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I. INTRODUÇÃO 
No âmbito do Procedimento de avaliação do Estudo de Impacte Ambiental, do 
“Sobreequipamento do Parque Eólico de Penamacor 3B”, a Comissão de Avaliação (adiante 
designada por CA) nomeada para o efeito, entendeu necessário solicitar o envio de elementos 
adicionais relativa ao EIA, conforme ofício refª 361/DAIA-DAP/2013, ao abrigo do n.º 4 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. 

Na comunicação da Agência Portuguesa do Ambiente são solicitados que sejam enviados à 
Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental alguns dados adicionais relativos a elementos de 
projeto e alguns fatores ambientais do EIA, sendo solicitado igualmente a reformulação do 
Resumo Não Técnico, sob a forma de Aditamento. 

Deste modo, no Capítulo II do presente Aditamento procura-se dar resposta, ponto por ponto, às 
solicitações da Comissão de Avaliação; apresentando-se no Capítulo IV os respetivos anexos. 

No Capítulo III, é apresentada a Bibliografia de referência à elaboração do presente documento de 
Elementos Adicionais. 

 

Em volume separado segue a versão revista do Resumo Não Técnico, no seguimento dos 
comentários da CA. 
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II. RESPOSTA ÀS QUESTÕES DA COMISSÃO DE 
AVALIAÇÃO 

Aspetos Gerais: 
1. Cartografia – Deverá ser revista a cartografia constante do Volume II Relatório Técnico, 

uma vez que existem Figuras sem leitura, pelo que deverão ser as mesmas apresentadas 
de forma legível. Também as escalas utilizadas impedem que para o projeto em causa se 
analise a respetiva cartografia, pelo que este aspeto deverá ser também revisto. 

A Figura 7 “Carta Geológica de Portugal, folha 21 A” foi eliminada, passando a respetiva 
informação a constar do Desenho H023.004.EA.01 apresentado no Anexo 1 do presente 
documento. Deste modo, todas as referências no EIA à Figura 7, passam a ser aplicáveis ao 
Desenho H023.004.EA.01. 

A Figura 8 “Extrato da Carta Hipsométrica de Portugal” foi eliminada, a informação constante 
nesta figura é semelhante à do Desenho H023.004.007 (Hipsometria) do EIA, sendo esta última 
mais pormenorizada. Deste modo, todas as referências no EIA à Figura 8, passam a ser aplicáveis 
ao Desenho H023.004.007 do EIA. 

As Figuras 9, 10, 11, 12, 14, 20 e 21 do EIA foram revistas, estas revisões são apresentadas nas 
Figuras seguintes. 
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Figura 1 - Revisão da Figura 9 do EIA - Carta dos Recursos Hídricos Subterrâneos 
(Fonte: Atlas do Ambiente a 1:1 000 000) 
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Figura 2 - Revisão da Figura 10 do EIA - Carta de Localização de Nascentes, zona de Captação e máxima Infiltração 
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Figura 3 – Revisão da Figura 11 do EIA - Carta da Sismicidade Histórica 
(Fonte: Atlas do Ambiente) 
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Figura 4 – Revisão da Figura 12 do EIA - Mapa das Zonas Sísmicas 
(Fonte: RSAEEP) 

 
 

 
 

Figura 5 – Revisão da Figura 14 do EIA - Velocidade, frequência e energia dos ventos representados na Rosa-dos-ventos 
(Fonte: Production Estimate Report Penamacor 3b Extension, Suzlon Energy A/S) 
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Figura 6 – Revisão da Figura 20 do EIA - Cartas de Solos 
(Fonte: Atlas do Ambiente, 1:1 000 000) 
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Figura 7 – Revisão da Figura 22 do EIA - Capacidade de Uso do Solo 
(Fonte: Atlas do Ambiente, 1:1 000 000) 
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2. Deverá ser apresentada a Planta de Condicionamentos, a qual deverá incluir para a área 
em estudo todas as condicionantes à implementação do projeto e não só as condicionantes 
incluídas nos PDM em vigor. 

Foi elaborada uma carta com todos os condicionamentos identificados na área envolvente do 
projeto (Anexo 2). Como envolvente considerou-se um corredor de 1000 m (500m para cada lado) 
envolvente a todas as infraestruturas em estudo (existentes e projetadas). 

Durante a elaboração da carta de condicionamentos obteve-se informação digital dos Planos 
Regionais de Ordenamento Florestal (PROF). Na Figura seguinte apresenta-se esta nova 
informação obtida. 
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Figura 8 – Planos Regionais de Ordenamento Florestal (extrato) 
(Fonte: ICNF) 
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Analisando a informação da Figura anterior e as Figuras 40 e 41 do EIA verificamos que no EIA 
faltou mencionar a incidência do projeto sobre a Sub-região homogénea Raia Norte (PROF-BIN). 

Deste modo, de seguida apresenta-se a análise desta incidência. 

Na sub-região homogénea Raia Norte (PROF-BIN) visa-se a implementação e incrementação das 
funções de desenvolvimento da silvo-pastorícia, caça e pesca nas águas interiores, de proteção e 
de produção. 

Esta Sub-região apresenta os seguintes objetivos específicos: 

• Desenvolver a atividade silvo-pastoril, nomeadamente: 
o Aumentar o nível de gestão dos recursos silvo-pastoris e o conhecimento sobre a 

atividade silvo-pastoril; 
o Integrar totalmente a atividade silvo-pastoril na cadeia de produção de produtos 

certificados; 
• Aumentar a atividade associada à caça, nomeadamente: 

o O conhecimento do potencial cinegético da região; 
o O número de áreas com gestão efetiva e a rendibilidade da atividade cinegética e 

manter a integridade genética das espécies cinegéticas; 
o O nível de formação dos responsáveis pela gestão de zonas de caça; 

• Desenvolver a prática da pesca nas águas interiores, nomeadamente: 
o Identificar as zonas com bom potencial para o desenvolvimento da atividade da 

pesca e desenvolver o ordenamento dos recursos piscícolas; 
o Dotar todas as zonas prioritárias para a pesca identificadas no inventário com 

infra-estruturas de apoio (por exemplo: acessos e pontos de pesca) e criar zonas 
concessionadas para a pesca; 

• Recuperar áreas em situação de risco de erosão alto para médio e as de médio para baixo; 
• Ocupar a totalidade dos espaços florestais arborizados com espécies que apresentem bom 

potencial produtivo. 

Uma vez que que: 

• na área de implantação de projeto não existe atividade silvo-pastoril, 
• a implementação do sobreequipamento não impede o desenvolvimento de nenhuma das 

atividades previstas no PROF-BIN para fomentar a atividade associada à caça; 
• na área de implantação de projeto não existe atividade de pesca; 
• a implementação do sobreequipamento não impede a recuperação de áreas em situação 

de risco de erosão alto prevista no PROF-BIN; 
• a implementação do sobreequipamento não impede a evolução da ocupação de espaços 

florestais prevista no PROF-BIN; 

Considera-se que a atividade de produção de energia eólica não irá por em causa os objetivos do 
PROF-BIN, ou seja o projeto em estudo é compatível com o PROF-BIN. 
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3. Área de estudo: Não é claro para todos os fatores ambientais qual a área de estudo 
considerada, pelo que deverá a mesma ser apresentada para os fatores em falta. Tal como 
se refere na análise dos fatores ambientais deverá rever-se a área de estudo de forma a 
incluir todos os elementos do projeto para a fase de construção, assim como, considerar 
para a fase de exploração a totalidade dos elementos do Parque Eólico (existentes e a 
construir) (esta situação foi identificada para os fatores ambientais Solos e Uso dos Solos, 
Socio Economia e Ordenamento do Território). 

