegetal das plataformas de montagem em
recuperação. Assim, considera-se que além destas atividades previstas poderão ocorrer outras com
impactes semelhantes aos da fase de construção.
A fase de exploração (vida útil) prevista para um parque eólico é de 20 anos.

5.

APRECIAÇÃO DO PROJETO

A CA entende que na globalidade, com base no EIA, nos elementos adicionais e nos pareceres recebidos
foi reunida a informação necessária para a compreensão e avaliação do projeto.
No âmbito da avaliação e dadas as características do projeto e do seu local de implantação foram
considerados como fatores ambientais preponderantes para a tomada de decisão a Sistemas Ecológicos,
Paisagem e Socioeconomia.
Outros fatores ambientais tais como Geologia e Geomorfologia, Solos e Ocupação do Solo, Recursos
Hídricos, Ambiente Sonoro, Património e Instrumentos de Ordenamento do Território são também
objeto de análise neste parecer.
Relativamente ao ambiente sonoro, a UTAD não emitiu parecer sectorial até à data de encerramento do
presente parecer, pelo que a análise deste fator ambiental tem apenas em consideração a análise
efetuada no EIA.

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Sistemas Ecológicos
O EIA considera que, tendo em conta a tipologia do projeto em estudo, “os valores ecológicos
potencialmente mais suscetíveis de serem afetados pelo projeto são os grupos dos vertebrados
voadores – avifauna e quirópteros, bem como biótopos e habitats”.
Fauna
Relativamente à fauna, além da pesquisa bibliográfica consultada, nas saídas de campo foram realizadas
um total de 8 transeptos de mamíferos e herpetofauna, 19 pontos de escuta de avifauna e 5 pontos de
quirópteros.
Em termos de resultados foram inventariadas, nas duas áreas de estudo (parque eólico e linha elétrica),
um total de 189 espécies, das quais 179 foram listadas na área do parque eólico e 178 na área da linha
elétrica. Durante o trabalho de campo foram confirmadas a presença de 48 espécies, perfazendo um
total de 25,4% das espécies identificadas.
Importa ainda referir que do total de espécies inventariadas, 19 são consideradas ameaçadas de acordo
com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal.
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Herpetofauna
Em relação ao grupo dos anfíbios foram identificadas 14 espécies, 8 delas com ocorrência confirmada,
sendo que na área de implantação do parque eólico, a presença de cursos ou pontos de água é
localizada, pelo que não se prevê que este grupo seja abundante nesta área (ao nível do trabalho de
campo apenas foram avistadas 2 espécies, a rã-verde (Rana perezi) e o sapo-comum (Bufo bufo)). Em
termos de espécies com interesse conservacionista, destacam-se a rã-ibérica (Rana ibérica), a rã-defocinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi) e o tritão-de-ventre-laranja (Triturus boscai), enquanto
endemismos ibéricos, sendo que a rã-de-focinho-pontiagudo apresenta um estatuto de conservação de
Quase Ameaçado e encontra-se listada no Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro. No entanto, o EIA conclui que “atendendo aos
biótopos presentes na área de estudo não se considera a sua ocorrência provável”.
No que diz respeito aos répteis foram inventariados um total de 19 espécies, das quais 11 confirmadas,
sendo que no trabalho de campo foram detetadas 2 espécies: lagartixa-do-mato (Psammodromus
algirus); e lagartixa-ibérica (Podarcis hispânica)). Em termos de espécies com interesse conservacionista
destacam-se a víbora-cornuda (Vipera latastei), com estatuto de conservação Vulnerável, o lagarto-deágua (Lacerta schreiberi), endémica da Península Ibérica, o cágado-de-carapaça-estriada (Emys
orbicularis), espécie considerada em Perigo de Extinção e a cobra-de-pernas-pentadáctila (Chalcides
bedriagai), outro endemismo ibérico. Destas espécies, consideram que apenas a víbora–cornuda tem
condições de ocorrer nesta área, devido à presença de biótopos favoráveis à sua presença
(afloramentos rochosos), ao contrário das outras espécies citadas, que não apresentam biótopos
favoráveis.
Relativamente à área de estudo da linha elétrica, para o grupo dos anfíbios foram identificadas 15
espécies, 13 delas com ocorrência confirmada, sendo que, tal como referido para a área de estudo do
parque eólico, a presença de cursos ou pontos de água é localizada, pelo que não se prevê que este
grupo seja abundante (ao nível do trabalho de campo apenas se detetou a presença da rã-verde).
No que diz respeito aos répteis foram identificadas 21 espécies, das quais 17 estão confirmadas para a
área de estudo e 4 consideradas de ocorrência possíveis, sendo que no trabalho de campo foram
detetadas 2 espécies (lagartixa-do-mato e lagartixa-ibérica). Em relação à diversidade específica, a
mesma é semelhante ao referido para o parque eólico, sendo que nesta área se detetou a ocorrência
potencial adicional da cobra-de-capuz (Macroprotodon cucullatus).
Avifauna
De acordo com o EIA, não são conhecidas na área do parque eólico, ou na sua envolvente, áreas de
nidificação conhecidas de espécies de avifauna que apresentam um estatuto de conservação
desfavorável ou que sejam consideradas de interesse conservacionista.
Assim, estão referenciadas para esta zona 96 espécies de aves, das quais 4 se consideram como
apresentando uma ocorrência possível, nomeadamente o bútio-vespeiro (Pernis apivorus), o milhafrenegro (Milvus migrans), o bufo-real (Bubo bubo) e o bufo-pequeno (Asio otus). Destaca-se igualmente a
ocorrência confirmada (através de pesquisa bibliográfica) da águia-de-Bonelli (Hieraaetus fasciatus), o
peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus), a águia-cobreira (Circaetus gallicus), a águia-calçada (Hieraaetus
pennatus), a ógea (Falco subbuteo), o açor (Accipiter gentilis) e o peneireiro-comum (Falco tinunculus).
Das espécies inventariadas, 7 estão classificadas pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal com
estatuto de conservação desfavoráveis, a saber, o tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus), cuja população
reprodutora está classificada de Criticamente Ameaçado e a população invernante como Vulnerável, a
águia-de-Bonelli e a gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax), cujas populações são
consideradas em Perigo de Extinção, o bútio-vespeiro, o açor, a ógea e o noitibó-cinzento (Caprimulgus
europaeus), que apresentam estatuto de Vulnerável.
Em termos de trabalho de campo (10 pontos de escuta/observação de aves), permitiu apenas confirmar
a presença de 16 espécies, sendo que este baixo número tenha sido devido “ao facto de a saída de
campo se ter realizado fora da época de reprodução da avifauna (setembro) e, ainda, devido às elevadas
temperaturas que se registaram durante as saídas de campo (temperaturas acima dos 30º C)”.
Ao nível das espécies de ave de rapina, ou outras planadoras, registaram a ocorrência da águia-de-asaredonda (Buteo buteo) e do peneireiro-comum.
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Tendo em conta o estatuto desta espécie, salienta-se que foi confirmada a ocorrência da águia-deBonelli numa zona adjacente à área de estudo, no âmbito da área de controlo ao Parque Eólico de Chão
Falcão I, não sendo no entanto conhecidas áreas de nidificação desta espécie, pelo que consideram a
sua ocorrência ocasional.
Refira-se também, a ocorrência da gralha-de-bico-vermelho, cuja reprodução é confirmada para uma
zona adjacente à área de estudo, constituindo uma espécie que foi identificada nas monitorizações
realizadas para o Parque Eólico de Chão Falcão III, não tendo sido contudo detetada nas monitorizações
do Parque Eólico de Chão Falcão I e II, que se localizam mais próximo da área de implantação do Parque
Eólico de Maunça.
Relativamente à área de estudo para a linha elétrica, estão referenciadas para esta zona 95 espécies de
aves, das quais 2 se consideram como apresentando uma ocorrência possível: o milhafre-negro; e o grifo
(Gyps fulvus).
Das espécies inventariadas, 7 estão classificadas pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal com
estatuto de conservação desfavoráveis, sendo as mesmas que foram consideradas para a área de estudo
do parque eólico.
Em termos de trabalho de campo (10 pontos de escuta/observação de aves), permitiu confirmar a
presença de 21 espécies, sendo que, ao nível das espécies de ave de rapina, ou outras aves planadoras,
registaram a ocorrência da águia-de-asa-redonda e do peneireiro-comum, tal como sucedeu para o
parque eólico.
Destaca-se ainda a ocorrência possível do grifo, considerando-se no entanto a sua nidificação na área
muito improvável.
Ao nível das espécies com estatuto de conservação desfavorável, não se observaram diferenças entre a
área do parque eólico e da linha elétrica, embora ao nível das restantes espécies de aves existam
algumas diferenças, embora consideradas pouco significativas.
Por fim, tal como referido para o parque eólico, não são conhecidas na área da linha elétrica, ou na sua
envolvente, áreas de nidificação conhecidas de espécies de avifauna que apresentam um estatuto de
conservação desfavorável ou que sejam consideradas de interesse conservacionista.
Mamofauna não voadora
Encontram-se inventariadas para a área de estudo 26 espécies de mamíferos (excluindo o grupo dos
quirópteros), destacando-se a ocorrência de uma espécie com estatuto de conservação desfavorável, o
rato-de-Cabrera (Microtus cabrerae), que está classificado como Vulnerável de acordo com o Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal. No entanto, atendendo às características da área e aos biótopos
presentes, consideram que a ocorrência desta espécie é pouco provável.
Quirópteros
Este grupo está bem representado na área, com 12 espécies confirmadas e 11 dadas como possíveis,
das quais 3 espécies são consideradas como Criticamente Ameaçadas (o morcego-de-ferraduramediterrânico (Rhinolophus euryale), o morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehely) e o
morcego-rato-pequeno (Myotis blythii)), uma é considerada como Em Perigo (o morcego-de-Bechtein
(Myotis bechsteinii)), 5 são consideradas Vulneráveis (o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus
ferrumequinum), o morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros), o morcego-rato-grande
(Myotis myotis), o morcego-de-franja-do-sul (Myotis escalerai) e o morcego-de-peluche (Miniopterus
schreibersii)) e 6 que apresentam Informação Insuficiente, desconhecendo-se os tamanhos e dinâmicas
das suas populações (o morcego-lanudo (Myotis emarginatus), o morcego-arborícola-gigante (Nyctalus
lasiopterus), o morcego-arborícola-pequeno (Nyctalus leisleri), o morcego-negro (Barbastella
barbastellus), o morcego-orelhudo-castanho (Hypsugo savii) e o morcego-rabudo (Tadarida teniotis)).
Para a análise das espécies de quirópteros presentes na área de estudo recorreram à análise acústica
das gravações, tendo-se detetado a presença de quirópteros em todos os pontos de amostragem, tendo
registado neste âmbito 40 passagens. De entre as espécies detetadas no trabalho de campo, apenas foi
possível identificar uma espécie com estatuto de ameaça, que correspondeu ao morcego-de-peluche.
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Ainda segundo o EIA, “com as informações disponibilizadas pelo ICNF, a 06 de julho de 2011, não são
conhecidos na área de estudo, ou na sua envolvente próxima (buffer de 10 km), abrigos de morcegos
cavernícolas de importância nacional, regional ou local”.
Ao nível das prospeções efetuadas de locais de abrigos de quirópteros, estas prospeções permitiram
identificar 6 cavidades cársicas com potencial para constituírem abrigo, sendo que destas apenas 3
“apresentam um maior potencial, dado que as entradas estão livres e aparentam uma menor
perturbação humana (ausência de lixo)”.
Relativamente à área de estudo da linha elétrica, para a mamofauna, encontram-se inventariadas 47
espécies de mamíferos (incluindo o grupo dos quirópteros), sendo que 37 com ocorrência confirmada,
não se verificando diferenças relativamente à diversidade de espécies entre a área do parque eólico e
da linha elétrica.
Flora e Vegetação
Na área de estudo do parque eólico, com 195,2 ha, foi possível cartografar 7 biótopos e mosaico de
biótopos distintos, dos quais o mais representativo é o correspondente aos matos (40,1%), o qual
também se apresenta associado à lajes calcárias e aos prados (0,005% e 17,9%, respetivamente).
Destaca-se também a presença do biótopo Eucaliptal com 38,3%.
Deste modo, de acordo com os resultados obtidos, verifica-se que algumas das manchas de biótopos
possuem correspondência a habitats naturais incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de
abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, nomeadamente o habitat 5330 – Matos
termomediterrânicos ou matos pré-desertícos, o habitat 6110* - Prados rupícolas calcários ou basófilos
de Alysso-Sedion albi, o habitat 8210 – Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica e o
habitat 8240* - Lajes calcárias (dos quais os que estão assinalados com “*” são considerados
prioritários).
Já na área de estudo da linha elétrica, com 181,8 ha, foi possível cartografar 6 biótopos e mosaico de
biótopos distintos, dos quais o mais representativo é o correspondente ao agrícola/rural (32,5%),
seguido dos matos (19,73%). Destaca-se ainda a presença de manchas de carvalhal (11,9%) e floresta de
produção (12,7%).
Assim, de acordo com os resultados obtidos, verifica-se que algumas das manchas de biótopos possuem
correspondência a habitats naturais incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, nomeadamente o habitat 5330 e o habitat
9240 – Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis.
Para o efeito, foi elaborada uma Carta de “Usos do Solo, Biótopos e Habitats” bem como são
identificadas as “Áreas de maior relevância ecológica”, subdivididas em dois níveis, um primeiro que
corresponde às áreas definidas como condicionantes ecológicas e um segundo nível, que corresponde às
áreas sensíveis, cuja afetação deve ser evitada.
Em relação às “Áreas de maior relevância ecológica”, as do Nível I (áreas muito sensíveis do ponto de
vista ecológico) correspondem às zonas onde ocorrem os habitats prioritários (foram incluídos os
mosaicos de biótopos matos + lajes calcárias, eucaliptal + lajes calcárias, os mosaicos matos + prados
(nas manchas em que possui a correspondência com o habitat 6110) e a mancha com o habitat 8210
(vertentes rochosas, que embora não prioritário, pela sua associação com o habitat 6110 também foi
incluído)). O objetivo de cartografar estas áreas, é, além de salvaguardar estes habitats, também
permitem a salvaguarda das áreas com potencial de ocorrência das espécies de flora mais relevantes do
ponto de vista da conservação.
As áreas de Nível II (áreas sensíveis cuja afetação deve ser evitada sempre que possível) correspondem
ao biótopo carvalhal, sempre que possui correspondência ao habitat 9240, o qual apenas ocorre na área
de estudo da linha elétrica.
Ao nível do elenco florístico total inventariado para a área de estudo do parque eólico e linha elétrica,
quer através da bibliografia consultada, quer através do trabalho de campo, foram identificadas um
total de 383 espécies, das quais 10 são endemismos e 6 estão incluídas nos Anexos B-II e/ou B-IV do
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, a
saber, Arabis sadina, Iberis procumbens subsp. microcarpa, Narcissus calcicola, Leuzea longifolia, Silena
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longicilia, Dianthus cintranus subsp. barbatus, Juncus valvatus, Serratula baetica subsp. lusitanica,
Serratula estremadurensis e Thymus villosus.
Decorrente do trabalho de campo, não foram observados exemplares destas espécies, embora tendo
em conta a disponibilidade de habitat de ocorrência de cada espécie, 5 tem maior probabilidade de
ocorrer na área de estudo do parque eólico (Arabis sadina, Iberis procumbens subsp. microcarpa,
Narcissus calcicola, Leuzea longifolia e Silena longicilia) e 6 na área de estudo da linha elétrica (Iberis
procumbens subsp. microcarpa, Narcissus calcicola, Leuzea longifolia, Silena longicilia, Serratula baetica
subsp. lusitanica e Serratula estremadurensis).
Paisagem
A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação
e caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com
o Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de
Cancela d'Abreu et al. (2004), a área de estudo a uma escala regional (macroescala) insere-se nos
Grupos de Unidades de Paisagem (macroestrutura): Grupo H – Beira Litoral e no Grupo K – Maciços
Calcários da Estremadura. Dentro do Grupo H, insere-se na Unidade de Paisagem “Leiria-Ourém-Soure”
(n.º 60) e dentro do Grupo K abrange a Unidade de Paisagem “Serras de Aire e Candeeiros” (n.º 68).
Transversalmente às Unidades de Paisagem foram ainda definidas 5 Subunidades com base em critérios
fisiográficos: Cumeadas; Planalto; Encostas de Transição; Vales e Planícies.


UHP Serras de Aire e Candeeiros (n.º 68): abrange a faixa de território definido pela serra de
Candeeiros, que apresenta uma orientação sensivelmente NNE-SSW. Evidencia-se pelo relevo
proeminente, que se eleva cerca de 200m relativamente à envolvente, e pela constituição
geológica responsável pela paisagem cársica característica, e pela ausência de cursos de água
superficiais. São frequentes as escarpas, as falhas e os afloramentos rochosos. Os matos são
dominantes e pontualmente ocorrem manchas florestais de produção de eucalipto e
recentemente de pinheiro. As encostas apresentam uma imagem característica, conferida por
um reticulado de parcelas de terreno, compartimentadas por muros construídos com pedra seca,
ocupadas por olival. Nas áreas mais baixas, e com maior disponibilidade de água, e de
acumulação de terra rossa, surgem áreas agrícolas (milho, vinha, batata e outras), por vezes na
envolvente das habitações existentes. Destacam-se também, negativamente, as áreas de
extracção de inertes, que pontuam o território, particularmente a Sul da área de estudo,
assumindo algumas delas dimensões relevantes, contribuindo assim para a perda de qualidade
cénica.



UHP Leiria-Ourém-Soure (n.º 60): caracteriza-se por apresentar um relevo suave a ondulado,
marcado pelos vales dos rios Lis e Lena. As zonas de encosta são marcadas pela presença de
grandes áreas de produção florestal dominadas pelo eucalipto e pinheiro, que imprimem um
carácter visual relativamente monótono. Surgem também, áreas expressivas de olival. A
ocupação urbana, com exceção de centros urbanos de maior relevo, como Mafra, é
relativamente dispersa distribuindo-se ao longo das vias de forma ininterrupta.

Os aerogeradores, as plataformas, o estaleiro e os acessos inserem-se hierarquicamente no Grupo de
Unidades de Paisagem K – Maciços Calcários da Estremadura, na Unidade de Paisagem “Serras de Aire e
Candeeiros” (n.º 68) e na Subunidade de Paisagem “Cumeadas” (Cumeada de Maúnça).
O corredor proposto para a implantação da futura linha elétrica aérea atravessa território pertencente
ao Grupo de Unidades de Paisagem K – Maciços Calcários da Estremadura, e ao Grupo H – Beira Litoral.
No Grupo K situa-se na Unidade de Paisagem “Serras de Aire e Candeeiros” (n.º 68) e atravessa as
Subunidades “Cumeadas”, “Encostas de Transição” e “Vales”. No Grupo H situa-se na Unidade de
Paisagem “Leiria-Ourém-Soure” (n.º 60) e atravessa as Subunidades “Vales”, “Encostas de Transição” e
“Planícies”.
O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, com base em três parâmetros: Qualidade
Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem. Após a integração de todos estes
parâmetros, verifica-se o seguinte:


Qualidade Visual: a área de estudo caracteriza-se genericamente por apresentar Qualidade
Visual Média. As áreas com Média a Elevada surgem com alguma expressão: associadas às
encostas mais declivosas das serras e aos vales dos rios Lis e Lena assim como aos vales das
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ribeiras suas afluentes, mais a montante e mais encaixados. Pontualmente Baixa, associada ao
espaço canal de infraestruturas viárias (IC9) e a áreas de extração de inertes.


Capacidade de Absorção: Globalmente, o território em análise, tende para apresentar
Capacidade de Absorção Média a Elevada. As áreas a Oeste e a Este do Parque porque mais
densamente povoadas, são as que expectavelmente apresentam menor capacidade de absorção
visual. As áreas de Elevada tendem a ocorrer de forma mais expressiva na zona mais interior e
planáltica (planalto de S. Mamede). Importa contudo referir, que as áreas que apresentam maior
capacidade de absorção, absorvem o impacte visual, de alterações que possam ocorrer ao nível
do solo, não se podendo inferir o mesmo, para perturbações que decorram acima da superfície
do solo e consequentemente para estruturas com o desenvolvimento vertical e escala que os
aerogeradores apresentam.



Sensibilidade Visual: A área de estudo, caracteriza-se maioritariamente por apresentar Média
Sensibilidade. As zonas de vale e as encostas do planalto, mais declivosas e orientadas a Oeste,
ainda relevantes na área de estudo, apresentam maior sensibilidade visual.

Os aerogeradores, subestação, estaleiro e acessos, localizam-se em área considerada como
apresentando Qualidade Visual Elevada (com afetação física e visual da mesma), Capacidade de
Absorção Visual Elevada e Sensibilidade Paisagística Média.
Socioeconomia
O projeto do Parque Eólico de Maunça (parque eólico e linha elétrica) será localizado nas freguesias de
Cortes e Arrabal, do concelho de Leiria, e de Reguengo do Fetal e São Mamede, do concelho da Batalha,
estando inserido na Região Centro (NUT II) e na sub-região do Pinhal Litoral (NUT III).
O concelho de Leiria é composto por 29 freguesias e uma população de cerca de 127 468 habitantes
2
(INE, 2011), apresentando uma densidade populacional de 210,9 hab/km (Censos 2001). As freguesias
de Cortes e Arrabal, situadas na parte sul do concelho, apresentavam, em 2011, cerca de 3 066 e 2 690
habitantes, respetivamente.
O concelho da Batalha é composto por 4 freguesias, incluindo as duas já referidas, apresentando uma
2
população de cerca de 15 837 habitantes (INE, 2011) e uma densidade populacional de 145,9 hab/km
(Censos 2001). Reguengo do Fetal e São Mamede apresentavam, em 2011, cerca de 2178 e 3593
habitantes, respetivamente.
Na última década (2001-2011) houve variações positivas (cerca de +6%) das populações, ao nível dos
concelhos, mas também variações negativas nas freguesias de Arrabal (-1,1%) e Reguengo do Fetal (7,6%).
Segundo os dados de 2001, o concelho de Leiria, com um índice de envelhecimento de 80,8%, revelouse menos envelhecido que a Batalha (100,5%), região centro (129,5%) e território continental (104,5%).
Destaca-se a freguesia de Reguengo do Fetal, com um índice de envelhecimento de 148,3%.
De acordo com o EIA, nas freguesias da área de estudo, 94,0% da população economicamente ativa em
2001 encontrava-se empregada, sendo as qualificações académicas predominantes o 1.º Ciclo ou então
nenhuma qualificação.
Nas zonas de implantação do parque eólico, a população ativa no setor Terciário é mais elevada no
concelho de Leiria (55,6 %), e no setor Secundário é mais elevada na Batalha (48,9%). Em ambos os
casos, as diferenças para os segundos setores mais empregadores, respetivamente os Secundário e
Terciário, não são muito significativas. Nas freguesias é o setor Terciário que emprega o maior número
de indivíduos, com exceção de São Mamede, onde o setor Secundário é o mais representativo, com
59,2%. Ao nível da região, sub-região e continente, é o setor Terciário que apresenta maior
percentagem empregadora.
No setor Primário, os valores para as freguesias são inferiores aos observados nos concelhos, tratandose de valores muito pouco significativos.
A dinâmica industrial no distrito de Leiria, a par da capacidade de atração de investimento para a região,
tem revelado níveis elevados. O tecido empresarial, no concelho de Leiria é constituído por pequenas e
médias empresas cujos principais ramos de atividade são: moldes e cimento; plástico; barro vermelho e
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cerâmica; rações para animais; madeira e louças sanitárias. Ao dinamismo empresarial do setor
Secundário, corresponde um setor Terciário muito desenvolvido.
No concelho da Batalha a existência de estabelecimentos industriais em pequenos aglomerados rurais
ou nas suas proximidades (anteriormente associados à atividade agrícola), registam atualmente outras
tipologias de usos, que usufruem das vantagens relacionadas com a proximidade aos locais de
residência ou pela disponibilidade dos terrenos. Da exploração de inertes à indústria transformadora,
passando pelo comércio, turismo e até agricultura, a atividade económica da Batalha é caracterizada por
uma diversidade de setores.
De acordo com o EIA, em 2009 o concelho de Leiria tinha 16 007 empresas, correspondendo a
aproximadamente 6,7% das empresas da Região do Centro. No concelho da Batalha contabilizavam-se,
na mesma data, 1 881 empresas (0,8%).
As empresas de Leiria, relacionadas com o comércio por grosso e a retalho, bem como com a reparação
de automóveis, correspondiam a 25,7% do total das empresas, seguindo-se a indústria da construção
civil (14,0%). Na Batalha, as proporções da distribuição por estes dois setores (maioritários), são
ligeiramente superiores, cerca de 30,3% e 16,7%, respetivamente.
A área de estudo insere-se numa zona com características marcadamente rurais, onde, localmente, a
indústria extrativa e a exploração florestal são as atividades económicas que se destacam. Na área de
estudo da linha elétrica, identificam-se ocupações maioritariamente agrícolas, muito retalhadas, sendo
o edificado disperso e pouco povoado.
Outros Aspetos Relevantes
Relativamente aos outros fatores ambientais afetados pela implantação do projeto, considera-se
importante salientar os seguintes aspetos:
Geomorfologia, geologia e hidrogeologia
Geomorfologia
Os grandes traços da geomorfologia do Maciço Calcário Estremenho (MCE) são feitos pelos relevos do
Planalto de Santo António, os Planaltos de São Mamede e Serra de Aire e a Serra dos Candeeiros que se
encontram separados entre si pelos grandes sulcos tectónicos de Porto de Mós-Moitas Venda e de Rio
Maior-Porto de Mós, respetivamente.
A área de estudo localiza-se no extremo setentrional do planalto de S. Mamede, a norte da Serra do
Alqueidão. Este planalto atinge a sua altitude máxima (523 m) entre Mira de Aire e S. Mamede e desce
em degraus até à Bacia de Ourém localizada a nordeste deste planalto.
A escarpa da falha de Reguengo do Fetal constitui o principal elemento geomorfológico das vizinhanças
da área de estudo, sendo truncada pelo corredor da linha elétrica. Desenvolve-se na encosta a oeste do
vértice geodésico de Maunça estendendo-se para sulsudoeste ao longo de cerca de 10 km até à região
de Casais dos Vales, com um comando médio superior a 150 m.
A rede hidrográfica superficial é pouco desenvolvida devido à forte permeabilidade fissural que os
calcários possuem. O sector norte da área de estudo situa-se na zona de cabeceira do rio Lis que escoa
para noroeste, ao invés do afluente no sector sul que drena para sudoeste para as lagoas do Braçal e do
Boi.
Em todo o MCE, e particularmente no Planalto de São Mamede, são muito frequentes as formas cársicas
que resultam da dissolução dos calcários pela água, formas estas de superfície (exocarso), tais como
campos de lapiás, dolinas, uvalas, ou subterrâneas (endocarso) como cavidades do tipo algar ou lapa.
Na área de estudo as formas cársicas limitam-se às do tipo endocarso, contando-se entre estas, e
segundo o relatório síntese do EIA, 6 cavidades: os algares e abrigos da Senhora do Monte no setor
noroeste da área, o algar das Pedras e os algares de Marouço e Conformoso, no setor sul. Foi ainda
identificada uma pequena cavidade na base de um ressalto na rocha no Vale de Orendes, este já no
corredor da linha elétrica. Segundo a caracterização do relatório de EIA estas cavidades não apresentam
qualquer valor geológico significativo até às profundidades exploradas para o levantamento efetuado
para o relatório de EIA.
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Não se observam na área de estudo formas cársicas superficiais do tipo lapiás, dolinas ou outras com
dimensões ou formas significativas que justifiquem a sua caraterização.
Geologia
Na área de estudo afloram essencialmente litologias calcárias, mas também, no local de implantação do
AG10, conglomerados. As formações geológicas da área de estudo são, da base para o topo e segundo a
cartografia geológica das folhas 27-A e 23-C da carta geológica de Portugal na escala 1:50 000
(SGP/IGM):
2



J RF – Formação de Reguengo do Fetal (Batoniano – Jurássico Médio) formada essencialmente
por calcários oolíticos



J CM (ou J3ab, segundo a cartografia mais antiga) - Formações de Cabaços e de Montejunto
(Oxfordiano a Kimeridgiano - Jurássico Superior) constituídas por calcários, margas e
conglomerados



J Al - Formação de Alcobaça (Kimeridgiano – Jurássico Superior) – formada por calcários margosos
e argilitos



C Ca – Conglomerados da Caranguejeira (Aptiano-Albiano a Cenomaniano) formado por arenitos
grosseiros com tendência conglomerática.

3

3

2-3

Relativamente à estrutura e tectónica, o Planalto de São Mamede e a Serra de Aire correspondem a
uma dobra anticlinal de grande raio de curvatura do tipo roll-over, gerada pela tectónica distensiva de
idade jurássica, truncada por diversas falhas de orientação geral noroeste-sudeste. Na área de estudo as
camadas estruturam-se segundo um monoclinal ligeiramente inclinado (5-10°) para norte. A já referida
falha de Reguengo do Fetal, localizada imediatamente a oeste da área de estudo, de orientação NNESSW, teve uma movimentação do tipo normal durante as fases extensionais mesozóicas. Esta falha está
também referenciada como apresentando atividade neotectónica, segundo a Carta neotectónica de
Portugal na escala 1:1 000 000 (Cabral e Ribeiro, 1988), sendo classificada como falha de inclinação
desconhecida e com componente de movimentação vertical.
Em termos do Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, a zona de
implantação do projeto enquadra-se em termos de zonamento do território para efeitos da
quantificação da ação dos sismos, na zona B que apresenta o segundo maior índice de sismicidade de
Portugal continental. Na carta da sismicidade histórica e atual (1755-1996), contendo as isossistas de
intensidades Máximas, escala de Mercalli modificada de 1956, elaborada pelo mesmo instituto, a região
afetada enquadra-se no contacto entre a zona de intensidade 8 e a 9, numa escala que varia entre 5 e
10.
Hidrogeologia
De acordo com o EIA, a área de estudo localiza-se na Unidade Hidrogeológica da Orla Ocidental
Carbonatada, no Sistema Aquífero do Maciço Calcário Estremenho, que segundo a caracterização dos
Sistemas Aquíferos de Portugal Continental, este sistema aquífero corresponde a um sistema muito
complexo, apresentando um comportamento típico de um aquífero cársico, constituído por vários
subsistemas, cada um deles relacionado com uma nascente cársica perene.
As nascentes do rio Lis mais próximas do parque eólico situam-se a noroeste, na localidade de Fontes, a
cerca de 1 km de distância do limite noroeste da área de estudo do parque eólico.
Segundo o EIA, o sistema aquífero do Maciço Calcário Estremenho é caracterizado pela existência de um
número reduzido de nascentes perenes e várias nascentes temporárias com caudais elevados, mas com
variações sazonais. Apresenta dificuldade em se captar água através de furos, característica comum dos
maciços cársicos, estando as captações com mais sucesso, localizadas perto das principais áreas de
descarga.
De acordo com dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, na área de estudo não
se identificaram captações de água subterrânea, sendo as mais próximas a cerca de 1000 m do limite do
parque eólico. Contudo, o EIA identificou duas captações particulares, uma junto ao limite noroeste da
área de estudo, e outra a cerca de 400 m a nascente do setor norte do parque eólico, correspondendo a
dois furos utilizados para rega de pequenas parcelas.
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Na área de estudo da linha elétrica identificou-se um furo vertical, em Celeiros, com o código SNIRH
308/32 e 13 captações particulares, sendo que 3 se localizam no corredor da linha. As captações
identificadas correspondem a furos para rega de parcelas de pequenas dimensões.
A área de estudo apresenta alta vulnerabilidade à poluição.
Património geológico
Na área de estudo não se conhecem, até agora, valores geológicos ou geomorfológicos com interesse
conservacionista. Nas proximidades da área ocorre, truncada pelo corredor da linha elétrica, a escarpa
de falha de Reguengo do Fetal que apresenta um valor geomorfológico e paisagístico significativo. As 6
cavidades identificadas no relatório síntese de EIA não apresentam valor geológico significativo até às
profundidades exploradas para o levantamento efetuado para o relatório de EIA.
Recursos Minerais
Na área do projeto do Parque Eólico de Maúnça ocorrem calcários micríticos, calcários oolíticos e
margas de formações geológicas do Jurássico Superior. Estes calcários têm boa aptidão para produção
de rochas industriais e ornamentais, pelo que constituem recurso geológico explorado em várias
pedreiras na área de Perulhal (três áreas de exploração consolidada, com três pedreiras cada uma), a
que corresponde uma área de exploração potencial desenvolvida segundo orientação N-S. Esta área
potencial é intersetada na zona de Perulhal pelo corredor da linha elétrica. Na área de implantação do
parque eólico não são conhecidos recursos minerais com interesse de exploração.
Solos e Ocupação do Solo
De acordo com o EIA, e segundo as Cartas de Solos e de Capacidade de Uso do Solo de Portugal
(DGADR), na área de estudo do Parque Eólico (PE) predominam largamente os solos Argiluviados Pouco
Insaturados, seguindo-se os solos Litólicos, os solos Mólicos e solos Incipientes. Quanto à área de estudo
da Linha Elétrica (LE), predominam os solos Calcários, seguidos pelos solos Mólicos e solos Argiluviados
Pouco Insaturados.
Relativamente à capacidade de uso do solo, na área do parque eólico, existem apenas solos de Classe E
(com limitações muito severas, riscos de erosão muito elevados, não suscetíveis de utilização agrícola,
com severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal ou servindo,
apenas, para vegetação natural, floresta de proteção ou de recuperação ou não suscetíveis de qualquer
utilização), inserindo-se nas subclasses “e” (com erosão e escoamento superficial) e “s” (com limitações
do solo na zona radicular).
Quanto à área de estudo da linha elétrica, em termos de capacidade de Uso do Solo, apresenta uma
maior predominância da Classe E (57%), seguida pela Classe D (solos com limitações severas, riscos de
erosão no máximo elevados a muito elevados, não suscetíveis de utilização agrícola, salvo casos muito
especiais, com poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração
florestal). A Classe D insere-se na subclasse “e” (com erosão e escoamento superficial). Ainda existem
solos de Classe C (com limitações acentuadas, com riscos elevados de erosão, suscetíveis de utilização
agrícola pouco intensiva) e solos de Classe B (com limitações moderadas, riscos de erosão no máximo
moderados, suscetíveis de utilização agrícola moderadamente intensiva). É nas zonas atravessadas dos
vales que se identificam algumas áreas, pouco representativas, onde o solo apresenta uma melhor
qualidade, com menores limitações, menor risco de erosão e suscetível a uma utilização agrícola mais
intensiva, embora com limitações devido à pequena espessura efetiva.
Na subclasse “e”, o risco de erosão resulta em grande parte do declive, ou do grau de erosão que
apresentam. Na subclasse “s”, os principais fatores que contribuem para as limitações são a espessura
efetiva, a secura associada à baixa capacidade de água utilizável, a baixa fertilidade, a
salinidade/alcalinidade, os elementos grosseiros e os afloramentos rochosos.
Em termos de ocupação do solo, na área do parque eólica predomina a área florestal e natural, com
aproximadamente 188 ha, o que corresponde a cerca de 96% da área de estudo. Como subclasse
predominam os matos (40% de ocupação da área), seguindo-se o eucaliptal e os matos com prado, com
cerca de 38% e 18% de ocupação da área, respetivamente. De forma global, verifica-se que o coberto
arbóreo sofreu com os incêndios de 2003 e 2005, sendo atualmente composto predominantemente por
eucalipto, matos e matos com prado.
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Os afloramentos rochosos ocorrem pontualmente na área do parque eólico, associados a matos e a
eucaliptal junto à EN1250-1, a noroeste do AG10 e a sudeste do AG08.
A área agrícola resume-se a pequenas áreas de agricultura de subsistência localizadas principalmente
nas imediações dos eucaliptais, junto às vias de comunicação e em encostas menos declivosas,
aproveitando as acessibilidades locais.
No que diz respeito à linha elétrica, predomina também a área florestal e natural, com cerca de 86 ha
(47% da área de estudo), seguindo-se a área agrícola (42%). Dentro da primeira, predominam as
subclasses dos matos (22%), carvalhal (13%) e eucaliptal (12,5%), ocorrendo os matos e eucaliptal
preferencialmente em zonas de encostas e cumeadas (nas zonas este e sudoeste). O carvalhal ocorre
exclusivamente na zona oeste da área de estudo, junto às áreas agrícolas e de menor altitude. Na área
agrícola predominam as subclasses da cultura anual (23%) e do olival com matos e afloramentos
rochosos (cerca de 17%). Existem ainda cerca de 7 ha de áreas urbanas descontínuas/edificações (áreas
artificiais), sendo esta a classe que abrange uma menor área. Nas infraestruturas e equipamentos, existe
com maior representatividade a subclasse das estradas, seguida das pedreiras.
Na globalidade das quatro classes, predominam a área florestal e natural e infraestruturas e
equipamentos, que correspondem a cerca de 99,9% da área de estudo do parque eólico. Quanto à área
de estudo da linha elétrica, predominam as classes área florestal e natural e área agrícola, que
correspondem a cerca de 89,3% da área de estudo.
De um modo geral, nas zonas de menor altitude e mais planas, verifica-se uma maior ocupação agrícola
e urbana. À medida que se sobe as encostas, predominam os matos, ocupação florestal e afins,
verificando-se também afloramentos rochosos.
Salienta-se a presença do carvalhal ibérico, na zona da linha elétrica, que deverá ser preservado ao
máximo.
Recursos Hídricos Superficiais
Em termos de recursos hídricos superficiais, a área de estudo do projeto (parque eólico e linha elétrica)
insere-se sobretudo na bacia hidrográfica do rio Lis. Apenas no limite sudeste da área de estudo do
parque eólico, onde não se prevê a implantação de aerogeradores, há a interseção de uma pequena
área com a bacia do Maciço Calcário Estremenho.
Na área de estudo do parque eólico, as linhas de água presentes são linhas de cabeceira da sub-bacia
afluente do rio Lis. A linha elétrica é atravessada pela ribeira da Várzea.
Segundo o EIA, a zona em estudo localiza-se sobre algumas das nascentes de afluentes do rio Lis e uma
vez que na zona de implantação do parque eólico é inexistente qualquer tipo de fonte poluidora,
considera-se que a qualidade da água é boa. Por outro lado, na zona do corredor da linha elétrica, a
qualidade da água da massa de água é medíocre.
Na mesma massa de água, a cerca de 9 km para jusante da área de estudo, foi identificada a captação
de água superficial de São Romão, gerida pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de
Leiria. O EIA refere que não foram identificadas mais captações superficiais na envolvente da área de
estudo.
Ambiente Sonoro
Como referido, a análise deste fator ambiental tem em consideração o EIA, uma vez que até à data de
fecho do presente parecer não foi recebido qualquer contributo da UTAD, entidade nomeada para a
análise do ambiente sonoro.
Na área envolvente ao parque eólico foram selecionados oito pontos de medição de ruído para a
caracterização do ambiente sonoro. De acordo com o aditamento ao EIA, alguns pontos de medição, o
PM04, 06 e 07, não puderam ser localizados nas proximidades dos recetores sensíveis em causa, tendo
sido selecionados de forma a ser o mais representativos possível dos recetores sensíveis que se
pretendiam caracterizar.
Os pontos de medição correspondem a edifícios de habitação de 1 a 2 pisos, a saber:


PM01 (Perrulheira) – representativo de recetores sensíveis a cerca de 1229 m e 1025 m do AG10;
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PM02 (Casal dos Lobos) – representativo de recetores sensíveis a cerca de 590 m e 602 m do
AG10



PM03 (Torre) – representativo de recetores sensíveis a cerca de 815 m e 755 m do AG05;



PM04 (Torrinhas) – representativo de recetores sensíveis a cerca de 855 m, 746 m e 711 m do
AG05;



PM05 (Vale da Mata) – representativo de recetores sensíveis a cerca de 648 m do AG01;



PM06 (Fontes) - representativo de recetores sensíveis a cerca de 1223 m, 1262 m do AG01;



PM07 (Pé da Serra) – representativo de recetores sensíveis a cerca de 1129 m e 1480 m do AG01



PM08 (Lagoa) – representativo de recetores sensíveis a cerca de 2270 m do AG03;

Foram efetuadas medições nestes oito locais para a caracterização da situação de referência, para os
três períodos – diurno, entardecer e noturno.
O EIA caracteriza o ambiente sonoro nos recetores sensíveis existentes como ambiente rural e
apresentando um ambiente sonoro atual pouco perturbado, sendo as principais fontes sonoras o
tráfego rodoviário a laboração de uma pedreira e os parques eólicos existentes.
Património
Os trabalhos arqueológicos para a elaboração do fator ambiental Património seguiram a metodologia
mais adequada para esta fase e incluíram uma pesquisa documental tendo, para tal sido consultada
bibliografia, fontes e bases de dados. Simultaneamente foi feito um registo da toponímia e uma análise
fisiográfica, bem como uma recolha oral junto dos habitantes locais.
Para a fase de trabalho de campo o EIA refere que foi efetuada a prospeção arqueológica sistemática
das áreas de implantação do projeto – parque eólico e corredor da linha elétrica (400 metros de largura
centrado no eixo proposto) incluindo, também, uma avaliação espeleo-arqueológica das cavidades
cársicas existentes, pois trata-se de uma zona integrada na Orla Ocidental Calcária, no Maciço Calcário
Estremenho, caracterizado por formações essencialmente cársicas jurássicas.
Por outro lado, verifica-se que o mato termomediterrânico é o biótopo com maior expressividade na
área de estudo originando que, em termos de visibilidade, o solo apresenta condições adversas, a muito
adversas, dificultando assim a deteção de ocorrências arqueológicas.
Para a caracterização da situação de referência foi ainda elaborado um inventário dos elementos
identificados na pesquisa documental quer patrimoniais, como geológicos (cavidades) utilizando-se,
para tal, uma tabela e uma ficha descritiva. Todos estes elementos foram posteriormente referenciados
em cartografia à escala 1:25 000.
O EIA apresenta um conjunto de 7 ocorrências, todas elas de reduzido valor patrimonial sendo que a
maior parte se relaciona com a atividade agro-pastoril (exemplares de arquitetura vernacular – abrigo,
casebres e muros) desde sempre tão importante nesta região. Refira-se, ainda, a existência de um
cruzeiro descontextualizado e de um sítio arqueológico inserido no corredor da linha elétrica.
Pela análise dos elementos patrimoniais existentes na envolvente do projeto é possível concluir que se
trata de um território bastante rico do ponto de vista patrimonial onde se destacam, sobretudo, os
testemunhos da presença humana em época pré-histórica e período romano.
As cavidades, também elas alvo de um levantamento, possuem dimensões reduzidas, com exceção do
Algar do Conformoso (CV8). De notar que estas formações, que desempenham um papel essencial na
infiltração de água proveniente da chuva, não apresentaram interesse do ponto de vista arqueológico.
Para além das cavidades, foram ainda avaliadas pela equipa do EIA outras formações geológicas como
lapas e sumidouros no intuito de verificar se, eventualmente, possuíam algum valor patrimonial,
concluindo-se que, aparentemente, não terão tido ocupação humana.
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AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Relativamente aos impactes positivos induzidos pela implantação do projeto destacam-se os
relacionados com o fator ambiental Socioeconomia.
Para os restantes fatores ambientais os impactes induzidos pelo projeto são negativos e essencialmente
durante a fase de construção, o que os torna na sua maioria temporários e pouco significativos.
Socioeconomia
A circulação da maquinaria afeta à obra poderá provocar a deterioração de alguns caminhos/vias de
acesso aos locais do parque eólico, nomeadamente os CM 1250-1 e CM 1266, afetando a utilização
normal dessas vias pela população local. Este impacte a verificar-se será negativo, de magnitude
reduzida, temporário, reversível e pouco significativo localmente.
A incomodidade para as povoações locais será também provocada com a intensificação do tráfego de
veículos pesados e aumento do ruído (tráfego e obra), traduzindo-se num impacte negativo, de
magnitude reduzida a média, temporário e reversível, sobre as localidades mais próximas, como Torre,
Torrinhas e Perulheira.
O pastoreio e a exploração florestal verificados na área de implantação do projeto poderão continuar a
desenvolver-se, durante as fases de construção e de exploração do parque eólico, sem a ocorrência de
impactes negativos.
Como impactes positivos é possível identificar:
A nível global:


Contribuição para o desenvolvimento de fontes de energia promotoras de um desenvolvimento
sustentado;



Diminuição da pressão imposta sobre a produção de energia a partir de combustíveis fósseis;



Diminuição das emissões de poluentes atmosféricos resultantes da queima de combustíveis
fósseis, em particular dos gases com efeito de estufa.

- Impacte de magnitude reduzida, face à dimensão do projeto.
A nível nacional:


Melhoria da gestão da energia no quadro da política energética nacional;



Contribuição para o crescimento de forma sustentada das capacidades permanentes de
produção energética;



Diminuição da dependência nacional de combustíveis fósseis e de energia elétrica importados;



Evita a saída de divisas, já que em termos energéticos, Portugal apresenta uma balança comercial
largamente deficitária;



Fomento da utilização de tecnologias energéticas avançadas e desenvolvimento do
conhecimento nesta área tecnológica.

- Impacte de magnitude média.
A nível regional e local:


Valorização e utilização de recursos naturais endógenos e renováveis – Impacte de magnitude
reduzida;



Dinamização de atividades económicas e criação de emprego a nível local e regional – Impacte
de magnitude reduzida a média, temporário e reversível;



Aumento das fontes municipais de rendimento, já que a exploração do projeto gera um
rendimento fixo em benefício do município (2,5% da faturação obtida pelo promotor, decorrente
da exploração do projeto) e dos proprietários dos terrenos envolvidos (rendas) – Impacte de
magnitude média, permanente e reversível.
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Quanto aos impactes cumulativos, estes estão associados à existência de outros parques eólicos, e
linhas elétricas, na envolvente, nomeadamente os Parques Eólicos de Chão Falcão II e I, a 1,2 km e 5,3
km a sul, respetivamente.
Em termos socioeconómicos, permitirá o acréscimo no volume das receitas pagas às câmaras municipais
de Leiria e Batalha.
Não foi apresentada no EIA, apesar de ter sido solicitada, informação sobre eventuais investimentos
realizados nas freguesias e concelhos, com receitas provenientes dos parques eólicos em exploração.
Pretendia-se, com essa solicitação, obter informação sobre eventuais intervenções resultantes de
protocolos estabelecidos entre proponentes e entidades locais, como contrapartidas pela instalação dos
parques eólicos, que tivessem beneficiado, de alguma forma, os habitantes locais. Com essa informação,
teria sido possível avaliar, com mais pormenor, os impactes positivos cumulativos dos parques eólicos
sobre as populações locais.
Sistemas Ecológicos
Fauna
Os impactes ambientais expectáveis neste tipo de projeto são fundamentalmente na fase de
construção, pela perturbação induzida no ecossistema, pela mortalidade associada, pela perda e
alteração do habitat e destruição e perturbação de abrigos de quirópteros.
Para a área de estudo do parque eólico, os principais impactes decorrentes sobre a fauna na fase de
construção correspondem à perda de habitat (herpetofauna, mamofauna não voadora e avifauna), à
mortalidade por atropelamento das mesmas comunidades e à perturbação de espécies de
herpetofauna, mamofauna (incluindo quirópteros) e avifauna.
Os impactes são provocados pela afetação direta dos biótopos existentes, que corresponderá à sua
eliminação, na área de implantação dos aerogeradores, subestação, acessos e outras estruturas
temporárias afetas à obra (como por exemplo o estaleiro) e pelo aumento da presença humana. Os
referidos impactes são em geral negativos, sendo considerados com uma significância baixa, uma vez
que as áreas previstas de afetação pelo projeto são localizadas e de reduzida dimensão.
Tendo em conta que a generalidade das espécies que ocorrem na área apresentam um valor ecológico
reduzido, não é espectável que o projeto afete os biótopos de maior valor ecológico, minimizando-se
assim os impactes decorrentes da sua implantação. A localização do estaleiro apenas será definida em
projeto de execução, não sendo conhecida ainda nesta fase, sendo que, de acordo com o EIA, a sua
localização será numa área de baixa relevância ecológica.
Os impactes com maior relevância decorrem da perda de biótopos de alimentação de aves de rapina
que estejam associadas mais a áreas florestais (espécies de fauna consideradas com maior valor
ecológico). Verifica-se igualmente que, quer a localização dos aerogeradores, quer do edifício de
comando e subestação (que se localizam numa área de eucaliptal) foi prevista de forma a evitar a
afetação dos habitats de maior valor ecológico, e consequentemente mais importantes para a fauna.
O aumento da presença humana, poderá traduzir-se na perturbação de espécies e/ou na mortalidade
por atropelamento, com especial relevância no que diz respeito aos anfíbios e repteis, embora se
verifique que atualmente a área já está sujeita à presença regular de pessoas e veículos, apresentando
já algum grau de perturbação.
Para a área de implantação da linha elétrica, os principais impactes decorrentes sobre a fauna na fase de
construção, correspondem à abertura de caboucos para a instalação dos apoios e dos acessos, que
provocarão a destruição direta dos biótopos de ocorrência de espécies de fauna. Os referidos impactes
são considerados negativos, permanentes e com uma significância baixa.
O aumento da presença humana poderá traduzir-se na perturbação de espécies e ou na mortalidade por
atropelamento, com especial relevância no que diz respeito aos anfíbios e répteis, embora tendo em
conta que 60% da área já seja ocupada por áreas agrícolas, rurais ou humanizadas, a mesma será de
baixa significância.
É referido igualmente, que nas áreas de carvalhal, por apresentarem um maior valor ecológico, a sua
afetação deverá ser evitada, bem como, dependendo da época do ano em que os trabalhos serão
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efetuados, poderá aumentar a sua significância, como por exemplo durante a época de reprodução da
avifauna.
Na Fase de Exploração os principais impactes estão associados à perturbação causada pela existência
dos aerogeradores de grandes dimensões, que poderá levar ao afastamento de espécies mais sensíveis
e à mortalidade, fundamentalmente associada ao funcionamento das turbinas e da colisão com a linha
elétrica.
Relativamente a esta fase, para a área do parque eólico, considera-se que os impactes são negativos,
mas de baixa significância. Apesar de se considerar que os impactes têm uma significância baixa,
destacam-se os impactes decorrentes da potencial mortalidade da avifauna e dos quirópteros com os
aerogeradores, que tem um significado acrescido devido ao elevado valor ecológico associado a estas
espécies.
No entanto, no que se refere à avifauna, os principais fatores de mortalidade por colisão, “prendem-se,
principalmente, com aspetos relacionados com a localização do parque eólico (localização em zonas
onde ocorrem elevadas densidades de aves, como áreas de repouso, alimentação e nidificação) e com a
suscetibilidade das espécies presentes ao impacte da colisão (por exemplo, a manobrabilidade em voo,
altura do voo, etc) (Drewitt & Langston, 2008)”, pelo que considera que a localização deste parque
eólico não apresenta uma probabilidade elevada de colisão. Ainda de acordo com o EIA, os trabalhos de
monitorização efetuados para outros parques eólicos nas proximidades deste (Parque Eólico de Chão
Falcão e Serras dos Candeeiros), permitiu verificar que é o peneireiro-comum a espécie mais suscetível
de ser afetada pelo funcionamento dos aerogeradores.
Em relação aos quirópteros, das espécies consideradas como apresentando risco de colisão e/ou
mortalidade por barotrauma, apenas 3 possuem estatuto de conservação desfavoráveis e ocorrem
nesta área, nomeadamente o morcego-rato-grande, o morcego-rato-pequeno e o morcego-de-peluche.
Embora se considere o impacte elevado e negativo, foi considerado no EIA como de baixa significância,
realçando que “no âmbito das monitorizações de quirópteros realizados nos parques eólicos localizados
na região da área de estudo, até á data não são conhecidos registos de mortalidade de espécies de
quirópteros com estatuto de conservação desfavorável”.
Os principais impactes decorrentes da presença da linha elétrica estão relacionados com a mortalidade
por colisão e perturbação do comportamento dos vertebrados voadores. Assim, o EIA refere que “o
impacte da colisão com a linha elétrica incide principalmente sobre o grupo da avifauna (ICNB, 2010b),
não sendo conhecidos indícios de mortalidade relevante de quirópteros por colisão com estas
infraestruturas (ICNB, 2010)”.
Deste modo, consideram que a presença da linha elétrica tem um impacte negativo, considerando no
entanto que a mesma tem baixa significância em virtude de “não ocorrem na área elevadas densidades
de aves, nem áreas consideradas importantes para as aves, como áreas de nidificação de reconhecida
importância ou áreas de concentração de avifauna”.
Flora e Vegetação
Na fase de construção, os impactes na flora e vegetação são provocados pela afetação direta dos
biótopos existentes, que corresponderá à sua eliminação na área de implantação dos aerogeradores,
subestação, acessos, outras estruturas temporárias afetas à obra e na instalação da linha elétrica,
considerando-se os mesmos negativos, embora pouco significativos, em virtude de serem muito
localizados. O aumento da presença humana, através da movimentação de máquinas, veículos e
pessoas, também poderá ter um impacte negativo nas áreas confinantes com a implantação das
infraestruturas e acessos, embora se considere com pouca significância e reversíveis.
Importa realçar ainda, que a localização de 8 dos 10 aerogeradores previstos, afetam áreas de matos,
com a presença do habitat 5330, o qual no entanto, estando bem representado na região, considera-se
que não põe em causa a sua representatividade, até porque, com a desativação do parque eólico, o
mesmo é considerado potencialmente reversível, criando condições ao seu restabelecimento.
Em relação aos restantes habitats identificados para a área, em particular o 8210, 8240* e o 6110*, não
está previsto a sua afetação com o projeto.
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Durante a fase de exploração, preveem-se impactes negativos que decorrem de ações de manutenção
dos acessos, plataformas e linha elétrica, que poderão favorecer a instalação de espécies invasoras e
exóticas, no entanto os impactes são pouco significativos e potencialmente reversível.
Poderão ainda ocorrer impactes indiretos resultantes do aumento da presença humana, e pela melhoria
das acessibilidades, mas tendo em conta que a maior parte dos acessos já existe, o mesmo terá pouca
significância.
Impactes Cumulativos
Avifauna
A análise dos impactes cumulativos com os parques eólicos existentes na envolvente e outras
infraestruturas lineares, nomeadamente linhas elétricas de muito alta tensão e o projeto do IC9, “focouse nas espécies de fauna consideradas de maior relevância conservacionista e sensíveis aos impactes da
tipologia de projeto em estudo, incluindo também outras espécies, que não apresentando estatuto de
conservação desfavorável, sejam particularmente sensíveis aos impactes associados a projetos eólicos”.
Ao nível regional, verifica-se a existência de algumas áreas importantes para a avifauna,
nomeadamente:


Áreas de nidificação / dormitório da gralha-de-bico-vermelho no PNSAC – o Parque Eólico dos
Candeeiros é o que se localiza mais próximo dos algares utilizados por esta espécie, não sendo
espectável que o Parque Eólico de Maunça tenha impacte significativo sobre esta espécie, uma
vez que não apresenta biótopos muito favoráveis, bem como, a ocorrência na “área a norte do
PNSAC, mais humanizada, seja de índole mais ocasional”;



Paul do Boquilobo (zona húmida classificada como Reserva Natural, Zona de Proteção Especial,
Important Bird Areas e Sitio Ramsar), Polge de Mira-Minde (localizada no PNSAC e Sitio Ramsar)
e nascentes associadas – tendo em conta a localização geográfica destas zonas húmidas, não é
espectável o atravessamento dos parques eólicos existentes nesta região pela avifauna que
ocorre nestas áreas, nem no âmbito das monitorizações efetuadas nos parques eólicos tenha
sido detetada a mortalidade de qualquer espécie de ave aquática.

Em termos de mortalidade de avifauna monitorizada nos parques eólicos já instalados e em fase de
exploração na envolvente ao projeto (dados referentes a Chão Falcão I e Candeeiros), estimou-se um
índice de mortalidade de aves para cada parque eólico, sendo desta forma possível avaliar quais os
impactes cumulativos, especialmente ao nível das espécies com maior interesse conservacionista.
De uma forma geral, é possível concluir que “a generalidade das espécies encontradas sem vida junto a
aerogeradores na região constituem espécies que não apresentam um estatuto de conservação
desfavorável, referindo-se apenas o torcicolo (Jynx torquilla) que apresenta um estatuto de conservação
de Quase Ameaçado”.
Assim, entre o período de 2005 a 2008, a mortalidade foi de 28 aves, destacando-se no entanto, o
peneireiro-comum, que apesar de não ter um estatuto de conservação desfavorável, tem registado uma
elevada mortalidade (16 indivíduos).
Neste pressuposto, o EIA considera que “deverá ser sobre esta espécie de ave de rapina que se prevê
que o impacte de mortalidade por colisão com as estruturas do aerogerador tenha maior significado (…)
a qual deverá ser enquadrada e articulada com as monitorizações que estão a decorrer nos parques
presentes na região”.
Por fim, conclui-se, que “os impactes cumulativos do Parque Eólico de Maunça, face aos valores
avifaunísticos, particularmente no que às espécies com estatuto de conservação desfavorável diz
respeito, assumem uma significância reduzida”.
Quirópteros
Segundo com os resultados disponíveis, resultantes das monitorizações das fases de exploração dos
parques eólicos existentes na região do PNSAC, verifica-se que a mortalidade de quirópteros é, de uma
forma geral, baixa, tendo até á data o registo de um individuo com estatuto de conservação
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desfavorável, da espécie morcego-de-peluche, o qual foi encontrado morto no Parque Eólico dos
Candeeiros em 2005.
A maioria dos indivíduos encontrados mortos pertence ao género Pipistrellus sp. (Pipistrellus pygmaeus
e Pipistrellus pipistrellus) e à espécie Nyctalus leisleri, com 5 registos de mortalidade, destacando-se
neste aspeto o Parque Eólico de Chão Falcão II, onde em apenas um ano foram detetados a morte de 5
indivíduos.
Ainda neste âmbito, verificou-se que “a mortalidade de quirópteros nos parques eólicos em análise está
relacionada, principalmente, com espécies arborícolas e, regra geral, que não apresentam estatuto de
conservação desfavorável”.
Em conclusão, não se considera que “a implantação do Parque Eólico de Maunça contribua
significativamente para o aumento da magnitude ou significância dos impactes destes projetos sobre a
comunidade de quirópteros (…), considera-se pertinente que seja implementado um programa de
monitorização da comunidade de quirópteros com vista a avaliar a efetiva afetação das comunidades
locais pelo projeto”.
Paisagem
De uma forma geral, a implantação de um parque eólico induz necessariamente a ocorrência de
impactes negativos na paisagem, que se devem ao facto dos aerogeradores constituírem estruturas de
grande desenvolvimento vertical e escala desmesurada, que projetam o impacte visual muito para além
da área da sua implantação. A alteração direta e definitiva do uso do solo é igualmente geradora de
impactes visuais. Genericamente, os efeitos refletem-se em alterações diretas sobre o território e
indiretas, em termos visuais, com consequência na dinâmica e escala de referência desses locais,
condicionando assim a leitura da paisagem.
É durante a fase de construção que ocorrerão alguns dos impactes mais significativos sobre a paisagem
local, tanto ao nível da alteração na morfologia do relevo como do uso do solo, e ainda associados a
uma desorganização espacial e funcional do território. Os impactes introduzidos vão afetar não apenas a
área de implantação dos aerogeradores e plataformas, mas também as áreas temporariamente afetas à
obra – estaleiro, depósito de materiais, valas, locais de depósito, zonas de armazenamento -, em
particular nas zonas onde se realizem movimentos de terra mais significativos. Assim, como principais
alterações na paisagem identificam-se as seguintes situações:
-

Desordem visual: decorrente das ações de movimento/construção e presença em obra do
conjunto dos elementos fixos ou móveis necessários ao desenvolvimento da obra: o estaleiro; a
circulação de veículos e de outra maquinaria pesada envolvidos quer no transporte de
equipamento e materiais quer na execução das escavações e montagem do equipamento e
emissão de poeiras. No seu conjunto contribuem temporariamente para a perda de qualidade
cénica do local. Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível,
reduzida (estaleiro e vala de cabos) a média (acesso a beneficiar, plataformas e subestação)
magnitude e pouco significativo (acesso a beneficiar, vala de cabos e estaleiro) a significativo
(subestação e plataformas).

-

Destruição do coberto vegetal: impactes associados a ações de desmatação que ocorrerão na
área de implantação dos aerogeradores e das infraestruturas. Impacte negativo, direto, certo,
imediato, local, permanente, irreversível a reversível (vala de cabos e plataformas), reduzida
magnitude e pouco significativo.

-

Alteração da morfologia original do terreno: impactes associados a ações de modelação do
terreno devido à abertura os novos acessos, plataformas, implantação do estaleiro e vala de
cabos elétricos. Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente, reversível (vala de
cabos e estaleiro) a irreversível (plataformas e acessos), reduzida (acesso a beneficiar, vala de
cabos e estaleiro) a média (acessos dedicados, subestação e plataformas) magnitude e pouco
significativo.

-

Montagem dos aerogeradores: montagem da estrutura na vertical com auxílio de grua. Impacte
negativo, direto, certo, temporário, regional, irreversível, elevada magnitude e significativo.

Durante a fase de exploração, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e
permanente que estas estruturas – aerogeradores – assumem na paisagem. Os impactes serão tanto
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mais significativos quanto mais visível for a área do parque eólico e os elementos que o constituem,
quer localmente, na área direta da sua implantação, quer à distância.
Como principais alterações, que contribuem para a perda de valor cénico natural da paisagem,
identificam-se as seguintes situações:
-

Presença dos aerogeradores: Impacte negativo, certo, imediato, permanente, irreversível, local
a regional, de elevada magnitude e significativo.

O impacte visual negativo far-se-á sentir de forma permanente na generalidade das povoações,
consideradas no EIA e dentro da área de estudo. Pela proximidade, pela maior visibilidade/perceção
assim como pelo maior número de aerogeradores visíveis, identificam-se aquelas onde
expectavelmente o impacte será mais significativo: Abadia; Alcaidaria; Arrabal; Casal do Meio; Casal dos
Lobos; Lagoa; Morões; Perulheira; Piqueiral; Reixida; Rio Seco; Telheiro; Torre; Torrinhas; Vale da Seta e
Vale de Ourém.
NÚMERO DO
AEROGERADOR

POVOAÇÕES A DISTÂNCIA INFERIOR A 3km

1

Abadia; Alcaidaria; Arrabal; Lagoa; Morões; Reixida e Telheiro

2

Arrabal; Lagoa; Morões e Reixida

3

Arrabal; Lagoa; Chainça; Perulheira e Reixida

4

Alcaidaria; Perulheira e Reixida

5

Alcaidaria; Piqueiral; Reixida; Rio Seco; Torre; Torrinhas

6

Alcaidaria; Perulheira; Piqueiral; Reixida e Torrinhas

7

Casal de Lobos; Chainça e Perulheira

8

Casal do Meio; Casal dos Lobos; Chainça e Perulheira

9

Casal dos Lobos; Chainça e Perulheira

10

Casal do Meio; Casal dos Lobos; Chainça; Lagoa; Perulheira; Vale da Seta e Vale de Ourém

Contudo, as povoações onde o impacte visual negativo será expectavelmente mais expressivo devido à
reduzida distância que as separa dos aerogeradores, são: Casal de Lobos e Lagoa pela maior
proximidade, ao aerogerador n.º 10, do qual distam sensivelmente 900 m; no caso da povoação de
Piqueiral a distância reduz-se para cerca de 800 m, relativamente ao aerogerador n.º 5. Perulheira e
Reixida, são as povoações que potencialmente sofrerão sobre si um impacte visual negativo, que
decorre da potencial visibilidade sobre um maior número de aerogeradores deste parque,
respetivamente o AG7 e AG6. O aerogerador 10 surge como o que apresenta potencialmente maior
impacte visual, com distâncias na ordem dos 600 m às primeiras edificações da povoação de Casal dos
Lobos. Os aerogeradores 5 e 6 (próximos do vértice geodésico de Maúnça) surgem como os segundos a
apresentar expectavelmente maior impacte visual negativo, neste caso sobre as povoações de
Torrinhas, Piqueiral e Torre.
Relativamente aos impactes cumulativos, na área de estudo (buffer), existem outros projetos de igual e
diferente tipologia. De igual tipologia existem dois Parques Eólicos no interior da área de estudo: Chão
Falcão I (11 aerogeradores) e Chão Falcão II (14 aerogeradores). A construção do Parque Eólico de
Maúnça levará a um acréscimo de 10 aerogeradores, consequentemente o total de aerogeradores dos
três parques, será de 35. O impacte visual negativo pode considerar-se significativo em relação aos
aerogeradores existentes, a que acrescerá o impacte visual negativo decorrente da presença do novo
parque eólico.
O impacte visual negativo far-se-á sentir potencialmente e cumulativamente na generalidade da área de
estudo. No entanto, referem-se as povoações que se situam a menor distância dos referidos parques
eólicos: Perulhal; Perulheira; Milharices; Alcaidaria e Garruchas. O acréscimo (cerca de 1/3) dos
aerogeradores visíveis é significativo, pelo que se considera o impacte cumulativo como significativo. O
impacte sobre a Paisagem prende-se fundamentalmente com alterações da qualidade cénica,
principalmente em zonas visualmente mais expostas. A implantação de mais 10 aerogeradores na área
de estudo contribuirá para reforçar a presença física destas infraestruturas na paisagem e face à sua
dispersão, para afetar visualmente uma área significativa do território.
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No que se refere aos projetos de diferente tipologia, a área de estudo é atravessada por linhas elétricas,
que se refletem negativamente na paisagem. Destas destacam-se em particular as linhas elétricas
aéreas que têm de comum a passagem pela Subestação da Batalha. As de 220kV: Linha 2034; Linha
2040; Linha 2046 e Linha 2048. As Linhas de 400kV: Linha 4052; Linha 4057 e Linha 4058. Ao conjunto
destas linhas elétricas aéreas (e respetivos apoios) acrescerá o impacte visual negativo da Linha Elétrica
Aérea associada ao Parque Eólico de Maúnça.
Importa ainda referir, a existência de um conjunto significativo de áreas perturbadas, pela atividade de
extração de inertes (pedreiras) em particular na zona Sul da área de estudo, onde se localizam os
Parques Eólicos de Chão Falcão I e II. Acresce também, fazer referência ao Itinerário Complementar - IC9
(Nazaré-Ponte de Sôr), cujo desenvolvimento se faz sensivelmente no sentido Nascente-Poente, e cuja
construção apresenta impactes significativos sobre a Paisagem. Do conjunto dos diversos projetos
(aerogeradores, linhas elétricas, subestações, vias de comunicação e pedreiras), que ocorrem na área de
estudo, resultam impactes desqualificadores da Paisagem contribuindo para a perda de valor cénico da
Paisagem que se consideram globalmente como muitos significativos.
Outros Aspetos Relevantes
Relativamente aos impactes induzidos pela implantação do projeto nos outros fatores ambientais,
considera-se importante salientar os seguintes aspetos:
Geomorfologia, geologia e hidrogeologia
Na fase de construção, os principais impactes nestes fatores ambientais resultam das atividades de
escavação e de movimentação de terras. Este tipo de atividades inerentes à colocação dos
aerogeradores, beneficiação e construção de acessos, à abertura de valas para a passagem dos cabos de
ligação entre os aerogeradores e entre estes e o edifício de comando e subestação, e dos apoios da
linha elétrica, produzem alterações locais na geomorfologia do terreno que, por envolverem escavações
relativamente superficiais, produzem impactes negativos e pouco significativos.
A afetação de valores geológicos de superfície é inexistente já que as estruturas cársicas cartografadas
são de pequena dimensão e apresentam um diminuto valor científico.
Relativamente a afetações no endocarso, não se pode concluir cabalmente que não ocorram cavidades
com interesse geológico na área de estudo já que as cavidades cartografadas apenas permitem um
acesso limitado. Por outro lado, poderão ocorrer cavidades não detetadas no levantamento efetuado
por não serem acessíveis da superfície. Assim, a afetação de estruturas cársicas que se desenvolvam em
profundidade e que eventualmente possam constituir valores geológicos com interesse de conservação,
só poderá ser cabalmente aferida em fase de construção.
Caso não sejam afetadas estruturas cársicas que sejam consideradas valores científicos e considerando a
natureza, dimensão e localização do projeto, considera-se que os impactes negativos serão pouco
significativos.
A afetação paisagística da escarpa de falha de Reguengo do Fetal através da linha elétrica considera-se
como um impacte mediamente significativo.
De acordo com o EIA, relativamente às nascentes do rio Lis na localidade de Fontes (a cerca de 1 km do
limite noroeste do parque eólico), não se prevê a afetação destes locais de descarga do planalto de S.
Mamede.
Relativamente às captações identificadas na área de estudo, o EIA também não prevê a sua afetação
tendo em consideração a implementação das medidas de minimização adequadas.
Na fase de exploração mantêm-se as alterações na geomorfologia geradas pela colocação dos
aerogeradores e dos apoios da linha elétrica, aberturas de caminhos e construção do edifício de
comando e subestação, pelo que se mantêm os impactes negativos e pouco significativos.
O impacte relativo à afetação da escarpa de falha de Reguengo do Fetal também se mantém na fase de
exploração.
Os impactes nos recursos minerais referidos refletem-se na afetação dos mesmos. Os impactes gerados
na fase de construção mantêm-se na fase de exploração sendo negativos, de caráter permanente,
irreversível e pouco significativos.
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Foi solicitado parecer externo à Sociedade Portuguesa de Espeleologia, em anexo, que apresenta
diversas críticas ao EIA e conclui que considera que o Parque Eólico de Maúnça não deverá ser aprovado
“pois constituiria, na sequência dos impactes cumulativos já causados pelos parques eólicos de Chão
Falcão I, II e III, o golpe final da descaracterização da fachada ocidental do Planalto de São Mamede,
área identitária do Maciço Calcário Estremenho”.
No entanto, considera-se que não são apresentados argumentos para a área afeta ao projeto que
justifiquem a inviabilização do parque eólico, prendendo-se unicamente aos impactes cumulativos.
Sendo verdade que o Parque Eólico da Maunça vem agravar uma situação de descaracterização já
existente, considera-se que não se justifica a desaprovação do projeto com base nos fatores ambientais
geologia e geomorfologia. Como referido, e ao contrário de outras áreas do Planalto de Santo António e
do Maciço calcário Estremenho, não ocorrem formas de carso à superfície do terreno ou em
profundidade, suficientemente extensas e/ou valiosas para que se considere uma afetação significativa
daqueles valores.
A Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) (parecer em anexo), por outro lado, refere que não
existem sobreposições da área em estudo para a construção do parque eólico com áreas afetas a
recursos geológicos. Por outro lado, a área prevista para o corredor da linha elétrica sobrepõe uma área
de exploração consolidada – calçada – com interesse económico comprovado. Refere ainda “a
necessidade de atender às restrições legais decorrentes da existência destas áreas afetas à exploração
de calçada bem como de pedreiras devidamente licenciadas, e cujo desenvolvimento deverá ser objeto
de uma abordagem global, tendo em vista o aproveitamento total dos respetivos recursos”. Conclui por
fim, que do ponto de vista dos recursos geológicos, não vê inconveniente à implementação do projeto,
não considerando que sejam gerados impactes negativos significativos.
Solos e Ocupação do Solo
Na fase de construção, os impactes sobre o solo, decorrem fundamentalmente da implantação das
infraestruturas do projeto. No presente caso, estas infraestruturas, e respetivas áreas a ocupar, são:
2

2



10 AG, com as respetivas fundações (3 240 m ) e plataformas de montagem (14 578 m );



Edifício de comando e subestação (1 000 m );



Vala de cabos (3 120 m );



Acessos a criar (2 309 m ) e existentes a beneficiar (16 383 m );



Estaleiro (1 000 m ).