Para o descritor da Sócio-economia, a área de estudo considerada contempla os concelhos do 
Sabugal e Penamacor e freguesias de Malcata e Meimão, conforme indicado na pág 47 do EIA. 

Assim, para este fator ambiental, verificou-se uma incongruência nas atividades avaliadas como 
geradoras de Impacte Ambiental, desta forma procedeu-se à seguinte correção para a fase de 
construção: 

 

6.2.3 Sócio - Economia  

6.2.3.1 Fase de Construção 

As ações associadas à fase de construção do parque, não geram impactes ao nível da 
demografia. Durante a construção irá ocorrer um acréscimo da procura local de mão-
de-obra no sector da construção civil. São esperadas as seguintes atividades: 

 Construção de infra-estruturas do parque; 
 Funcionamento do estaleiro; 
 Transporte de pessoas e equipamentos; 
 Abertura/melhoria de acessos. 

 
Poderá ocorrer outro impacte positivo que está relacionado com o aumento do 
número de consumidores (trabalhadores afetos à obra) de bens de primeira 
necessidade. 
Trata-se portanto de um impacte positivo, provável, temporário, imediato, reversível, 
direto, regional, de magnitude baixa e significativo. 

 

Para o descritor Solos/Ocupação e Uso dos solos, a área de estudo considerada é a área de 
implantação de projeto e respetivos acessos a construir. 

Relativamente ao Ordenamento do Território, verificou-se que não foi analisada a incidência da 
subestação/edifício de comando existente. Dada a proximidade desta infraestrutura aos restantes 
elementos do parque eólico existente, nomeadamente ao AEG 3, as análises macro realizadas no 
EIA (PNPOT, PROT-C) também abrangem a sua área de implantação, pelo que não serão abordadas 
na presente análise. 
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De seguida apresenta-se a análise dos restantes IGT já estudados no EIA, e vigentes na área de 
implantação da subestação/edifício de comando. 

 

Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Sul 

Analisando a Figura 8 verifica-se que a subestação/edifício de comando não se localiza em 
nenhuma área com restrições. Insere-se na Sub-região Homogénea da Raia Sul, cuja análise foi 
apresentada no EIA (capítulo 4.11.3.2, pág. 105). 

A análise do EIA mantém-se e aplica-se também a esta infraestrutura, ou seja, considera-se que o 
projeto é compatível com o PROF-BIS. 

 

Plano Diretor Municipal de Penamacor 

Analisando os desenhos deste Plano (Anexo 3) verifica-se que apenas na carta do Ordenamento é 
que existe incidência da subestação/edifício de comando sobre uma área classificada. Ou seja, nas 
cartas RAN, REN e outras condicionantes, a área de implantação da subestação/edifício de 
comando não incide sobre nenhuma área classificada. 

Quanto à carta de Ordenamento a área desta infraestrutura insere-se nos Espaços não urbanos - 
florestais de proteção. 

 

No que respeita à Fase de Exploração dos descritores, em fase de EIA foi identificada a atividade 
“Manutenção/funcionamento do Parque Eólico”. A esta atividade está associada a presença das 
infra-estruturas existentes e a construir, nomeadamente, os 19 aerogeradores do parque, a 
subestação e caminhos de acesos. 

Face às correções efetuadas, procedeu-se à revisão do Quadro 71 do EIA - Resumo da Avaliação de 
Impactes Ambientais – Ver Anexo 4. 
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Fatores Ambientais: 

Ecologia 
1. O EIA não refere nem descreve qual a dimensão área de estudo do descritor ecologia, 

sendo necessário objetivar aquela informação. 

A área de estudo do fator ambiental Ecologia incluiu um buffer de 500 m em redor dos 
aerogeradores projetados e um buffer de 20 m aos acessos a utilizar no âmbito do presente 
projeto, perfazendo uma área total de cerca de 234,5 ha. A área de estudo corresponde assim à 
área cartografada na Figura 4 – Carta de Habitats. 

 

2. .Deverá ser corrigida a informação exposta no Volume II – Relatório Técnico: 

1. Informação exposta no “Quadro 4” relativa à coerência dos valores apresentados 
para a área a afetar pelas “Fundações dos AEG” e pelas “Plataformas de 
montagem”. 

Após revisão dos valores apresentados no EIA, o Quadro 4 do EIA passará a ter a seguinte redação: 

 

Quadro 1 – Revisão do Quadro 4 do EIA - Áreas a afetar pelo SPEP3B 

Elemento de Projeto Quantidade (m2) 
Fundações dos AEG 1.200,0 
Plataformas de montagem 12.000,0 
Acessos a construir* 768,5 
Acessos a melhorar* 8.526,5 
Valas de Cabos** 1.115,3 
Estaleiro 1.000,0 

TOTAL: 24.610,3 
   *   considerou-se uma largura média de 6,0 m 
   ** considerou-se uma largura média de 0,6 m 

 

2. Informação exposta no “Quadro 4” e a referida na página 23 relativa à dimensão do 
estaleiro. 

Conforme indicado no Quadro 1 (Revisão do Quadro 4 do EIA) apresentado na resposta anterior, a 
o estaleiro temporário ocupará uma área aproximada de 1000 m2. 

 

3. Informação exposta no “Quadro 5”. 

Após revisão dos valores apresentados no EIA, o Quadro 5 do EIA passará a ter a seguinte redação: 
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Quadro 2 – Revisão do Quadro 5 do EIA – Caraterísticas técnicas gerais do sobreequipamento do parque eólico 

Parâmetro Quantidade Unidades 
Número de aerogeradores 6 nº 
Potência unitária dos AEG 2  MW  
Potência total a instalar (6 AEG)  12  MW  
Produção anual prevista (6 AEG) 30  GWh  
Altura das torres 80  m  
Diâmetro do rotor (pás)  90  m  

 

 

4. Na página 66 quando se descreve a relação do projeto com as “Áreas classificadas” 
não se menciona a Zona de Proteção Especial (ZPE) Serra da Malcata (PTZPE0007). 

Por lapso, no capítulo 4.8.1 não foi incluída a referida ZPE Serra da Malcata (PTZPE0007). O 
referido capítulo encontra-se seguidamente complementado: 

 

4.8.1 Áreas Classificadas 

A área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Penamacor 3B não está inserida em nenhuma 
área com estatuto de proteção em termos de Conservação da Natureza a nível nacional e 
internacional. Refira-se, no entanto, a sua proximidade à Serra da Malcata, a qual está integrada 
na Rede Nacional de Áreas Protegidas – Reserva Natural da Serra da Malcata (criada pelo Decreto-
Lei n.º 294/81, de 16 de outubro e reclassificada pelo Decreto Regulamentar n.º28/99, de 30 de 
novembro), que constitui um Sítio da Rede Natura 2000 – PTCON0004 – Malcata (Resolução de 
Conselho de Ministros n.º80/2005, de 28 de agosto) e uma Zona de Proteção Especial (ZPE) Serra 
da Malcata (PTZPE0007) (Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro de 1999). 

 

 

5. A designação a referir os taxa da flora deverá estar de acordo com a nomenclatura 
utilizada nas Flora mais recentemente publicadas. 