2

2

2

2

2

2

Salienta-se que a área efetivamente ocupada por estas estruturas (41 630 m ) corresponde a uma
percentagem reduzida face à área de estudo, e que a maioria dos acessos serão apenas sujeitos a
beneficiação. Na fase de exploração, a área afetada pelas estruturas do parque eólico foi estimada em
2
cerca de 12 303 m .
A implantação destas estruturas implicará ações de desmatação, e consequente destruição do coberto
vegetal, movimentação de terras e compactação do solo, que potenciarão os efeitos erosivos. No
entanto, algumas áreas, tais como a do estaleiro, vala de cabos e parte dos acessos, correspondem a
áreas a afetar temporariamente que, uma vez concluída a obra, serão sujeitas a recuperação, de modo a
readquirirem, o mais possível, as suas características iniciais.
Em termos de movimentações de terras, o balanço será zero, não havendo terras sobrantes.
Considera-se assim, de uma forma geral, que os impactes negativos gerados serão pouco significativos,
locais e de magnitude reduzida. Alguns serão temporários e reversíveis.
Outros impactes possíveis de ocorrer nesta fase, tais como derrames acidentais de óleos, combustíveis e
produtos afins e também a deposição indevida de resíduos, serão impactes de fácil controlo podendo
ser minimizados, ou mesmo anulados, com a aplicação das medidas de minimização propostas.
Todas as intervenções deverão ocorrer, sempre que possível, fora das áreas mais declivosas, reduzindo a
sua área ao estritamente necessário, implementando sistemas de drenagem de acessos e passagens
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hidráulicas corretamente dimensionadas e mantendo a permeabilidade natural do terreno,
designadamente dos acessos.
Também com a correta aplicação e execução das medidas de minimização propostas para a fase de
exploração, não será expectável que ocorram impactes negativos significativos durante o
funcionamento do parque eólico, uma vez que a circulação se restringe às áreas ocupadas pelos acessos
e áreas restritas de localização dos aerogeradores, não sendo necessária a afetação de mais nenhum
local dentro da área do projeto.
Recursos Hídricos Superficiais
Para os recursos hídricos superficiais prevêem-se impactes relacionados com a fase de construção,
nomeadamente com a implantação e funcionamento do estaleiro, desmatação e decapagem,
necessárias à limpeza do terreno e da abertura das valas, movimentação de terras e maquinaria.
Como resultado destas ações é possível a ocorrência de impactes negativos, como a potenciação do
risco de erosão e a contaminação das linhas de água com eventuais derrames de óleos ou outras
substâncias poluentes.
Uma vez que o projeto se situa numa zona de cabeceiras de linhas de água, com escoamento efémero e
pouco marcadas localmente, e que as infraestruturas do projeto ocuparão áreas reduzidas, com a
implementação adequada de medidas de minimização, os impactes negativos que poderão ocorrer na
fase de construção, são pouco significativos, temporários e pouco prováveis.
Na fase de exploração não se prevê que ocorram impactes negativos sobre este fator ambiental.
Ambiente Sonoro
Para esta tipologia de projeto, na fase de construção verificam-se impactes relacionados com o
ambiente sonoro decorrentes da instalação e funcionamento do estaleiro, abertura/fecho de valas,
execução da fundação do aerogerador, utilização de maquinaria pesada em operações de escavações e
movimentação de terras e circulação de veículos pesados para transporte de materiais.
O EIA considera que, uma vez que os recetores sensíveis mais próximos da envolvente do local de
implantação do parque eólico se encontram a distâncias superiores a 300 m, não é suscetível que o
ruído ambiente nesses locais possa variar significativamente devido às atividades características da fase
de construção.
Relativamente à circulação de veículos pesados, os impactes negativos que poderão ocorrer serão nos
recetores sensíveis situados na envolvente das vias de acesso. O tráfego de camiões de acesso à obra
deverá ser pela EM 1250-1, deverá ocorrer apenas no período diurno, e será bastante reduzido e
limitado no tempo, pelo que o EIA considera que os níveis sonoros médios anuais não deverão
aumentar relativamente aos existentes atualmente.
Relativamente à fase de exploração, com o objetivo de prever os níveis sonoros nos recetores
potencialmente afetados pelo ruído dos 10 aerogeradores, foi desenvolvido um modelo de simulação
acústica 3D, com recurso ao software CadnaA.
O EIA conclui que, de acordo com os critérios estabelecidos e os resultados obtidos se preveem
impactes negativos gerados pelo funcionamento do parque eólico apenas junto de 5 recetores sensíveis
(R02a, R02b, R03a, R03b e R05, no entanto considera que os impactes são não significativos, de
magnitude reduzida, diretos e permanentes. O EIA refere ainda que relativamente à emergência sonora
(Critério de Incomodidade), os limites estão a ser cumpridos em todos os recetores sensíveis.
Relativamente aos impactes cumulativos, o EIA refere que não são conhecidos projetos localizados na
envolvente do projeto em análise que possa vir a influenciar o ambiente sonoro futuro, para além das
fontes existentes e que já foram consideradas na situação de referência.
Contudo, foram analisadas no EIA as eventuais situações de ruído de referência excessivo, influenciado
pelos parques eólicos existentes, em que a significância do impacte possa ser diferente considerando
um ruído de referência sem influência dos aerogeradores existentes (impacte cumulativo de todos os
aerogeradores relativamente a uma situação de referência sem aerogeradores).
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O EIA considera que os impactes poderão ser diferentes para os casos em que o ruído ambiente é
superior a 45 dB(A) e em que o ruído particular é superior ao ruído de referência, uma vez que o ruído
particular é inferior a 45 dB(A) em todos os casos, o EIA conclui que não é possível existir alteração da
significância dos impactes com uma eventual redução dos valores de ruído de referência (sem o
funcionamento dos aerogeradores existentes).
No entanto, o EIA refere que no trabalho de campo, apenas se identificou um ponto de medição com
influência do ruído dos aerogeradores existentes, o PM03, pelo que foram analisados os recetores
sensíveis associados - R03a e R03b.
Por fim, o EIA conclui que mesmo para estes recetores sensíveis, não se prevê, para a situação futura a
ocorrência de ultrapassagem dos limites legais associados a recetores sem classificação acústica.
Relativamente à emergência sonora (Critério de Incomodidade) os limites continuam a ser cumpridos e
os impactes mantêm a mesma qualificação: negativos, diretos, prováveis, permanentes, não
significativos e de magnitude reduzida.
Património
O EIA considera, dentro da Área de Estudo (AE), uma Área de Incidência Direta do projeto (AID) que
corresponde ao local de implantação das diversas infraestruturas e uma Área de Incidência Indireta (AII)
até 50 metros a partir dos limites da AID.
Face à avaliação efetuada conclui-se que a falta de visibilidade do solo, em grande parte ocupado por
denso coberto vegetal, origina a que possam ocorrer impactes negativos no património que não foram
ainda devidamente avaliados, sendo por isso necessário implementar o conjunto de medidas de
minimização que constam do presente Parecer.
Considerou-se a zona de implantação dos aerogeradores, vala de cabos, acessos, zonas de empréstimo
ou depósito e ainda a área do estaleiro como áreas onde poderão ocorrer impactes diretos. De notar
que, nesta fase, não está ainda definida a zona que será ocupada pelo estaleiro.
As ações suscetíveis de causar impactes são sobretudo aquelas que podem ocorrer durante a fase de
construção, nomeadamente a desmatação, decapagem, terraplenagens e escavação destinadas à
implantação de diversas infraestruturas e ainda o aumento de circulação de maquinaria pesada e
pessoal afeto à obra.
Em nenhum dos fenómenos cársicos identificados se perspetiva uma afetação direta. Todas as
cavidades cársicas dispõem de implantação ou localização em relação às unidades de Projeto que lhes
conferem segurança, não se prevendo outras situações de impacte direto ou potencial impacte indireto.
O EIA aponta para existência de impactes apenas para a ocorrência que foi identificada como paisagem
agrícola de Maúnça (n.º 3), caracterizada pela sua ruralidade e onde pontuam elementos como muros
de pedra seca. Relativamente às ocorrências localizadas ao longo da linha elétrica, não é possível
identificar o tipo de impactes que poderão ocorrer visto que nesta fase ainda não se sabe onde serão
colocados os apoios dos postes.
Face à avaliação efetuada conclui-se que a envolvente à área de implantação do projeto é rica em
termos patrimoniais mas que, na zona onde se projetou instalar os principais componentes deste
empreendimento, não são conhecidos, de momento, elementos de reconhecido interesse, resumindose a construções vernaculares de diminuto interesse patrimonial.
Assim, consideraram-se os impactes negativos de média magnitude e reversíveis relativamente à
paisagem cultural existente. Apesar destas conclusões, importa acautelar a possibilidade de existirem
ocorrências arqueológicas que possam estar camufladas pelo coberto vegetal, sendo necessário que, de
modo a procurar mitigar possíveis impactes, seja aplicado um conjunto de medidas inseridas neste
Parecer.
Reitera-se, como princípio e tendo em conta que se está em fase de estudo prévio, que se deverá
procurar, em primeiro lugar, a não afetação de elementos patrimoniais, procedendo a acertos de
projeto, nomeadamente à relocalização de aerogeradores e acessos, caso o resultado do trabalho
subsequente aponte para qualquer tipo de afetação.

Processo de AIA N.º 2584
Parque Eólico de Maúnça

Pág. 24

Parecer da Comissão de Avaliação

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
O projeto do Parque Eólico de Maunça insere-se nos concelhos de Leiria (AG 01, 02 e 03) e Batalha (AG
04 a 10, linha elétrica, edifício de comando e subestação).
O Plano Diretor Municipal (PDM) de Batalha foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros
(RCM) n.º 136/95, de 21 de Setembro, publicada no D.R. I Série – B, n.º 261, de 11.11.1995, o qual foi
objeto de quatro alterações, a saber: Declaração n.º 307/2001, publicada no D.R. II Série, n.º 237, de 12
de Outubro de 2001; RCM n.º 156/2001, de 11 de Outubro, publicada no D.R. I Série – B, n.º 252, de
30.10.2001, Declaração n.º 231/2002, publicada no D.R. II Série, n.º 170, de 25 de Julho de 2002 e Aviso
n.º 3116/2008, publicado no D.R. II Série, n.º 28, de 8 de Fevereiro de 2008.
Conforme planta de ordenamento, a área em estudo do parque eólico insere-se em Espaços Florestais e
em Espaços Naturais II, e o corredor da linha elétrica em Espaços Urbanos, Espaços Agrícolas – espaços
agrícolas I/RAN e espaços agrícolas II, Áreas com aptidão turística, Espaços florestais, Equipamento e
Infraestruturas/Aeródromo.
Quanto à planta de condicionantes, na área do parque eólico encontram-se identificadas as seguintes
condicionantes: Reserva Ecológica Nacional (REN); Área Sujeita a Regime Florestal/Baldios e Marco
Geodésico. No corredor da linha elétrica encontram-se identificadas as seguintes condicionantes: REN;
Reserva Agrícola Nacional (RAN); Domínio Público Hídrico; Áreas Submetidas a Regime Florestal/Baldios;
Rede Elétrica e Reservatório de Abastecimento Domiciliário de Água.
Para além das condicionantes referidas identificaram-se ainda as seguintes, conforme consulta à planta
atualizada de condicionantes, disponível no portal do município de Batalha: estradas nacionais; estradas
e caminhos municipais; elementos patrimoniais; formações geológicas com potencial interesse
arqueológico/cavidades cársicas; Rede Natura/Sítio PTCON 15 – Serras d’Aire e Candeeiros; carvalhais
ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis, e ainda, conforme referido no Relatório, estações de
radiocomunicação licenciadas em nome de diversas entidades (Vodafone, TVI, RDP).
O Regulamento do PDM, no art.º 43 º relativo à Instalação de Equipamentos e Grandes Infraestruturas,
dispõe que a instalação de equipamentos e grandes infraestruturas previstas far-se-á nas áreas
indicadas na planta de ordenamento (n.º 1) estando prevista na referida planta a instalação do
aeródromo municipal (serra da Barrosinha), caso não se verifique a construção do aeródromo de Fátima
(alínea c) do n.º 1).
O n.º 3 do artigo 43.º permite a “instalação de infraestruturas de produção e transporte de energias
renováveis, nomeadamente energia eólica... exceto nos espaços urbanos e urbanizáveis, de acordo com
a legislação em vigor”.
Atento ao disposto no n.º 3 considera-se que o parque eólico está conforme o PDM.
Contudo, relativamente à linha elétrica, e tendo presente que na planta de ordenamento está
cartografada a área do aeródromo, não estando definida nesta área qualquer classe de espaço,
interpreta-se que como ainda não se verificou a construção do aeródromo de Fátima, será válida a
proposta do aeródromo municipal (serra da Barrosinha), pelo que, interferindo a proposta da linha
elétrica, em parte, com esta infraestrutura, não está conforme o PDM.
De referir que o carvalhal ibérico existente na zona de interferência da linha elétrica constitui um dos
últimos redutos da floresta primitiva. Acresce que é uma zona com uma forte densificação de linhas
elétricas e onde existem aglomerados populacionais.
Relativamente ao PDM de Leiria, este foi aprovado por Resolução do Conselho de Ministros n.º 84/95,
publicada no Diário da República n.º 204, I Série – B, de 1995.09.04, com as alterações introduzidas,
nomeadamente a 7.ª alteração publicada no D.R. n.º 116, II Série pelo Aviso n.º 8229/2012 de
2012.06.18 e que republica o Regulamento do PDM.
Conforme planta de ordenamento, a área em estudo do parque eólico insere-se em Espaços Florestais e
Espaços Naturais e Culturais, sobrepondo-se estas duas categorias de espaço.
Relativamente planta de condicionantes (subdividida nas plantas setoriais REN, RAN e servidões
administrativas e restrições de utilidade pública) encontra-se condicionada por REN/áreas com riscos de
erosão, por servidão a via municipal/secundária distribuidora e por domínio público hídrico.
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O Regulamento do PDM, relativamente aos Espaços Florestais, o art.º 62.º, n.º 2 dispõe que, sem
prejuízo do estabelecido no regime jurídico da REN, poderão ser autorizadas edificações de
infraestruturas especiais, desde que cumpram as condições estipuladas na alínea e) do n.º 3 do artigo
61.º e que são as seguintes:
e1) Assegurar uma gestão territorial ambientalmente sustentável, tendo em consideração a
avaliação ambiental estratégica efetuada;
e2) Salvaguardar valores naturais e ecológicos e situações de incomodidade que afetem o bem
estar, a segurança física e a saúde das populações;
e3) Garantir uma correta integração urbana e paisagística na zona onde se insere;
e4) Garantir a não perturbação ou agravamento das condições de tráfego e a segurança da
circulação nas vias públicas de acesso à infraestrutura ou atividades situadas nas suas
proximidades.
Relativamente ao Espaços Naturais e Culturais:


Quanto à classificação do uso do solo, o art.º 4.º (classes de uso do solo), na alínea i) refere que
os espaços culturais e naturais são os espaços nos quais se privilegiam a proteção dos recursos
culturais ou naturais e a salvaguarda dos valores paisagísticos. São espaços de elevado valor
natural e sensibilidade ecológica, ou que enquadram edifícios ou conjuntos classificados, que
devem ser mantidos com as suas atuais características, e podem enquadrar equipamentos
específicos, desde que não ponham em causa aquele uso dominante.



Quanto à estrutura de ordenamento e planeamento, o art.º 63.º (espaços naturais e culturais)
dispõe o seguinte:


Os espaços naturais e culturais enquadram edifícios ou conjuntos classificados, que
devem ser mantidos com as suas atuais características, e destinam-se a permitir a
salvaguarda da estrutura biofísica necessária para que se possa realizar a exploração dos
recursos e a utilização do território, sem que sejam degradadas determinadas
circunstâncias e capacidades de que dependem a estabilidade e fertilidade das regiões,
bem como a permanência de muitos dos seus valores económicos, históricos,
arquitetónicos, sociais e culturais.