De forma a apresentar os taxa da flora de acordo com a nomenclatura utilizada nas Flora mais 
recentemente publicadas corrige-se seguidamente o elenco florístico do EIA, apresentado no 
Anexo 9 do EIA (Quadro 3). O elenco apresentado tem por base a Flora Ibérica (Castroviejo, S. 
(coord. gen.). 1986-2012. Flora iberica 1-8, 10-15, 17-18, 21. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid), 
sendo que os taxa ainda não publicados por esta Flora, foram identificados com base nas 
restantes Flora citadas na bibliografia. 
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Quadro 3 - Elenco Florístico 

 

Família Género / Espécie Nome vulgar Estatuto 
HYPOLEPIDACEAE Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum Feto-do-monte  
PINACEAE Pinus pinaster Aiton Pinheiro-bravo  
RANUNCULACEAE Ranunculus sp. Ranúnculo  
FAGACEAE Castanea sativa Mill. Castanheiro  
 Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp. Azinheira Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25/05 alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30/06 
 Quercus pyrenaica Willd. Carvalho-negral  
POLYGONACEAE Rumex sp.   
PAEONIACEAE Paeonia broteri Boiss. & Reut. Rosa-albardeira  
GUTTIFERAE Hypericum perforatum L. Milfurada  
VIOLACEAE Viola langeana Valentine Violeta Endemismo ibérico exclusivo das Serras Beirãs 
 Viola sp.   
CISTACEAE Cistus ladanifer L. Esteva  
 Cistus crispus L. Roselha  
 Cistus psilosepalus Sweet Sarganho  
 Cistus salviifolius L. Saganho-mouro  
 Halimium halimifolium (L.) Willk. Sargaça  
 Halimium umbellatum (L.) Spach Sargaça  
 Halimium ocymoides (Lam.) Willk. Mato-branco  
 Xolantha guttata (L.) Raf.   

 Xolantha tuberaria (L.) Gallego, Muñoz Garm. & 
C. Navarro 

Alcar  

RESEDACEAE Reseda sp.   
ERICACEAE Arbutus unedo L. Medronheiro  
 Calluna vulgaris (L.) Hull Torga  
 Erica arborea L. Urze-branca  
 Erica australis L. Urgeira  
SAXIFRAGACEAE Saxifraga sp.   
ROSACEAE Sanguisorba minor Scop. Pimpinela-menor  
 Rubus ulmifolius Schott. Silvas  
 Rosa sp. Rosa-silvestre  
LEGUMINOSAE Acacia dealbata Link Mimosa Espécie infestante – Anexo I do Decreto-Lei n.º 565/99, 

de 21/12 
 Cytisus grandiflorus (Brot) DC. Giesta-das-sebes  
 Cytisus multiflorus (L’Hér.) Sweet  Endemismo ibérico 
 Cytisus striatus (Hill) Rothm. Maias  
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 Genista sp.   
 Lotus sp.   
 Pterospartum tridentatum (L.) Willk. subsp. 

cantabricum (Spach) Talavera & P.E. Gibbs 
Carqueja  

THYMELAEACEAE Daphne gnidium L. Trovisco  
RAFFLESIACEAE Cytinus hypocistis (L.) L. Coalhadas  
GERANIACEAE Geranium sp. Gerânio  
POLYGALACEAE Polygala microphylla L. Poligala  
UMBELLIFERAE Thapsia villosa L. Tápsia  
OLEACEAE Phillyrea angustifolia L. Lentisco  
BORAGINACEAE Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas Erva-das-sete-sangrias  
LABIATAE Lavandula stoechas L. Rosmaninho Endemismo europeu 
 Lavandula pedunculata (Mill.) Cav. Rosmaninho-maior  
 Stachys arvensis (L.) L.   
 Clinopodium vulgare L.   
 Teucrium scorodonia L.  Escorodónia  
 Thymus mastichina (L.) L. Tomilho  Endemismo europeu 
 Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco Pinheiro-de-oregon Exótica 
PLANTAGINACEAE Plantago lanceolata L. Língua-de-ovelha  
SCROPHULARIACEAE Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. Macerovia Endemismo europeu 
 Digitalis thapsi L. Dedaleira Endemismo ibérico exclusivo do Sistema Montanhoso 

Central 
 Verbascum sp.   
 Linaria elegans Cav.  Endemismo ibérico 
CAMPANULACEAE Jasione montana L. Baton-azul  
COMPOSITAE Asteraceae   
 Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link  Endemismo Ibérico 
 Leontodon sp.   
 Senecio sp.   
GRAMINEAE Agrostis castellana Boiss & Reuter   
 Agrostis sp.   
 Dactylis glomerata L. Panasco  
 Festuca sp.   
 Holcus lanatus L. Erva-lanar  
 Piptatherum milliaceum (L.) Cosson. Talha-dente  
LILIACEAE Scilla sp.   
AMARYLLIDACEAE Narcissus triandrus L. ssp. pallidulus (Graells) 

Rivas-Goday 
Narciso Endemismo ibérico - Anexo B-IV do Decreto-Lei nº 

140/99, de 24/04 alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, 
de 24/02 

 Narcissus bulbocodium L. ssp. bulbocodium Campainhas Anexo B-V do Decreto-Lei nº 140/99, de 24/04 alterado 
pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24/02 
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6. Nas páginas 77 e 78 deverá corrigir-se as referências ao “Quadro 38”. 

Nas páginas 77 e 79, onde se lê: “Quadro 36”, deverá ler-se “Quadro 38”. 

Desta forma, o texto passará a ter a seguinte redação: “No âmbito deste estudo foram 
consideradas 117 espécies de aves (Quadro 3 do Anexo 10), das quais 47 (Quadro 38) foram 
detetadas durante as prospeções de campo…” e “Das 47 espécies observadas durante a prospeção 
de campo, listadas no Quadro 38, são de salientar…” 

 

3. .No volume “Anexos” deverá corrigir-se a informação exposta no “Anexo 9 – Elenco 
Florístico”. 

O elenco florístico corrigido encontra-se apresentado no Quadro 3 do presente Aditamento, Ponto 
2, alínea 5. 

 

4. Dado ter sido realizado trabalho de campo para a caracterização da área de estudo deverá 
apresentar-se informação geográfica relativa aos locais de recenseamento das espécies da 
flora listadas nos anexos do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, com a nova redação 
dada pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro. 

As espécies de flora listadas nos anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com nova 
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro identificadas na área de estudo 
incluem os narcisos: Narcissus triandrus L. ssp. pallidulus (Graells) Rivas-Goday e Narcissus 
bulbocodium L. ssp. bulbocodium. A informação cartográfica destas espécies, apurada no decorrer 
dos trabalhos de campo encontra-se apresentada na Figura 9. 
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Figura 9 – Localização de espécies da flora listadas 
 no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro 
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5. Baseado na informação recolhida nos levantamentos de campo e nas fontes bibliográficas 
disponíveis deverá apresentar-se informação cartográfica para a área de estudo relativa à 
riqueza específica das espécies de aves e quirópteros e apresentar-se a análise da relação 
daquela informação com o projeto em fase de exploração. No caso dos quirópteros deverá 
ainda incluir-se informação cartográfica relativa à localização de abrigos referenciados na 
bibliografia e situados até dez quilómetros dos elementos do projeto. 

No decorrer dos trabalhos de campo do EIA apenas foi possível obter dados de riqueza específica 
das espécies de aves. Nos pontos de gravação de morcegos efetuados, não foram obtidos 
quaisquer registos devido a condições climatéricas adversas. 

No que se refere à comunidade avifaunística, os dados de riqueza específica são apresentados na 
Figura 10. 

Na Figura 11 é apresentada a cartografia de abrigos de quirópteros referenciados na bibliografia e 
situados até dez quilómetros dos elementos do projeto. 
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Figura 10 – Riqueza específica das espécies de aves 
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Figura 11 – Localização de abrigos de quirópteros até dez quilómetros dos elementos do projeto 
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6. Dada a proximidade da área de intervenção do projeto ao Sítio Malcata (PTCON0004) 
deverá analisar-se a possibilidade de ocorrência do taxon Centaurea micrantha Hoffm. & 
Link subsp. Herminii (Rouy) Dóstal em função da presença dos biótopos recenseados e a 
necessidade de inclusão da monitorização das populações deste taxon nos programas de 
monitorização. 

Entre os dias 27 e 28 de Agosto a área de estudo referida no Ponto 1 do presente Aditamento foi 
novamente visitada no sentido de se recolherem dados e prospetar-se as espécies do género 
Centaurea sp. 

Percorrida a área, foi recolhido material vegetal para identificação em laboratório. As conclusões a 
que a equipa chegou indicam para a presença de uma espécie de Centaurea na área de estudo, a 
Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link. (Figura 4), não tendo sido confirmada a presença do 
taxon protegido Centaurea micrantha Hoffm. & Link. subsp. herminii (Rouy) Dostal. 

 

Figura 12 – Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link., na área de estudo 

 

Ainda assim a espécie Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link constitui um endemismo ibérico e 
possui uma distribuição restrita no nosso país, embora seja abundante na área onde se distribui. À 
semelhança de Viola langeana, considera-se relevante incluir esta espécie no plano de 
monitorização a propor para o Parque Eólico de Penamacor 3B. 
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7. O EIA utiliza o conceito “espécies RELAPE” pelo que deverá analisar-se a pertinência e 
avaliar o interesse da inclusão da Thymelaea procumbens A. Fem & R. Fem., que é uma 
espécie de elevado valor para a conservação da natureza, uma vez que trata de um 
endemismo ibérico cuja área de distribuição em Portugal se restringe à região onde se 
localiza o projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Penamacor 3B, nos programas 
de monitorização da flora e da vegetação. 

No decorrer dos trabalhos de campo realizados em Abril de 2013 esta espécie não foi 
observada na área de estudo. Mais recentemente, em Agosto de 2013, foi efetuada nova 
prospeção, na qual foi percorrida toda a área, com maior incidência na envolvente dos 
acessos e nas zonas a afetar pelas plataformas de montagem. Nestes trabalhos de campo 
também não foi observada a espécie Thymelaea procumbens A. Fern. & R. Fern.. 

Desta forma, com base nestes resultados, uma vez que não ocorrerão impactes sobre a 
referida espécie, considera-se que não é justificável a inclusão desta espécie no programa 
de monitorização da flora e da vegetação. 

Em todo o caso, se durante a implementação do programa de monitorização da flora e da 
vegetação esta espécie for identificada na área de estudo, poderá ser equacionada a sua 
inclusão neste programa. 

 

8. Deverá discutir-se a necessidade dos programas de monitorização para a fase de 
exploração preverem a “Monitorização da dispersão de espécies de espécies exóticas 
classificadas como invasoras pelo Anexo I do Decreto-Lei nº 565/99, de 21 de Dezembro, 
pelo menos durante dois anos em fase de exploração, com o objetivo de poder reportar à 
necessária definição das medidas de controlo, caso seja detetada a dispersão de espécies 
com aquele estatuto. 

No decorrer dos trabalhos efetuados foi identificada uma espécie invasora - Acacia dealbata Link. 
Desta forma considera-se pertinente a Monitorização da dispersão de espécies exóticas 
classificadas como invasoras pelo Anexo I do Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro, neste 
caso Acacia dealbata Link e outras que possam vir a ser inventariadas no decorrer dos Programas 
de monitorização. 

Esta monitorização deverá decorrer durante a fase de exploração, ter amostragens bianuais e uma 
duração de 6 anos, o que perfaz um total de 3 amostragens. No decorrer deste plano, de acordo 
com os resultados obtidos, devem ser reportadas as necessidades de medidas de controlo para as 
espécies com dispersão detetada. 
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9. Na avaliação dos impactes sobre a flora, vegetação e Habitats previstos para a fase de 
construção deverá apresentar-se informação relativa à coincidência espacial daqueles 
valores com as áreas previstas no Quadro 4 do Volume II – Relatório Técnico. 

Dado que a localização do estaleiro temporário ainda não é conhecida, apresenta-se 
seguidamente informação relativa à coincidência espacial dos habitats com as áreas que 
previsivelmente serão afetadas pelas fundações dos aerogeradores, plataformas de montagem e 
valas de cabos. 

 

Quadro 4 – Área a afetar de cada Habitat/Biótopo (em ha) 
 pelas infraestruturas de projeto e respetiva percentagem relativamente à área global estudada. 

Habitats / Biótopos 
Fundações Plataformas Valas de cabos 

ha % ha % ha % 

Área agrícola 0.07 0.28 0.94 3.87 0.01 0.03 

Área artificializada 0 0 0.50 16.20 0.05 1.82 

Carvalhal (9230) 0 0 0 0 0 0 

Charnecas secas (4030) 0.07 0.09 1.20 1.62 0.03 0.04 

Matos 0 0 0.13 0.68 0 0 

Outras florestas de 
produção 0 0 0 0 0 0 

Pinhal 0.21 0.25 5.98 7.09 0.10 0.11 

Prados 0.07 2.51 0.72 25.9 0.01 0.24 

Total 0.42 0.18 9.49 4.04 0.20 0.09 

 

De acordo com os dados apurados serão afetados pelas infra-estruturas supra citadas 10.11 ha. Salienta-se 
que o habitat natural de Carvalhal não é afetado. O habitat ou biótopo mais afetado por este projeto é o 
pinhal, que frequentemente apresenta comunidades de giestal e de charnecas secas no sub-coberto. 

 

 

 

 



 
 

 

30 de 48 
 

EIA do Sobreequipamento do Parque Eólico de Penamacor 3B 
Aditamento ao EIA – Outubro de 2013 

 

10. Na discussão dos impactes cumulativos deve apresentar-se fontes bibliográficas que 
sustentam a afirmação relativa à não ocorrência, de modo significativo, do efeito de 
exclusão causado pelos parques eólicos nas comunidades de aves e dos quirópteros. Deve 
ainda utilizar-se a informação geográfica usada para determinar o impacte causado na 
qualidade da paisagem (6.2.11 Paisagem; da página 148 a página 151 do Volume II - 
Relatório Técnico) pelos equipamentos de vários parques eólicos existentes na região para 
analisar o efeito cumulativo na redução da habitat favorável para as comunidades de aves e 
de quirópteros, tendo em conta o estatuto do território presente na região e o estatuto das 
espécies dadas como de ocorrência confirmada pelas fontes bibliográficas da especialidade. 

É reconhecido que a instalação e exploração de parques eólicos pode provocar impactes negativos 
em algumas espécies animais, como é o caso dos morcegos e das aves (Amorim, 2009). 