A estas áreas aplica-se, com as devidas adaptações, o disposto nos artigos 10.º, 11.º e
12.º, quando localizadas fora dos perímetros urbanos (…)
Estes artigos referem-se, respetivamente, à REN, Baldios, matas nacionais e outras áreas sujeitas a
regime florestal e RAN.
Nos Espaços Florestais o uso é admitido mediante as condições acima descritas, das quais se destacam
as constantes das alíneas e2) e e3): “Salvaguardar valores naturais e ecológicos e situações de
incomodidade que afetem o bem-estar, a segurança física e a saúde das populações” e “Garantir uma
correta integração urbana e paisagística na zona onde se insere”.
Relativamente aos Espaços Naturais e Culturais, o uso proposto não é expressamente incompatível com
os mesmos, devendo contudo ser ponderada a intervenção com a estrutura biofísica necessária à sua
realização, sem que sejam degradadas determinadas circunstâncias e capacidades de que dependem a
estabilidade e fertilidade das regiões, bem como a permanência de muitos dos seus valores económicos,
históricos, arquitetónicos, sociais e culturais.
Assim, tendo em conta os espaços em que se insere e respetivos condicionamentos decorrentes do
Regulamento do PDM, poder-se-á considerar que esta área é um ponto relevante de interesse natural,
como está identificada no PDM, tendo representatividade e peso a nível municipal. Neste contexto,
refere-se que a Câmara Municipal de Leiria emitiu parecer favorável.
Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN)
O DL n.º 166/2008, de 22 de Agosto, com a correção introduzida pela Declaração de Retificação n.º 63B/2008, estabelece o Regime Jurídico da REN (RJREN). Considerando o disposto no artigo 43.º, far-se-á a
análise que se segue utilizando as atuais designações de áreas integradas na REN.
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Da análise da Carta da REN do Município da Batalha, aprovado por Resolução de Conselho de Ministros
n.º 116/95 (DR 253, I-B, 1995.11.02), verifica-se que na área do parque eólico se encontram
cartografadas áreas estratégicas de proteção e recarga dos aquíferos, áreas com elevado risco de erosão
hídrica do solo e cursos de água e respetivos leitos e margens. No corredor da linha elétrica: áreas com
elevado risco de erosão hídrica do solo, cursos de água e respetivos leitos e margens e zonas ameaçadas
pelas cheias não classificadas como zonas adjacentes nos termos da Lei da Titularidade dos Recursos
Hídricos.
Quanto à Carta da REN do Município de Leiria, aprovada pela RCM n.º 117/2003 (DR 186, I-B,
2003.08.13) o projeto insere-se em áreas com elevado risco de erosão hídrica do solo.
Nos termos do RJREN, artigo 20.º, trata-se de uma ação sujeita a autorização por parte da CCDR, uma
vez que se encontra identificada no Anexo II do referido diploma (Ponto II – Infraestruturas, alínea f) –
produção e distribuição de eletricidade a partir de energias renováveis) desde que, cumulativamente,
não coloque em causa as funções das respetivas áreas nos termos do Anexo I, devendo ainda observar
as condições estabelecidas pela Portaria n.º 1356/2008, de 28 de Novembro.
Nos termos do art.º 24.º, a pronúncia favorável da CCDR no âmbito do procedimento de AIA
compreende a emissão da Autorização.
Decorre do disposto nos parágrafos 1.º e 2.º da Portaria n.º 1356/2008 que a viabilização dos usos e
ações referidos nos n.º 2 e 3 do art.º 20.º do RJREN, depende, respetivamente, da observância das
condições previstas no Anexo I da citada Portaria e da conformidade com os instrumentos de gestão
territorial vinculativos dos particulares.
No que concerne à produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, o
referido Anexo I, com exceção dos leitos dos cursos de água, onde só são admitidos aproveitamentos
hidroelétricos, não impõe condições nas restantes categorias da REN com a qual interfere.
Relativamente à conformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, a
mesma já foi analisada anteriormente.
Quanto às funções das áreas da REN nos termos do Anexo I do DL n.º 166/2008, estão genericamente
salvaguardadas nas medidas de minimização propostas.
Face ao exposto, salienta-se o seguinte:


Relativamente à linha elétrica, e tendo presente que na planta de ordenamento está
cartografada a área proposta para o aeródromo municipal (serra da Barrosinha), interpreta-se
que, como ainda não se verificou a construção do aeródromo de Fátima, será válida a proposta
do aeródromo municipal (serra da Barrosinha), pelo que, interferindo a proposta da linha
elétrica, em parte, com esta infraestrutura, não está conforme o PDM.



Tratando-se de uma zona com uma forte densificação de linhas elétricas e onde existem
aglomerados populacionais, concorda-se com a recomendação da Câmara Municipal da Batalha,
de que a linha elétrica seja preferencialmente enterrada.
Outras condicionantes

Tanto os aerogeradores localizados a Oeste, como um pequeno troço da Linha Elétrica atravessam áreas
baldias submetidas ao regime florestal parcial no Perímetro Florestal da Batalha.
O Perímetro Florestal da Batalha, na freguesia de Reguengo do Fetal, é gerido em regime de
exclusividade pelos Compartes, devendo ser obtida a autorização para a instalação do parque eólico
junto das Assembleias de Compartes detentoras dos direitos sobre os terrenos. Porém, as áreas a serem
ocupadas não perdem a sua natureza de baldios, submetidos a regime florestal parcial.
Algumas zonas, localizadas na área de estudo e atualmente ocupadas por matos, foram percorridas por
incêndios, em 2003 e 2005, pelo que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, com
as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 54/91, de 8 de agosto, Decreto-Lei n.º 34/99, de 5
de fevereiro e Decreto-Lei n.º 55/2007 de 12 de março, a utilização de terrenos com povoamentos
florestais percorridos por incêndios, não incluídos em espaços classificados em planos municipais de
ordenamento como urbanos, estão condicionados pelo prazo de 10 anos. Deverão, por conseguinte,
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serem garantidos todos os procedimentos previstos na Lei sobre a realização de obras em terrenos
percorridos por incêndios florestais.
A presença de exemplares de azinheiras (Quercus rotundifolia) e sobreiros (Quercus suber) implica o
cumprimento do Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, com as alterações do Decreto-Lei nº
155/2004, de 30 de junho, no caso de haver o corte de algumas dessas quercineas, pelo que esta
situação deverá ser assegurada.
De igual modo, o corte prematuro de exemplares de eucaliptos em área superiores a 1ha devem
cumprir o disposto no Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de maio, bem como no Decreto-Lei n.º 174/88, de
17 de maio, que estabelece a obrigatoriedade de manifestar o corte ou arranque de árvores.
Na área de estudo ocorrem ainda algumas infraestruturas, tais como torres com antenas de rádio
transmissão e respetivas construções de apoio, o Posto de Vigia da Maunça e um marco geodésico, que
terão de ser consideradas na instalação do parque eólico.
Quanto à prevenção e proteção relativas à Defesa da Floresta contra Incêndios, deverão ser cumpridas
as disposições estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, com as alterações que lhe
foi introduzido pelo Decreto-Lei n.º 17/2009. De 28 de junho, nomeadamente o artigo 15.º e o artigo
30.º, bem como as disposições específicas dos Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios
dos Concelhos da Batalha e de Leiria.

6.

CONSULTA PÚBLICA

Dado que o projeto se integra no anexo II 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 consulta pública, nos termos do seu
artigo 14.º, n.º 2, decorreu durante 25 dias úteis, de 3 de Outubro a 8 de Novembro de 2012.
Durante este período foram recebidos 10 pareceres, com a seguinte proveniência:
Entidades da Administração Central


ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações



ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil



DGADR – Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural



dgT – Direção Geral do Território



DRAP Centro – Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro



EMFA - Estado Maior da Força Aérea



Turismo de Portugal

Entidades da Administração Local


Câmara Municipal da Batalha



Câmara Municipal de Leiria

Entidades


ANA - Aeroportos de Portugal, SA

A análise dos pareceres recebidos, cujos aspetos mais relevantes se resumem em seguida, não traduz
qualquer objeção ao projeto. Em alguns contributos são apontadas medidas de minimização, que a
seguir se sintetizam.
A ANACOM informa não terem sido identificadas quaisquer condicionantes decorrentes da existência de
servidões radioelétricas, pelo que não coloca qualquer objeção à instalação do projeto. Deve, contudo,
ser garantido que o mesmo não provocará interferências/perturbações na receção radioelétrica em
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geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiodifusão televisiva. Refere, ainda, que no
âmbito das suas competências se encontra disponível para colaborar na deteção e identificação de
eventuais interferências/perturbações que venham a ocorrer em consequência da instalação do parque
eólico naqueles locais, salientando que a sua resolução e a assunção dos custos envolvidos serão da
responsabilidade integral do proprietário.
A ANPC, atendendo à tipologia do projeto, realça a necessidade de serem adotadas as medidas de
mitigação a seguir referidas:
Fase de projeto
-

Realização de uma consulta direta aos Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC) e /ou ao
Gabinete Técnico Florestal dos concelhos de Leiria e Batalha, no sentido de proceder a uma
análise mais detalhada dos riscos e/ ou condicionantes existentes suscetíveis de serem afetadas
pela implantação do projeto, nomeadamente no que respeita à eventual afetação de pontos de
água de 1.ª ordem utilizados pelos helicópteros de combate aos incêndios florestais;

-

As infraestruturas a construir não deverão interferir na visibilidade e qualidade de comunicação
radioelétrica da rede nacional de postos de vigia, pelo que deverá ser solicitado parecer à
Guarda Nacional Republicana;

-

As componentes do projeto não deverão ser implantadas em áreas geologicamente instáveis
ou sujeitas a movimentos de vertente.

Fase de construção
-

Definir os procedimentos a levar a cabo pela empresa responsável pela obra em caso de
ocorrência de acidente ou outra situação de emergência, de forma a minimizar potenciais
efeitos negativos da mesma;

-

Adotar medidas decorrentes da aplicação do DL n.º 220/2208, de 12 de Novembro, e portarias
complementares, de acordo com o qual num parque eólico, enquadrado na tipologia de
edifícios tipo XII (industria e armazenagem) deverão, aos edifícios e não às torres eólicas,
aplicar-se as medidas de autoproteção adequadas à tipologia e á categoria de risco dos edifícios
existentes;

-

Assegurar o cumprimento das normas de segurança respeitantes ao armazenamento de
matérias perigosas no espaço físico do estaleiro. Os locais de armazenamento deverão estar
devidamente assinalados e compartimentados, com vista a evitar situações de derrame,
explosão ou incêndio;

-

Alertar as entidades envolvidas na prevenção e combate aos incêndios florestais, da
implantação do projeto, nomeadamente os corpos de bombeiros da zona afeta, os Serviços
Municipais de Proteção Civil de Leiria e Batalha;

-

Cumprir as normas legais vigentes em relação à balizagem aeronáutica dos aerogeradores e
linha de transporte de energia;

-

Dotar os aerogeradores de mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas como
medida preventiva de ignição e transmissão de incêndios, bem como proceder-se à limpeza
regular do mato na envolvente próxima dos aerogeradores;

-

Remover, de modo controlado, todos os despojos das ações de desmatação, desflorestação,
corte ou decote de árvores. Estas ações deverão ser realizadas fora do período crítico de
incêndios florestais e utilizando mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas;

-

Adotar medidas de segurança durante a fase construção, de modo a que a manobra de viaturas
e o manuseamento de determinados equipamentos não venha a estar na origem de focos de
incêndio. Adicionalmente, na fase de desmontagem do estaleiro deverão ser removidos todos
os materiais sobrantes, não devendo permanecer no local quaisquer objetos que possam
originar ou alimentar a deflagração de incêndio;
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Fase de exploração
-

Informar o Serviço Municipal de Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal dos concelhos de
Leiria e Batalha sobre a implantação do mesmo, de modo a proceder à eventual atualização do
respetivo Plano Municipal de Emergência e/ ou Plano Municipal de Defesa da Floresta contra
incêndios;

-

Fornecer à Autoridade Nacional de Proteção Civil, as coordenadas exatas dos aerogeradores,
edifícios anexos, bem como dos acessos a estes parques, por forma a agilizar junto do corpo de
bombeiros, a chegada dos meios de socorro;

-

Proceder à manutenção, conservação e limpeza dos acessos e zona envolvente do parque
eólico, de modo a garantir uma barreira à propagação de eventuais incêndios e a possibilitar o
acesso e circulação a veículos de combate a incêndios;

-

Deverá ser colocada na zona do parque eólico sinalética disciplinadora e condicionante de
comportamentos que suscitem um aumento do risco de incêndio, dadas as melhores
acessibilidades poderem induzir um acréscimo de observadores, como turistas, caminhantes,
praticantes de atividade de montanha.

A DGADR informa nada ter a opor quanto à implantação do projeto por o mesmo não colidir com outros
da sua competência. Acresce, no entanto, que deverá ser consultada a DRAP Centro, relativamente a
eventuais interferências com projetos ou ações da sua competência.
A dgT informa que o projeto não constitui impedimento para as atividades por si desenvolvidas.
A DRAP centro informa, relativamente à área prevista para a implantação do parque eólico, dado o
mesmo não afetar áreas ou atividades relacionadas com o setor agrícola, nada ter a opor ou a sugerir.
Quanto à área respeitante ao corredor e diretriz da linha elétrica de ligação entre a subestação do
parque eólico e a linha de interligação do parque eólico de Chão Falcão I, porque interceta duas
manchas de RAN, uma localizada no atravessamento das ribeiras em Vale de Orendes e Vale da Pedreira
e outra, localizada nas margens Ribeira da Várzea, em Reguengo do Fetal, dever-se-á, na eventualidade
destas poderem vir a ser ocupadas pela linha ou outros fins, consultar a Entidade Regional da REN do
Centro, a fim de obter parecer prévio quanto à sua utilização.
O EMFA informa que o projeto não se encontra abrangido por qualquer servidão de unidades afetas à
força aérea e, ainda, que a sinalização diurna e noturna deve cumprir com as normas expressas no
documento “circular de informação aeronáutica 10/2003 de 6 de Maio”, do INAC.
O Turismo de Portugal informa nada ter a opor quanto à implantação do projeto, referindo não terem
sido detetados na proximidade do projeto empreendimentos turísticos existentes ou previstos que, nos
termos da legislação, sejam obrigatoriamente submetidos a parecer do Turismo de Portugal. Sublinha os
impactes ambientais positivos a nível da qualidade do ar, ao promover a redução de poluentes
atmosféricos, o que releva positivamente para o sector do turismo e realça da necessidade de serem
implementadas, adequadamente, as medidas de minimização e de valorização propostas, bem como de
monitorização de impactes negativos, destacando-se, em especial, a implementação das medidas de
recuperação paisagística.
A Câmara Municipal de Batalha realça a necessidade de implementar um conjunto de medidas e
recomendações, que a seguir se sintetizam.
No que respeita ao ambiente sonoro refere a obrigação de garantir a implementação de medidas
adequadas sobre as aldeias mais próximas das freguesias de São Mamede (Casal dos Lobos, Casal do
Meio e Perulheira) e Reguengo do Fetal (Torrinhas, Piqueiral e Torre).
Quanto à linha elétrica de ligação à rede, aconselha que esta seja, preferencialmente, enterrada ou, em
alternativa, que acompanhe os corredores já existentes para evitar a afetação de aglomerados
populacionais.
Alerta que existe sobreposição da área de estudo da linha elétrica com a área concessionada para o
Parque Eólico de Chão Falcão II e sobreposição das áreas de estudo com as condicionantes emissárias de
esgotos da SIMLIS e áreas submetidas ao regime florestal (baldios) e reservatórios de abastecimento de
água.
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Alerta, também, para a necessidade de se efetuar uma análise cuidada da localização dos aerogeradores
e demais equipamentos do que respeita ao cadastro da propriedade, sendo que os respetivos
proprietários deverão ser contactados com a devida antecedência, e que as infraestruturas deverão
estar o mais afastadas possível das habitações existentes.
Alerta, ainda, para as características hidrogeológicas da área, nomeadamente, o sistema aquífero
Maciço Calcário Estremenho bastante vulnerável do ponto de vista da poluição que pode ocorrer
através das diáclases, fraturas e condutas cársicas.
No que concerne à Rota de Carvão reconhece o seu interesse na preservação como património
geológico-mineiro.
A Camara Municipal de Leiria considera que poderá ser emitido parecer favorável ao projeto desde que
acauteladas as situações, recomendações e propostas para os vários fatores ambientais.
A ANA informa que o projeto não se encontra na vizinhança de infraestruturas aeroportuárias civis, pelo
que não está sujeito às limitações impostas por aquele tipo de equipamento. No entanto, no âmbito da
Servidão Aeronáutica Geral, informa da necessidade de dotar de balizagem a) os aerogeradores que se
localizem nos extremos do parque; b) os que tenham as cotas de topo mais elevadas; c) em todos os
aerogeradores de forma a assegurar que a distância entre dois aerogeradores balizados não seja
superior a 900 metros.
Refere, também, a necessidade de se estabelecer um programa de monitorização e de manutenção da
balizagem, tendo em vista assegurar o seu bom e ininterrupto funcionamento, mesmo em situações de
ausência de vento, devendo ser comunicado à empresa qualquer alteração verificada, mesmo que
apenas temporária.
Realça, ainda, que se possível a coloração seja obtida no processo de fabrico, sendo incluída na
pigmentação do material de fundição; que para efeitos de publicação prévia de avisos à navegação
aérea, se torna necessário que o início da instalação do parque eólico seja comunicado com pelo menos
15 dias úteis de antecedência relativamente a esse início, incluindo-se nessa comunicação as
coordenadas geográficas, referenciadas ao Datum WGS 84, e as cotas de soleira e do ponto mais
elevado de cada aerogerador, referenciadas ao Datum vertical marégrafo de Cascais.
Refere, a título meramente indicativo, que deverão ser dotados de balizagem aeronáutica os
aerogeradores 1, 2, 3, 4, 5,7, 9 e 10 e, ainda, que o projeto final e definitivo deverá ser objeto de parecer
específico por parte da ANA e, por último, que deverá ser consultada a Força Aérea Portuguesa.