Existem inúmeros trabalhos e estudos acerca do impacte causado pelos parques eólicos na 
avifauna, contudo em relação aos morcegos só recentemente se começaram a realizar estudos 
com o objetivo de avaliar a dimensão do impacte destas estruturas sobre as suas populações. Esta 
crescente preocupação sobre a magnitude dos impactes nas populações de quirópteros 
acompanha o também crescente aumento deste tipo de produção de energia (Arnett et al., 2008). 
Para muitas espécies de morcegos o efeito da instalação de parques eólicos permanece uma 
incógnita (Kunz et al., 2007b) pois, para muitas espécies e, em particular, para as espécies 
arborícolas, os dados disponíveis não permitem traçar tendências populacionais (Arnett et al., 
2008). Mesmo havendo uma enorme quantidade de dados relativos à mortalidade de morcegos 
nos parques eólicos, permanecem ainda na incerteza as razões pelas quais são atraídos para estas 
estruturas (Bach & Rahmel, 2004). As causas indicadas como responsáveis pela mortalidade, 
associada aos parques eólicos, poderão dever-se a colisão com os aerogeradores ou a lesões no 
sistema respiratório dos animais, causados por quedas abruptas na pressão atmosférica, 
fenómeno designado por barotrauma, que consiste no colapso de tecidos internos devido a uma 
rápida descompressão. Esta descompressão resulta da deslocação do ar criada pelo movimento 
das pás das turbinas eólicas (Baerwald et al., 2008). De uma forma geral, os parques eólicos são 
instalados em locais pouco interessantes para a atividade de morcegos, ou seja, são instalados em 
locais em que as condições atmosféricas (sobretudo associadas à velocidade do vento) e de 
disponibilidade de alimento (também em consequência das referidas condições atmosféricas) são 
pouco favoráveis ao uso do espaço por este grupo. Tomando por exemplo, os resultados de 
monitorização ao longo de quatro anos num parque eólico localizado na proximidade do de 
Penamacor: parque eólico do Sabugal (Biota, 2013), verifica-se que em três destes quatro anos a 
atividade registada foi superior nas áreas de controlo, quando em comparação com as áreas de 
parque eólico. Idealmente os pontos de controlo deveriam localizar-se em áreas com 
características similares às existentes no parque eólico, no entanto, devido à presença de um 
elevado número de parques eólicos na envolvente do parque do Sabugal, alguns dos pontos de 
controlo não se encontram localizados em cumeadas, mas sim a meia-encosta, ou seja, em zonas 
mais abrigadas do vento, e portanto mais propícia ao uso do espaço por morcegos. Aproveitando 
ainda os resultados da monitorização do parque eólico do Sabugal (Biota, 2010; Biota, 2011, Biota, 
2012 e Biota, 2013), verifica-se que a taxa de mortalidade associada àquele parque é 
extremamente baixa (apenas foi registado um cadáver em quatro anos de monitorização – com 
um esforço de 11 a 12 semanas de amostragem por ano). 
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Face ao exposto, no que diz respeito às comunidades de morcegos, não é previsível que se venha a 
verificar um impacte significativo cumulativo resultante de um efeito de exclusão, uma vez que se 
prevê que o uso do espaço por esta comunidade seja desde já reduzido (note-se que aquando da 
realização dos levantamentos de campo, não foi possível confirmar a ocorrência de morcegos na 
área de estudo, apesar de terem sido feitos pontos de escuta). 

No que diz respeito à avifauna, tomando por base a informação obtida nos levantamentos de 
campo do EIA de Penamacor 3B e traduzida na Figura 2, observa-se que aparentemente não há 
uma relação entre a presença de aerogeradores e a diversidade de espécies que ocorre na área de 
estudo. Note-se por exemplo, que dois dos pontos que apresentaram maior número de espécies 
registadas localizam-se na proximidade de aerogeradores já construídos. Em contrapartida, o 
ponto que registou menor diversidade encontra-se afastado de aerogeradores. Em todo o caso, 
não parece haver uma relação entre a presença dos aerogeradores e a diversidade e quantidade 
de registos de aves. Esta análise é apenas um apontamento com os dados obtidos na área de 
estudo, que não deverá ser extrapolada para a generalidade, dado tratar-se de uma única 
campanha de amostragem. 

Recorrendo, mais uma vez, aos resultados obtidos na monitorização do parque eólico do Sabugal 
(Biota, 2013), concretamente aos resultantes da análise inter-anual, verifica-se que embora a área 
de controlo seja genericamente mais rica e diversa, que a área do parque eólico, os padrões de 
variação, tanto ao longo dos anos como entre épocas de amostragem, são semelhantes, como se 
pode verificar da sumula da referida análise que a seguir se transcreve: 

“Na época de reprodução verificaram-se diferenças significativas dos parâmetros analisados ao 
longo do período de monitorização, e também entre áreas amostrais para os parâmetros riqueza e 
diversidade com a área controlo a ser mais rica e diversa. No entanto, não se observou uma 
tendência temporal na diferenciação entre as duas áreas mas, um padrão de variação temporal 
semelhante nas duas áreas.  

Na época de migração observaram-se diferenças entre os diferentes anos de monitorização, com o 
padrão de variação a ser também semelhante para as duas áreas. No entanto verificaram-se 
diferenças entre as duas áreas de amostragem, em alguns anos, com valores mais elevados para 
todos os parâmetros na área controlo.” 

Ou seja, não se verifica ao longo dos cinco anos de exploração do parque eólico do Sabugal uma 
diminuição da ocupação por parte da comunidade avifaunítica, da área de amostragem associada 
ao parque eólico, que possa ser associada a um efeito de exclusão. O que se observa, de facto, é 
um aumento tanto da riqueza, como da diversidade da abundancia entre 2008 e 2011 e uma 
diminuição em 2012, mas esta variação é semelhante na área controlo, ou seja, é uma resposta 
comum a toda a comunidade de aves da área de estudo. 

Tendo em consideração que a resposta no parque eólico de Penamacor 3B seja semelhante à 
obtida no parque eólico de Sabugal, dada a proximidade das duas áreas de estudo, prevê-se que o 
efeito cumulativo dos parques eólicos existentes não induza um efeito de exclusão na comunidade 
de aves presente. 
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Contudo, a presente avaliação deverá ser aferida com base nos resultados do Programa de 
Monitorização de Aves e Morcegos que é proposto no EIA, e que deverá incluir um ano de 
amostragem na fase de pré-construção que sirva de Situação de Referência 

 

11. Deverá apresentar-se a análise dos impactes, potenciais e/ou efetivos, monitorizados no 
âmbito das fases anteriores do parque (Fase 1 – 12 aerogeradores e Fase 2 – 7 
aerogeradores, (página 17 do EIA)) e associados à linha elétrica aérea a 20 kV, interna ao 
parque eólico (entre o Aerogerador 7 e o Aerogerador 9), para as comunidades de 
vertebrados voadores (aves e quirópteros) referenciadas para aqueles territórios. Deverá 
referir-se ainda as razões para a não inclusão daquela linha elétrica nos programas de 
monitorização da mortalidade de aves e quirópteros preconizados pelo EIA para a fase de 
exploração do parque eólico. 

O parque eólico de Penamacor (Fases 1 e 2), não foi objeto de implementação de programas de 
monitorização, pelo que a análise de impactes nos termos solicitados não poderá ser 
desenvolvida. 

A linha elétrica não foi incluída por lapso nos programas de monitorização, no entanto esta será 
considerada, tendo havido lugar a uma reformulação dos planos propostos. 

O proponente do presente projeto encontra-se atualmente em conversação com a APA de forma 
iniciar imediatamente os programas de monitorização propostos no EIA e complementados com 
as alterações expressas no presente Aditamento de forma a colmatar esta ausência de dados e de 
modo a que seja possível efetuar a análise dos impactes efetivos, monitorizados no parque eólico 
no Ano 0, na fase de construção e na fase de exploração do presente projeto. 

Em linhas gerais o Programa de monitorização proposto para o Parque Eólico de Penamacor 3B 
inclui a implementação dos seguintes Planos de Monitorização: 

• Plano de Monitorização da Avifauna 
• Plano de Monitorização de Quirópteros 
• Plano de Monitorização de Mortalidade (Aves e Quirópteros) 
• Plano de Monitorização de Flora e Vegetação 

O Programa incluirá as seguintes fases, propondo-se como duração: 

• Fase de pré-construção (idealmente abrangendo um ciclo anual) 
• Fase de construção (idealmente abrangendo um ciclo anual) 
• Fase de exploração (Fauna - mínimo 3 anos - amostragens anuais, estando a sua 

continuação dependente dos resultados obtidos e Flora/Habitats – mínimo 6 anos - 
amostragens bianuais, estando a sua continuação dependente dos resultados obtidos)  
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Plano de Monitorização da Avifauna 

Parâmetros, esforço de amostragem, épocas e fases do projeto: 

• Aves em geral:  
o esforço de amostragem - 42 pontos de escuta com a duração de 5 min/cada (20 na 

área do PE, e da Linha elétrica a 20 kV e 20 na área de Controlo);  
o épocas de amostragem – migração outonal, invernada, 

reprodução/pós-reprodução (2 campanhas por época);  
o fases do projeto - pré-construção, construção, exploração. 

• Aves de rapina e outras planadoras: 
o esforço de amostragem - 6 pontos de observação com duração de 1h (3 na área 

do PE e 3 na área de Controlo);  
o épocas de amostragem – migração outonal, invernada, 

reprodução/pós-reprodução (2 campanhas por época); 
o fases do projeto - pré-construção, construção, exploração. 

• Frequência de voo (apenas na Linha elétrica a 20 kV): 
o esforço de amostragem - 1 ponto de observação com duração de 1h;  
o épocas de amostragem – migração outonal, invernada, 

reprodução/pós-reprodução (2 campanhas por época); 
o fases do projeto - exploração. 

 

Plano de Monitorização de Quirópteros 

Parâmetros, esforço de amostragem, épocas e fases do projeto: 

• Ocupação de abrigos:  
o esforço de amostragem – prospeção num raio de 10 km em redor do PE;  
o épocas de amostragem – hibernação e reprodução;  
o fases do projeto - pré-construção (as restantes fases só serão monitorizadas caso 

sejam detetados abrigos importantes). 
• Uso do espaço: 

o esforço de amostragem – 20 pontos de escuta com a duração de 10 min/cada (10 
na área do PE e 10 na área de Controlo);  

o épocas de amostragem – mensal entre março e outubro;  
o fases do projeto - pré-construção e exploração. 
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Plano de Monitorização de Mortalidade (Aves e Quirópteros) 

Parâmetros, esforço de amostragem, épocas e fases do projeto: 

• Prospeção de cadáveres:  
o esforço de amostragem – prospeção de pelo menos 2/3 do número total de 

aerogeradores do PE e totalidade da Linha elétrica a 20 kV;  
o épocas de amostragem – migração outonal, invernada, 

reprodução/pós-reprodução (8 campanhas consecutivas com 3 dias de intervalo 
entre campanhas, em cada uma das épocas);  

o fases do projeto - exploração. 
• Taxas de remoção/decomposição – avaliar a adequabilidade de utilizar dados 

bibliográficos vs a necessidade de estimar estas taxas para o local. 
• Taxas de detetabilidade – calcular esta taxa por técnico envolvido na prospeção e para 

cada uma das épocas. 

 

Plano de Monitorização da Flora, Vegetação e Habitats 

Parâmetros, esforço de amostragem, épocas e fases do projeto: 

• Flora RELAPE (espécies-alvo: Viola langeana e Centaurea micrantha):  
o esforço de amostragem – 12 parcelas de amostragem por cada espécie-alvo (6 na 

área do PE e 6 na área de Controlo);  
o épocas de amostragem – primavera e verão (1 campanha por época);  
o fases do projeto - pré-construção, construção, exploração. 

• Monitorização da dispersão de espécies exóticas classificadas como invasoras (Anexo I do 
Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro): 

o levantamento e cartografia de núcleos de espécies invasoras; 
o esforço de amostragem – 1 parcela de amostragem por cada núcleo cartografado;  
o épocas de amostragem – primavera (1 campanha por época); 
o fases do projeto - pré-construção, construção, exploração. 
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12. Relativamente às áreas de Risco de Incêndio apresentadas no Desenho “Outras 
Condicionantes” (apenas se cartografando “Zona Sensível”) e face ao mencionado no EIA, 
na pág 147, de que a área de expansão se classifica como de “alto risco de incêndio” nos 
termos do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho, deverá apresentar-se cartografia a 
escala compatível, onde seja possível visualizar a implantação dos aerogeradores nestas 
zonas de “alto risco de incêndio”. Deverão ser avaliados os impactes decorrentes desta 
afetação. 

Na figura seguinte apresenta-se a implantação dos aerogeradores em zonas classificadas de “alto 
risco de incêndio”. 

Pelo que, a avaliação deste impacte face à zona de implantação em Alto Risco de Incêndio será 
negativo, de magnitude elevada, incerto, temporário, imediato, reversível, direto e local. Este 
impacte é considerado significativo. Esta avaliação foi incluída no Quadro Resumo de Avaliação de 
Impactes (ver anexo 4) 
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Figura 13 – Implantação do Parque Eólico AEG em Zonas de “Alto Risco de Incêndio” 
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Ruído 
1. Uma vez que o Parque se encontra já em funcionamento solicita-se que seja referido se 

existem queixas (em caso afirmativo localizar os referidos recetores) relativas a este fator 
ambiental por parte da população. 

Foram efetuados contactos com as entidades responsáveis, obtendo-se respostas constantes nos 
ofícios apresentados no Anexo 5. 

Entidade Contactada 

Câmara Municipal de Penamacor 

Câmara Municipal do Sabugal 

Junta de Freguesia de Meimão 

Junta de Freguesia de Malcata 

Lestenergia 

 

À data de entrega do presente Aditamento, nem todas as entidades se pronunciaram em resposta 
ao solicitado.  

Das respostas obtidas, não houve qualquer queixa formal por parte dos munícipes. 

Assim que se rececionarem as respostas em falta, as mesmas serão enviadas à APA. 
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2. Deverá mencionar-se para cada ponto de medição considerado qual a sua distância ao 
Parque Eólico (existente e futuro), e qual a sua representatividade em termos de 
caracterização da situação atual. Deverá esclarecer-se se não existem recetores sensíveis 
mais próximo do Parque Eólico (existente e futuro). No caso de existirem deverá ser 
efetuada a respetiva avaliação de impactes. 