7.

CONCLUSÕES

O Parque Eólico de Maúnça será implantado na região Centro, no distrito de Leiria, concelho de Leiria
(freguesias de Arrabal e Cortes) e de Batalha (freguesias de Reguengos do Fetal e São Mamede).
A área do Parque Eólico não coincide com nenhuma área classificada no âmbito da Conservação da
Natureza, sendo que a linha elétrica interceta em dois pontos o Sitio de Interesse Comunitário
PTCON0015 - Serras de Aire e Candeeiros.
A área de estudo situa-se na região Norte do planalto de São Mamede e a Norte da estrutura anticlinal
correspondente à Serra de Alqueidão, a Norte do conjunto montanhoso das serras de Aire e Candeeiros,
a altitudes da ordem de 350 m a Norte e 450 m nos setores Sudeste e Oeste (435 m no vértice
geodésico de Maúnça).
O Parque Eólico de Maúnça prevê a instalação de 10 aerogeradores de 2 MW de potência unitária,
totalizando 20 MW instalados, com os quais se estima produzir anualmente cerca de 58 Gwh.
O Parque Eólico de Maúnça será ligado à rede elétrica do Sistema Elétrico Público através de uma linha
elétrica aérea a construir, a 60 kV, com uma extensão aproximada de 4,7 km. A linha elétrica
estabelecerá a ligação entre a subestação do parque eólico e a linha elétrica do Parque Eólico de Chão
Falcão que por sua vez estabelece a ligação à subestação da Batalha.
Verificou-se que o Parque Eólico de Maúnça é compatível com o estabelecido nos PDM de Leiria e
Batalha, não tendo sido detetados impedimentos em relação às condicionantes que possam colidir ou
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inviabilizar o projeto. Contudo, relativamente à linha elétrica, e tendo presente que na planta de
ordenamento está cartografada a área do aeródromo, não estando definida nesta área qualquer classe
de espaço, considera-se que como ainda não se verificou a construção do aeródromo de Fátima, será
válida a proposta do aeródromo municipal (serra da Barrosinha), pelo que, interferindo parte do
corredor da linha elétrica, com esta infraestrutura, o mesmo não está conforme com o PDM de Batalha.
Relativamente aos impactes ambientais previstos com a implantação do projeto foram identificados
impactes positivos significativos de âmbito nacional e local:
-

O enquadramento nos objetivos da Política Energética Nacional, designadamente o contributo
do projeto para o cumprimento das metas estabelecidas por Portugal em termos energéticos,
com a diminuição da dependência nacional de combustíveis fósseis e de energia elétrica
importados.

-

A nível local destaca-se as contrapartidas diretas a atribuir ao município, de uma renda fixa de
2,5% da faturação anual de energia elétrica resultante da exploração do parque eólico; e do
arrendamento dos terrenos tratando-se de uma fonte de rendimento para os proprietários ou
entidades gestoras.

Como impactes negativos salientam-se os relacionados com a paisagem e sistemas ecológicos.
Os impactes mais significativos na paisagem são decorrentes da presença física e permanente dos
aerogeradores. Os impactes serão sentidos não só na área de implantação do parque eólico, como
também em toda a área de estudo considerada. O impacte visual negativo será mais intenso nas
povoações mais próximas, das quais se destacam as povoações de Casal de Lobos, Lagoa, Piqueiral,
Perulheira e Reixida. O aerogerador 10 surge como o que apresenta potencialmente maior impacte
visual, com distâncias na ordem dos 600 m às primeiras edificações da povoação de Casal dos Lobos. No
que se refere aos impactes cumulativos, a construção do Parque Eólico de Maúnça significará um
acréscimo significativo, em cerca de 1/3 dos aerogeradores, pelo que se considera o impacte cumulativo
como significativo. O impacte da presença destas estruturas resulta de uma alteração do perfil da linha
do horizonte e simultaneamente de provocar o seccionamento do campo visual, constituindo uma
intrusão visual, em virtude da escala desmesurada que as torres e as pás apresentam e do seu forte
carácter artificial e permanente, contribuindo para a desqualificação cénica da Paisagem.
Relativamente aos sistemas ecológicos, os principais impactes estão associados à perturbação causada
pela existência dos aerogeradores de grandes dimensões, destacando-se os impactes decorrentes da
potencial mortalidade da avifauna e dos quirópteros com os aerogeradores, que tem um significado
acrescido devido ao elevado valor ecológico associado a estas espécies.
No que se refere à avifauna, os principais fatores de mortalidade por colisão, devem-se à localização do
parque eólico em zonas onde ocorrem elevadas densidades de aves, como áreas de repouso,
alimentação e nidificação e com a suscetibilidade das espécies presentes ao impacte da colisão. No
entanto, considera-se que a localização deste parque eólico não apresenta uma probabilidade elevada
de colisão.
Em relação aos quirópteros, das espécies consideradas como apresentando risco de colisão e/ou
mortalidade por barotrauma, apenas 3 possuem estatuto de conservação desfavoráveis e ocorrem
nesta área. Embora se considere o impacte elevado e negativo, verificou-se que no âmbito das
monitorizações de quirópteros realizados nos parques eólicos localizados na região da área de estudo,
até á data não são conhecidos registos de mortalidade de espécies de quirópteros com estatuto de
conservação desfavorável.
Na avaliação dos impactes cumulativos, e tendo em consideração as monitorizações realizadas na área
envolvente, verificou-se que a generalidade das espécies encontradas sem vida junto a aerogeradores
são espécies que não apresentam um estatuto de conservação desfavorável, concluindo-se que a
implantação do Parque Eólico de Maúnça não irá contribuir significativamente para o aumento ou
significância dos impactes existentes.
Relativamente à geomorfologia e geologia importa referir o parecer da Sociedade Portuguesa de
Espeleologia (SPE) que é desfavorável ao projeto por considerar que a implantação do projeto irá
contribuir para a descaracterização da fachada ocidental do Planalto de São Mamede, área identitária
do Maciço Calcário Estremenho. No entanto, considerou-se que não foram identificados impactes
negativos significativos do projeto sobre estes fatores ambientais, nem foram apresentados argumentos
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no parecer da SPE que justifiquem a inviabilização do parque eólico. Sendo verdade que a implantação
do Parque Eólico da Maunça vem agravar uma situação de descaracterização já existente, considerou-se
que não se justifica a desaprovação do projeto com base nos fatores ambientais geologia e
geomorfologia, sendo que, ao contrário de outras áreas do Planalto de Santo António e do Maciço
calcário Estremenho, não ocorrem formas de carso à superfície do terreno ou em profundidade,
suficientemente extensas e/ou valiosas para que se considere uma afetação significativa daqueles
valores.
Face ao exposto, ponderando os impactes positivos e os impactes negativos do projeto, considera-se
possível propor a emissão de parecer favorável ao projeto “Parque Eólico de Maúnça” condicionado ao
cumprimento das condicionantes, das medidas de minimização, do plano de acompanhamento
ambiental da obra, do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas e dos Planos de monitorização,
a seguir apresentados.
Acrescenta-se, desde já, que a Autoridade de AIA deverá ser informada do início da fase de construção,
com 15 dias de antecedência em relação à data prevista, de forma a possibilitar o desempenho das suas
competências na Pós-Avaliação do projeto.
Os relatórios de acompanhamento ambiental da obra e da recuperação das áreas intervencionadas, e de
monitorização deverão ser entregues à Autoridade de AIA com a periodicidade proposta nos respetivos
planos.
Após a conclusão da fase de construção do projeto e antes da entrada em funcionamento do mesmo, o
proponente deverá solicitar à Autoridade de AIA uma reunião de obra com a CA, a fim de verificar a
execução de todas as medidas contempladas na Declaração de Impacte Ambiental relativas à fase de
construção.

CONDICIONANTES
1. Obter as necessárias autorizações junto da Assembleia de Compartes detentora dos direitos sobre
os terrenos.
2. Demonstrar a compatibilização do traçado definitivo da linha elétrica com o Plano Diretor Municipal
de Batalha.
3. Relativamente ao corredor da linha elétrica avaliado, aquando da definição do traçado definitivo da
mesma, deverá ser tido em consideração o seguinte:
-

Evitar a metade Poente do corredor na zona do vale de Orendes e as vertentes da Serra da
Barrosinha.

-

A sobrepassagem do IC9 deverá desenvolver-se de forma perpendicular ao mesmo.

-

Desenvolver o traçado ao longo do sopé da serra da Barrosinha, mantendo-se a Sul do IC9 e o
mais próximo do espaço canal do IC9, evitando-se a afetação das manchas florestais de
carvalhos.

ELEMENTOS A APRESENTAR EM RECAPE
1. Traçado definitivo e características da linha elétrica de ligação ao Sistemas Elétrico Público.
2. Incluir na equipa de elaboração do RECAPE especialistas em espeleo-arqueologia.
3. Avaliação da possibilidade da linha elétrica ser enterrada em alguns troços evitando assim os
aglomerados populacionais. Em alternativa, o traçado da linha elétrica deverá acompanhar os
corredores de linhas elétricas existentes.
4. Resultados da prospeção efetuada em todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos
temporários e empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas já prospetadas.
5. Caso os resultados da prospeção e avaliação arqueológica realizada apontem para uma possível
afetação de vestígios, garantir um afastamento de 50 metros dos aerogeradores e acessos.
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6. Cartografia à escala 1:25000 e à escala de projeto de todos os elementos patrimoniais (mantendo a
numeração), tanto os que constam do EIA como os que forem detetados durante a fase de
prospeção mais aprofundada. Estes elementos devem estar individualmente identificados e
georeferenciados (em polígono – área de dispersão/concentração dos vestígios e/ou dos imóveis).
7. Fichas de caracterização dos elementos patrimoniais detetados, tanto no EIA como nos trabalhos
posteriores (mantendo a numeração das ocorrências), e apresentar uma avaliação de impactes e
proposta das respetivas medidas de minimização.
8. Resultados da prospeção de campo realizada com o objetivo de confirmar a presença ou ausência
de espécies de flora, ou núcleos de espécies de flora, de interesse para a conservação na área a
afetar pela implantação do parque Eólico. Esta prospeção deverá decorrer em altura do ano
favorável à identificação das espécies alvo, isto é, coincidente com a floração das mesmas. Esta ação
deverá ser efetuada na envolvência dos aerogeradores inseridos em biótopos com importância
ecológica acentuada, ou localizados na sua envolvente imediata.
9. De acordo com os resultados obtidos durante a prospeção do ponto anterior, deverão ser
equacionadas e apresentadas soluções com vista a minimizar a afetação das espécies de flora com
interesse para a conservação. Sempre que viável deverá ser equacionado o ajuste da localização das
infraestruturas do projeto. Caso se justifique, deverá ser elaborado um Plano de Monitorização da
Flora e Vegetação, de forma a monitorizar a afetação destes valores ecológicos.
10. Análise da eventual afetação da Rota do Carvão e, caso se justifique, apresentação de medidas de
minimização para preservação da mesma.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
As medidas previstas para a fase de projeto deverão ser integradas no projeto de execução. Todas as
medidas de minimização, relativas à fase de construção, deverão ser transpostas para o caderno de
encargos do projeto.
Fase de Projeto
Parque Eólico
1. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.
2. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna de acordo com a Circular
Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio, sendo que deverá ser prevista nos aerogeradores que se
localizem nos extremos do parque, nos que tenham as cotas de topo mais elevadas, e em todos os
aerogeradores de forma a assegurar que a distância entre dois aerogeradores balizados não seja
superior a 900 metros.
3. Nos acessos a construir, ou a melhorar, e nas plataformas de montagem não deverão ser utilizados
materiais impermeabilizantes.
4. Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural (passagens
hidráulicas e valetas).
5. As valetas de drenagem não deverão ser em betão, exceto nas zonas de maior declive, ou em outras
desde que devidamente justificado.
6. A rede de cabos subterrânea deverá ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo dos caminhos de
acesso do parque eólico, devendo, sempre que tal não aconteça, ser devidamente justificado.
7. Ter em consideração o referido no parecer da Direção Geral de Energia e Geologia sobre a
interferência da linha elétrica com a área de exploração consolidada – calçada – com interesse
económico comprovado.
8. Não afetação das infraestruturas existentes, tais como torres com antenas de rádio transmissão e
respetivas construções de apoio, o Posto de Vigia da Maunça e um marco geodésico.
9. Consultar os Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC) e /ou ao Gabinete Técnico Florestal dos
concelhos de Leiria e Batalha, no sentido de proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ ou
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condicionantes existentes suscetíveis de serem afetadas pela implantação do projeto,
nomeadamente no que respeita à eventual afetação de pontos de água de 1.ª ordem utilizados
pelos helicópteros de combate aos incêndios florestais.
10. As infraestruturas a construir não deverão interferir na visibilidade e qualidade de comunicação
radioelétrica da rede nacional de postos de vigia, pelo que deverá ser consultada a Guarda Nacional
Republicana.
11. A escolha do local de implantação do edifício de comando/subestação do Parque Eólico deverá ter
em consideração a necessidade do seu bom enquadramento paisagístico. Os materiais a utilizar no
revestimento exterior deverão ser adequados às características locais e devem apresentar baixo
índice de reflectância – pavimentos, revestimentos e outros.
12. A conceção de todos os órgãos de drenagem, caixas de visita ou valetas deverá prever o
revestimento exterior com a pedra local/região. No que se refere à eventual utilização de
argamassas, as mesmas devem recorrer à utilização de uma pigmentação mais próxima da cor do
terreno ou através de utilização de cimento branco.
13. A conceção dos novos acessos, deverá procurar soluções de materiais que reduzam o impacte visual
decorrente da utilização de materiais brancos e altamente refletores de luz, devendo recorrer-se a
materiais que permitam uma coloração/tonalidade próxima da envolvente, no mínimo para
aplicação à camada de desgaste dos acessos. Idêntica preocupação deve ser extensível ao piso da
envolvente imediata dos aerogeradores, que deverá ficar reduzida à menor área possível.
Linha Elétrica
14. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.
15. Prever a colocação balizagem aeronáutica, de acordo com a Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de
Maio.
16. Optar, sempre que viável, por uma tipologia de linha que minimize o número de planos de colisão
de avifauna com os cabos condutores, devendo instalar-se o cabo de terra o mais próximo possível
dos cabos condutores.
Fase de Construção
Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar
17. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.
18. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de
condicionamentos deverá ser atualizada.
19. Deverá existir especial cuidado com a preservação das espécies de sobreiro (Quercus suber),
azinheira (Quercus rotundifolia) e também do carvalho cerquinho (Quercus faginea subs. broteroi),
pelo seu valor ecológico, devendo estes ser balizados e salvaguardados no decorrer dos trabalhos.
20. As cavidades ou outros elementos de especial interesse geológico, geomorfológico ou espeleológico
que sejam postos a descoberto pela prospeção e durante as operações de escavação, deverão ser
sujeitas a uma avaliação geológica, devendo o procedimento técnico a adotar, apontar sempre para
a sua preservação e acessibilidade.
21. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação.
22. Interditar as obras mais intrusivas durante o período reprodutor das espécies mais sensíveis e
durante os períodos mais suscetíveis de causar mortalidade de aves planadoras.
23. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras deverão ser programados de forma a
minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no
período seco.
24. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra.
25. Identificar e sinalizar todas as captações existentes na área de estudo, que poderão ser afetadas
pelo projeto, com vista à sua proteção.
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26. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente
em relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos
ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental).
27. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na
zona envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção
Civil, e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem
como as entidades com jurisdição na área de implantação do projeto.
28. Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deverá ser comunicado à Força
Aérea e à ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. o início da instalação dos aerogeradores, devendo
incluir-se nessa comunicação todas as exigências que constem nos pareceres emitidos por estas
entidades.
29. As populações mais próximas deverão ser informadas acerca das ações de construção e respetiva
calendarização, divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente nas juntas de
freguesia e câmaras municipais.
30. O estaleiro deverá situar-se em local a definir conjuntamente com a Equipa de Acompanhamento
Ambiental, cumprindo o disposto na planta de condicionamentos, e deverão ser organizados nas
seguintes áreas:
-

Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra);

-

Deposição de resíduos: deverão ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores
destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor destinado a resíduos de
obra;

-

Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deverá
ser impermeabilizada e coberta e dimensionada, de forma a que, em caso de derrame
acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes;

-

Parqueamento de viaturas e equipamentos;

-

Deposição de materiais de construção.

31. A área dos estaleiros não deverá ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e
armazenamento de substâncias poluentes.
32. Os estaleiros deverão possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores
que servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais deverão drenar
para uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser removida no final da obra.
33. Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local do
projeto. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não
contaminação dos solos.
34. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia elétrica
do estaleiro, nas ações de testes dos aerogeradores ou para outros fins, estes deverão estar
devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações do solo.
35. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, deverão ser utilizados
sistemas de aspersão nas áreas de circulação.
36. A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à
balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser delimitadas as seguintes
áreas:
-

Estaleiro: o estaleiro deverá ser vedado em toda a sua extensão.

-

Aerogeradores e plataformas: deverá ser limitada uma área máxima de 2 m para cada lado da
área a ocupar pela fundação e plataforma. As ações construtivas, a deposição de materiais e a
circulação de pessoas e maquinaria deverão restringir-se às áreas balizadas para o efeito.

-

Locais de depósitos de terras.