 

Quadro 5 – Distância dos Pontos Sensíveis ao Parque Eólico 

Pontos de 
Medição 

Aerogeradores Existentes Aerogeradores Projetados 

Distância ao ponto 
mais próximo (m) 

Nº do AEG 
Distância ao ponto 
mais próximo (m) 

Nº do AEG 

P1 1.368,00 7 1417,85 25 

P2 1435,91 7 1521,43 20 

P3 2352,98 6 1976,80 25 

P4 2927,23 19 3315,80 23 

P5 1427,33 8 1166,12 21 

P6 1230,18 8 963,37 21 

 

Os 6 pontos escolhidos foram identificados como sendo os mais representativos para a 
caracterização da situação de referência, tendo em conta a sua proximidade, localização 
estratégica, relevo do terreno e potenciais obstáculos. 

Em visita efetuado ao local, em Agosto do presente ano, não foram identificados outros novos 
pontos sensíveis mais próximos do Parque Eólico. 

 

Solos e Uso dos Solos 
1. Deverão ser quantificadas as áreas afetadas pelo Projeto para cada uso do solo identificado. 

Para quantificar a afetação dos usos de solo identificados no EIA considerou-se a área de 
construção de cada AEG definida na caraterização da situação de referência do Ordenamento do 
Território do EIA (pág. 100 do EIA). 

Esta área de construção considera todas as possíveis hipóteses de localização da plataforma de 
construção (retângulo de 40 m por 50 m), ou seja uma circunferência com raio de 70,7 m 
(hipotenusa de triângulo de 50 m por 50 m). esta área de construção, por ser tão abrangente, já 
inclui todas as áreas de acessos a construir. 
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A implantação das valas também foi considerada, para cálculo de área considerou-se uma largura 
de 0,6 m, de acordo com vala tipo apresentada no Anexo VIII do EIA. 

No Quadro seguinte apresentam-se as áreas afetadas pela implantação do projeto em estudo, por 
uso de solo identificado no EIA. 

 

Quadro 6 - Análise das áreas de incidência dos elementos em projeto 

Uso do Solo Área de construção dos 
AEG 

Área de implantação 
de valas de cabos 

2.4.3 Agricultura com espaços naturais e semi-naturais 11.284,32 71,64 

3.1.1 Florestas de folhosas 22.568,64 366,42 

3.1.2 Florestas de resinosas 457,03 0,00 

3.1.3 Florestas mistas 0,00 22,98 

3.2.4 Florestas abertas, cortes e novas plantações 33.395,94 1.533,54 

Ordenamento Território 
1. Deverá implantar-se o projeto do Parque Eólico sobre as plantas originais dos PDM 

(Condicionantes e Ordenamento), devidamente legendadas. 

Ver plantas apresentadas no anexo 3. 

 

2. Na caracterização da situação atual refere-se na pág 54 que para o projeto em estudo 2 
Aerogeradores se localizam nas classes 3.1.1 Florestas Folhosas (AG 22 e 23), o que de 
acordo com a Fig 21 apresentada não acontece. Assim, deverá corrigir-se este aspeto (ou a 
Fig ou a análise). 

Existe efetivamente um lapso na pág 54 do EIA; desta forma o texto passará a ter a seguinte 
redação: 

“(…) Quanto ao projeto em estudo verificam-se as seguintes incidências: 
a) 1 AEG no nível 2.4.3 Agricultura com espaços naturais e semi-naturais (AEG 20); 
b) 5 AEG no nível 3.2.4 Florestas abertas, cortes e novas plantações (AEG 21, AEG22, AEG 23, 

AEG 24 e AEG 25); 
c) 153,5 m de acessos a construir no nível 3.2.4 Florestas abertas, cortes e novas plantações 

(corresponde à totalidade dos acessos a construir); 
d) 241,9 m de acessos a melhorar no nível 3.1.2 Florestas de resinosas; 
e) 57,5 m de acessos a melhorar no nível 3.2.4 Florestas abertas, cortes e novas plantações. 

(…)”. 
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Socioeconomia 
1. Uma vez que se trata de uma expansão, e como existem outros Parques Eólicos já em 

funcionamento na região, deverá ser feita referência a eventuais investimentos realizados 
naquelas freguesias/concelhos com receitas provenientes dos referidos Parque Eólicos, via 
Câmaras Municipais, Juntas de Freguesias ou via proponente. 

Foram efetuados contactos com as entidades responsáveis, obtendo-se respostas constantes nos 
ofícios apresentados no Anexo 6. 

Entidade Contactada 

Câmara Municipal de Penamacor 

Câmara Municipal do Sabugal 

Junta de Freguesia de Meimão 

Junta de Freguesia de Malcata 

Lestenergia 

 

À data de entrega do presente Aditamento, nem todas as entidades se pronunciaram em resposta 
ao solicitado; no entanto constata-se que houve investimentos realizados com receitas 
provenientes dos Parques Eólicos já existentes na região. 

Assim que se rececionarem as respostas em falta, as mesmas serão enviadas à APA. 
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Paisagem 
1. Caracterização da situação atual do ambiente: a análise da Paisagem é realizada com 

definição de Unidades de Paisagem, no entanto, esta análise é contextualizada a nível 
nacional e regional com base em classificações antigas, ignorando a publicação mais recente 
acerca deste tema, e que constitui habitualmente a base para este tipo de análise: Cancela 
d’Abreu. A., Pinto Correia, T. & Oliveira, R. (coord.) (2004). Contributos para a Identificação 
e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental (5 volumes + 1 caixa com cartografia 
+ 1 CD-ROM com fotografias). DGOTDU. Assim, solicita-se a apresentação dos seguintes 
elementos: 

1.1. Enquadramento das Sub-Unidades de Paisagem definidas para a área de estudo nas 
unidades constantes do trabalho acima referido. 

1.2. Breve descrição das Unidades de Paisagem definidas em Cancela d’Abreu et al. 
(2004) para a área em análise. 

1.3. Contextualização das Sub-Unidades de Paisagem definidas no EIA dentro deste 
sistema nacional e descrição um pouco mais detalhada do que a apresentada no EIA 
das características destas Sub-Unidades, que permitem considerá-las como tal. 

Na área de estudo da paisagem (definida no EIA, pág. 116) foram identificadas as unidades 
homogéneas de paisagem (UHP), a partir das unidades definidas nos “Contributos para a 
Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (Cancela D’Abreu et al., 
2004) trabalho desenvolvido pela Universidade de Évora para a Direcção Geral do Ordenamento 
do Território e Desenvolvimento Urbano. 

As unidades da paisagem são áreas em que a paisagem se apresenta com um padrão específico, a 
que está associado um determinado carácter que lhe confere uma determinada identidade. 

Na área de estudo foram identificadas duas UHP: 

• Unidade 47 – Planalto da Beira Transmontana (22% da área de estudo); 
• Unidade 50 - Penha Garcia e Serra da Malcata (78% da área de estudo). 

 

Derivado da respetiva distribuição espacial, a UHP da Penha Garcia e Serra da Malcata é a mais 
marcante e presente na área de estudo. 

A seguir descrevem-se as referidas unidades de paisagem, o seu enquadramento é apresentado no 
Anexo 7. 

A UHP Planalto da Beira Transmontana é marcada sobretudo pela configuração do relevo, vasto 
planalto rasgado por cursos de água e pontuado por frequentes afloramentos rochosos. Outra 
componente importante destas paisagens tem a ver com a sensação de abandono evidenciado 
pela escassa presença humana, aldeias quase desertas, rede incipiente de infra-estruturas e por 
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um uso do solo predominantemente extensivo. Daqui resultam paisagens de certa forma 
inóspitas, ásperas e, também, pouco variadas. (Abreu et al, 2004)  

Nesta unidade de paisagem consideram-se duas subunidades, uma a norte (47a) e outra a sul 
(47b) que, embora mantenham as características gerais de planalto, o padrão de uso do solo 
muda, o que determina diferenças percetíveis entre as duas zonas. Assim, a área em estudo 
insere-se na subunidade de paisagem 47b:  

As características de planalto mantêm-se, assim como a sensação de isolamento abandono. Mas o 
uso do solo predominante é florestal, sobretudo com as plantações monoespecíficas de pinheiro e 
eucalipto, alternando com áreas de matos e de pastagens. 