-

Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos.
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37. Todas as intervenções deverão ocorrer, sempre que possível, fora das áreas mais declivosas,
reduzindo a sua área ao estritamente necessário, implementando sistemas de drenagem de acessos
e passagens hidráulicas corretamente dimensionadas e mantendo a permeabilidade natural do
terreno, designadamente dos acessos.
38. Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, deverão ser
restabelecidos o mais brevemente possível.
39. Deverá ser efetuado o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que
impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e
empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias
como a instalação de estaleiros, abertura de acessos etc. O início de qualquer trabalho deverá ser
comunicado atempadamente à equipa de arqueologia de modo a garantir um acompanhamento
continuado e efetivo. Caso exista mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se
garantir o acompanhamento de todas as frentes.
40. Os resultados obtidos no decurso da prospeção e do acompanhamento arqueológico, poderão
determinar também a adoção de medidas de minimização complementares (registo documental,
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). Se, na fase de construção ou na fase
preparatória, forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão suspensas nesse local,
ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela as ocorrências acompanhadas de
uma proposta de medidas de minimização a implementar.
41. Se no decorrer da obra forem detetadas cavidades cársicas não apreciadas no EIA, as mesmas
deverão ser alvo de avaliação espeleo-arqueológica prévia. Caso estas cavidades possuam interesse
arqueológico, devem ser colocadas à consideração prévia da tutela do património o conjunto de
medidas consideradas adequadas.
42. Antes da aplicação de quaisquer medidas de minimização equacionar, em primeiro lugar, um
afastamento mínimo de 50 metros dos diferentes componentes do projeto (contados a partir dos
limites das ocorrências).
43. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da
obra devem, em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ de acordo com Parecer
prévio da tutela. Os achados móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo
organismo de tutela do património.
44. Em fase de obra os muros rústicos que vierem a ser eventualmente desmontados terão que ser
reconstruídos após a conclusão das obras, utilizando, para tal, a técnica de construção original.
45. Sinalizar e vedar permanentemente as ocorrências patrimoniais constantes do EIA, bem como de
todas aquelas que possam surgir durante os trabalhos e que se situem a menos de 100 m da frente
de obra e seus acessos, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto aos trabalhos.
Desmatação e Movimentação de Terras
46. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente
necessárias à execução dos trabalhos, procedendo-se à reconstituição do coberto vegetal de cada
zona de intervenção logo que as movimentações de terras (que se espera não tenham significado)
tenham terminado, em particular nos taludes de escavação e de aterro. Esta medida é
particularmente importante nas áreas das plataformas de trabalho para instalação das torres dos
aerogeradores e nas faixas das valas para instalação dos cabos elétricos.
47. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de incidência do projeto
(aerogeradores, subestação, edifício de comando e acessos) de forma a colmatar as lacunas de
conhecimento, incluindo ainda áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes.
48. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e
devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar
ravinamentos e/ou deslizamentos.
49. As terras resultantes das escavações deverão ser utilizadas, sempre que possível e que os materiais
tenham características geotécnicas adequadas, nas obras de construção onde haja necessidade de
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aterro, nomeadamente nos acessos a construir, na construção e regularização das plataformas dos
aerogeradores.
50. Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução
da obra, procedendo-se à sua sinalização.
51. No corredor da Linha Elétrica deverá ser mantida, sempre que possível, a vegetação arbustiva e
utilizadas técnicas de desbaste das árvores, em detrimento do seu corte, no caso das espécies que
não tenham crescimento rápido.
52. Caso se perspetive que venha a ocorrer a afetação de espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a
regime de proteção, dever-se-á respeitar o exposto na respetiva legislação em vigor.
Adicionalmente deverão ser implementadas medidas de proteção e/ou sinalização das árvores e
arbustos, fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser
acidentalmente afetadas.
53. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser
cuidadosamente removida e depositada em pargas.
54. As pargas. de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar
os 2 metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra
vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas acções de recuperação.
Gestão de materiais, resíduos e efluentes
55. Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do projeto.
56. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto. Excetua-se o material
sobrante das escavações necessárias à execução da obra.
57. Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e
encaminhamento dos resíduos resultantes da obra.
58. Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela
gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário
no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores
licenciados.
59. O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às
operações de gestão de resíduos. Deverá assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação
à EAA para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada.
60. É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância
poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não
tenha sido previamente autorizado.
61. Deverá proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu
armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente
preparados para o efeito.
62. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e
metálicas, armações, cofragens, entre outros) deverão ser armazenados temporariamente num
contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado.
63. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser triados de acordo com as seguintes
categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos poderão ser
encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma
empresa designada para o efeito.
64. O material inerte proveniente das ações de escavação, deverá ser depositado na envolvente dos
locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro das
fundações ou execução das plataformas de montagem).
65. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deverá ser, preferencialmente, utilizado
na recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro autorizado.
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66. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas.
67. Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem,
desmatação e desflorestação necessárias à implantação do projeto, podendo ser aproveitados na
fertilização dos solos.
68. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em
recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para
esse fim. Os recipientes deverão estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o
seu conteúdo.
69. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de
substâncias poluentes, deverá ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o
empreiteiro providenciar a remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar pela
entidade responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais.
70. Durante as betonagens, deverá proceder-se à abertura de bacias de retenção para lavagem das
caleiras das betoneiras. Estas bacias deverão ser localizadas em zonas a intervencionar,
preferencialmente, junto aos locais a betonar. A capacidade das bacias de lavagem de betoneiras
deverá ser a mínima indispensável a execução da operação. Finalizadas as betonagens, a bacia de
retenção será aterrada e alvo de recuperação.
71. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser efetuado em
viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada.
Acessos, plataformas e fundações
72. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra.
73. No caso da construção da Linha Elétrica, evitar a abertura de novos acessos. No caso de não
existirem acessos que sirvam os propósitos da obra, deverão ser apenas abertos trilhos que
permitam a passagem do equipamento e da maquinaria envolvida na fase de construção, os quais
terão que ser devidamente naturalizados no final da obra.
Fase de Exploração
74. A substituição de grandes componentes do parque eólico, entendida como toda a atividade que
requeira intervenção de grua, deverá respeitar medidas de minimização semelhantes às que uma
atividade equivalente tem durante a fase de construção do projeto e que se encontram vertidas no
presente parecer. A Autoridade de AIA deverá ser avisada previamente da necessidade desse tipo
de intervenção, bem como do período em que ocorrerá. No final da intervenção deverá ser enviado
à Autoridade de AIA um relatório circunstanciado, incluindo um registo fotográfico detalhado, onde
se demonstre o cumprimento das medidas de minimização e a reposição das condições tão
próximas quanto possível das anteriores à própria intervenção.
75. Incluir na planta de condicionantes as ocorrências patrimoniais existentes na área do projeto.
76. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que obriguem a revolvimentos do subsolo,
circulação de maquinaria e pessoal afeto, deverá efetuar-se o acompanhamento arqueológico dos
trabalhos.
77. As ações relativas à exploração e manutenção deverão restringir-se às áreas já ocupadas, devendo
ser compatibilizada a presença do projeto com as outras atividades presentes.
78. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deverá ser fornecida
para consulta a planta de condicionamentos atualizada aos responsáveis.
79. A iluminação do projeto e das suas estruturas de apoio deverá ser reduzida ao mínimo
recomendado para segurança aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atração para aves
ou morcegos.
80. Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer alteração
verificada e assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração do parque eólico para que
o sistema de sinalização funcione nas devidas condições.
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81. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de
equipamentos para os operadores de gestão de resíduos.
82. Proceder à manutenção, conservação e limpeza dos acessos e zona envolvente do parque eólico, de
modo a garantir uma barreira à propagação de eventuais incêndios e a possibilitar o acesso e
circulação a veículos de combate a incêndios;
83. Deverá ser colocada na zona do parque eólico sinalética disciplinadora e condicionante de
comportamentos que suscitem um aumento do risco de incêndio, dadas as melhores acessibilidades
poderem induzir um acréscimo de observadores, como turistas, caminhantes, praticantes de
atividade de montanha.
84. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos deverão ser recolhidos
e armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente
transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a resíduos
perigosos.
85. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos
aerogeradores.
86. Caso o funcionamento do projeto venha a provocará interferência/perturbações na receção
radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiodifusão televisiva,
deverão ser tomadas todas as medidas para a resolução do problema.
87. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da
força aérea, deverão ser efetuadas as correções necessárias.
88. Durante as intervenções de manutenção da Linha Elétrica deverão ser evitadas afetações das áreas
mais sensíveis, nomeadamente, de carvalhal, onde está presente o habitat 9240, e locais onde
estejam presentes espécies de flora ameaçadas.
89. As ações de desmatação, corte ou decote a realizar no corredor de segurança da Linha Elétrica
deverão ser planeadas de forma a evitar o período de reprodução da avifauna, devendo ser
conduzidas apenas entre o período de julho a fevereiro.
Fase de Desativação
90. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil dos parque eólico, de 20 anos, e a dificuldade de
prever as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor,
deverá o promotor, no último ano de exploração do projeto, apresentar a solução futura de
ocupação da área de implantação do parque eólico e projetos complementares. Assim, no caso de
reformulação ou alteração do parque eólico, sem prejuízo do quadro legal então em vigor, deverá
ser apresentado estudo das respetivas alterações referindo especificamente as ações a ter lugar,
impactes previsíveis e medidas de minimização, bem como o destino a dar a todos os elementos a
retirar do local. Se a alternativa passar pela desativação, deverá ser apresentado um plano de
desativação pormenorizado contemplando nomeadamente:
-

solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deverá ser compatível
com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então
em vigor;

-

ações de desmantelamento e obra a ter lugar;

-

destino a dar a todos os elementos retirados;

-

definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno;

-

plano de recuperação final de todas as áreas afetadas.

De forma geral, todas as ações deverão obedecer às diretrizes e condições identificadas no momento da
aprovação do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que forem
aplicáveis no momento da sua elaboração.
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PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS
No RECAPE deverá ser apresentado o Plano de Recuperação das Áreas Afetadas (PRAI). A Recuperação
das Áreas Afetadas deverá ter em consideração os aspetos a seguir mencionados:
1.

O Plano deverá identificar os locais onde serão concretizadas as ações de recuperação. Estas ações
deverão incidir sobre todas as áreas que venham a ser intervencionadas durante a obra, tais como:
local de estaleiro e apoio à obra, acessos, envolvente dos aerogeradores (base da fundação e
plataforma de montagem), vala da rede de cabos e taludes de escavação e aterro, acessos
temporários (ex: linha elétrica), plataforma dos apoios da linha e envolvente.

2.

Considerar as seguintes ações de recuperação a concretizar após finalizados os trabalhos de
construção:
-

Na recuperação das áreas intervencionadas em redor dos aerogeradores dever-se-á evitar a
criação de cavidades entre pedras que podem ser utilizadas por espécies presas (por exemplo,
micromamiferos e répteis) e, consequentemente, atrair aves de rapina para o local. Esta
medida tem como objetivo evitar o aumento de risco de colisão de espécies mais suscetíveis,
como o peneireiro e outras aves de rapina, através da diminuição da atração destas espécies
para áreas mais próximas dos aerogeradores.

-

Limpeza das Frentes de Obra: Após concluídos os trabalhos de construção civil e de montagem
de equipamento, deverá o empreiteiro proceder à limpeza de todas as frentes de obra. Esta
compreenderá, entre outras, ações como desmantelamento dos estaleiros, remoção de
eventuais resíduos, remoção de materiais de construção, bem como de equipamentos não
necessários às ações de recuperação.

-

Acessos: Deverão ser encerrados todos os acessos que não sirvam a fase de exploração. No
final dos trabalhos, deverão ainda ser reparados todos os acessos (existentes anteriormente à
obra) danificados pela circulação de veículos afetos à obra.

-

Estaleiro e outras áreas de apoio à obra: Todas as áreas de apoio à obra em que o terreno se
encontre compactado deverão ser mobilizadas até cerca de 0,20 a 0,30 m de profundidade.
Deverão ser, previamente, removidos os materiais externos que tenham sido utilizados para
cobrir o terreno natural, tais como tout-venant e brita.

-

Plataformas de montagem dos aerogeradores: Finalizados os trabalhos de montagem de
equipamento, as plataformas deverão ser parcialmente destruídas, ficando apenas a área
indispensável às ações de manutenção e substituição de equipamento em caso de avaria.
Deverá ser mantida em tout-venant uma área de cerca de 6 m de largura em redor do
aerogerador, de forma a assegurar a circulação de veículos das equipas de manutenção. Na
restante área da plataforma deverá ser aplicada uma camada de terra vegetal, de forma a
assegurar a recolonização natural destas áreas pela vegetação autóctone.

-

Valas abertas para a instalação da rede de cabos: Após o aterro da vala aberta, com a terra
proveniente da sua escavação, deverá ser colocada terra vegetal para potenciar a recuperação
do coberto vegetal.

-

Modelação do Terreno: Todas as áreas sujeitas a intervenção durante a empreitada de
construção deverão ser modeladas antes de se iniciarem os trabalhos de preparação do terreno
propriamente ditos. O terreno deverá ser colocado às cotas definitivas de projeto, removendo
toda a terra sobrante ou colocando a terra própria necessária, de modo a serem respeitadas as
cotas e a modelação expressas no projeto, ou indicadas no decorrer dos trabalhos, no sentido
de estabelecer a concordância entre os planos definidos no projeto mediante superfícies
regradas e harmónicas, numa perfeita ligação com o terreno natural.

-

Taludes: Os taludes existentes ao longo dos caminhos de acesso, que não sejam em rocha,
deverão ter um declive máximo de 1/3 (V/H). Sobre estes, bem como em toda a área
envolvente que tenha sofrido desmatação ou compactação do solo, deve ser aplicada uma
camada de terra vegetal.

-

Espalhamento de Terra Vegetal: A modelação deverá ter em conta o sistema de drenagem
superficial dos terrenos marginais e da plataforma dos acessos. A superfície do terreno deverá
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apresentar-se, imediatamente antes da distribuição da terra vegetal, com o grau de rugosidade
indispensável para permitir uma boa aderência à camada de terra vegetal de cobertura e não
apresentar indícios de erosão superficial. Nos casos em que haja indícios de erosão deverá
proceder-se a uma ligeira mobilização superficial do terreno para colmatar os sulcos e ravinas
em pontos já erodidos. Apenas é autorizada a aplicação de terra vegetal proveniente da própria
obra. Não deverá ser utilizada terra vegetal proveniente do exterior, salvo expressa autorização
prévia da Autoridade de AIA. O revestimento deverá ter uma espessura aproximada 0,20 m. O
espalhamento deverá ser feito manual ou mecanicamente, com auxílio de maquinaria dotada
de pá frontal.
-

3.

Coberto vegetal: Deverá ser dada prioridade à recolonização natural, sem recorrer à realização
de sementeiras. Todavia, caso se venha a verificar a não recuperação de determinada área,
pode ser proposta à Autoridade de AIA uma solução alternativa que vise o restabelecimento do
coberto vegetal.

De forma a verificar a eficácia das medidas implementadas nas áreas intervencionadas, deverá ser
efetuado o acompanhamento da recuperação.
-

Para o efeito deverão ser realizadas visitas aos locais afetados pelas obras de construção
durante um período de dois anos, após a concretização das ações de recuperação. Estas visitas
visam verificar a evolução da vegetação nos locais afetados, e envolvente direta, bem como
identificar não recuperações ou recuperações deficientes, cuja razão deverá ser compreendida.

-

Estas campanhas de verificação deverão ser realizadas em época adequada à comunidade
florística existente.

-

Se ao fim do período de monitorização se observar a não recuperação de alguma área e, caso
se venha a justificar, deverá proceder-se à implementação de medidas adicionais. Estas ações
deverão ser, igualmente, alvo de uma campanha de verificação da recuperação durante um
ano, após a sua concretização.

-

Na sequência de cada visita deverá ser elaborado um relatório, a entregar à Autoridade de AIA,
onde seja descrita a evolução da vegetação nas áreas afetadas e envolvente, identificadas as
áreas não recuperadas e as respetivas razões, e propostas medidas de minimização e novas
campanhas de verificação, caso necessário. Para uma melhor apreensão da evolução da
vegetação, os relatórios deverão apresentar um bom registo fotográfico, comparando os
cenários existentes antes da obra, após a conclusão da obra e após cada ação de recuperação.

PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE AMBIENTAL DA OBRA
No RECAPE deverá ser apresentado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). O
Acompanhamento Ambiental da Obra (AAO) deverá ter em consideração os aspetos a seguir
mencionados:
1.

O acompanhamento ambiental da obra deverá iniciar-se na fase que antecede a obra, aquando do
planeamento desta, e estender-se até à conclusão da construção.

2.

Antes da construção deverão ser efetuados os últimos ajustes ao projeto, decorrentes dos
requisitos ambientais requeridos na DIA, bem como decorrentes da visita conjunta da equipa de
fiscalização ambiental, do projetista e do empreiteiro ao local de implantação do projeto, após este
ter sido devidamente piquetado (identificação dos elementos do projeto no terreno, com estacas
e/ou balizagens).

3.

Caso haja necessidade de efetuar ajustamentos ao projeto, submetido a processo de AIA, ou às
atividades de construção previstas, deverá o promotor submeter essas alterações à prévia
apreciação da Autoridade de AIA.

4.

Os objetivos deste plano, na fase de construção, deverão basear-se nos seguintes aspetos:
-

Verificar o cumprimento da aplicação das condicionantes e medidas de minimização, bem
como da legislação ambiental aplicável às ações desenvolvidas na obra;

Processo de AIA N.º 2584
Parque Eólico de Maúnça

Pág. 42

Parecer da Comissão de Avaliação

ANEXO I
Enquadramento e localização do projeto
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