Junto às povoações, o padrão de uso do solo é mais diversificado, correspondendo a um mosaico 
de parcelas de menor dimensão com vários usos, incluindo cereais e pastagens, mas também 
olival, árvores de fruto, alguma vinha, hotícolas, etc.. As povoações têm em geral um aspecto 
pouco dinâmico, mantendo-se de dimensões reduzidas, com uma população envelhecida, 
comércio pobre e débil atividade económica. Ao percorrê-las, é clara a sensação de estarem 
paradas no tempo. Só as redes de concelho escapam um pouco a esta caracterização. Várias 
povoações desta unidade estão classificadas como “Aldeias Históricas” devido ao importante 
papel que desempenharam no passado na defesa da linha de fronteira, assim como pelo valor 
patrimonial que ainda mantêm. As aldeias classificadas neste âmbito foram, ou estão a ser, 
sujeitas a acções de renovação e valorização, pretendendo-se que venham a ter alguma 
capacidade de atracção em termos de turismo, mas dificilmente inverterão a tendência para o 
generalizado despovoamento e abandono. 

Unidade de paisagem com identidade média e elevada, para o que contribuem tanto o relevo e 
sistemas de uso da terra, como a presença destacada dos centros urbanos concentrados, com 
destaque para as já referidas “Aldeias Históricas” (localização na paisagem, conteúdo patrimonial 
e simbólico). Na sub-unidade 47b se pode assinalar uma tendência para a florestação uniforme e 
em manchas demasiado contínuas e extensas. A “riqueza biológica” será mais importante a 
nascente da unidade de paisagem, o que justificou a concentração de estatutos de protecção já 
aplicados a uma faixa quase contínua ao longo da fronteira. A tendência para a 
extensificação/abandono agrícola, se não resultar numa florestação desordenada, corresponderá 
a um aumento da biodiversidade actual. As sensações que estas paisagens provocam serão 
sobretudo de grandeza e profundidade, de monotonia, por vezes de aridez e agressividade. De 
facto, no geral trata-se de paisagens que se sentem como abandonadas e inóspitas, isoladas no 
espaço e paradas no tempo, pouco atraentes. É nítida a tendência nesta unidade de paisagem 
para o progressivo decréscimo da população, com consequente abandono de aldeias e dos 
espaços agrícolas, o que conduzirá a uma quase que inevitável expansão de matos e matas (Abreu 
et al, 2004). 

A outra UHP abrangida pela área de estudo é a Penha Garcia e Serra da Malcata, as paisagens 
desta unidade são marcadas pelo acidentado do relevo e pela predominância do coberto vegetal, 
com grandes manchas uniformes e compactas, sobretudo de pinheiro bravo e algum eucalipto. 
São caraterizadas por serem paisagens despovoadas, com alguns pequenos aglomerados. 
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Esta unidade, apesar notória a alteração da vegetação natural pela ação humana, devido à sua 
localização interior e periférica, com pouco dinamismo económico, reforça a sensação de 
abandono e isolamento, com relevo vigoroso e padrões florestais, indicando um caractér mais 
agrícola. 

A localização da Serra da Malcata, composta por cabeços arredondados, é evidenciada à distância, 
não só pelas suas formas e dimensão, como pela sua mancha verde e escura de grande 
uniformidade, com cobertura praticamente homogénea das vertentes por povoamentos de 
pinheiro, eucaliptos e matos. A predominância nesta serra de xistos e rochas, caracteriza a mesma 
por conter solos pobres e com elevado risco de erosão, explicando desta forma a sua utilização 
quase exclusivamente florestal. Salienta-se que, estando na Reserva Natural da Malcata, existe 
uma grande diversidade de fauna variada, com destaque para o lince ibérico. 

A sul da serra da Malcata, existem áreas mais baixas e menos acidentadas, ainda com alguns 
restos agrícolas, de pastagens associadas à pecuária extensiva, mas com grandes extensões de 
matos mediterrânicos densos e diversificados, havendo giestas, urzes, medronheiros, estevas, 
rosmaninhos e sargacinhas. Nas encostas, predominam manchas florestais, nomeadamente 
pinheiros e eucaliptos, na elevação da Penha Garcia, salientando igualmente o uso florestal 
predominante. Para nordeste da serra a unidade prolonga-se por uma série de colinas de xisto, 
também com algumas manchas de granito, com altitudes superior a 700 m, com o mesmo tipo de 
uso dominante e baixa densidade populacional. 

O projeto em estudo localiza-se na envolvente imediata da Serra da Malcata, estando numa zona 
onda a paisagem é dominada por esta cadeia montanhosa. 

Tendo por base para estas definições das unidades de paisagem, respetivas condições físicas e 
ocupação humana, verifica-se que a área de estudo, atravessa fundamentalmente 3 tipologias de 
paisagem, já identificadas no EIA (pág. 122): vales, cumeadas e encostas. Dada a proximidade da 
Serra da Malcata, a área de estudo apresenta apenas menos de 10% de zonas de vales, ou seja 
estamos na presença, essencialmente de zonas de cumeada e encosta. 

No Quadro seguinte apresenta-se a distribuição das áreas das UHP identificadas por unidades de 
paisagem. 

Quadro 7 – Distribuição das UHP por Cumeadas, Encostas e Vales 

Unidades 
da 

Paisagem 

Áreas da UHP Penha Garcia 
e Serra da Malcata 

(78% da área de estudo) 

Áreas da UHP Planalto da 
Beira Transmontana 

(78% da área de estudo) 
ha % ha % 

Cumeadas 5.589,04 47,82 2.982,89 92,11 
Encostas 5.184,79 44,36 254,74 7,87 
Vales 913,66 7,83 0,67 0,02 
Total 11.687,49 - 3.238,29 - 
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As zonas de cumeada representam as áreas de elevada altimetria (superior a 700 m) e com 
declives inferiores a 25%. São áreas de grande amplitude e abrangência visual onde predominam 
as áreas de matos, prados e alguns afloramentos rochosos; apresentam uma ocupação variável, 
existindo também áreas arbóreas constituídas essencialmente por pinheiros. O parque eólico 
localiza-se em zonas desta tipologia. Na área de estudo a UHP Planalto da Beira Transmontana é 
representada, na sua maioria (92 %), por zonas de cumeada. 

As zonas de vales caraterizam as paisagens de fundo dos vales (inferiores a 25%). Em termos de 
coberto vegetal esta unidade não difere muito das zonas de cumeada, no entanto apresenta 
altimetrias opostas, mais baixas (inferiores a 700 m), nesta zona existem também áreas agrícolas. 
Pouco representativa da área de estudo, em particular na UHP Planalto da Beira Transmontana 

As zonas de encostas correspondem às áreas de transição entre as outras duas zonas (cumeada e 
vales), apresenta uma dinâmica do relevo própria e declives muito elevados (superiores a 25 %). 
Nestas zonas predominam os matos, existindo também áreas arbóreas (pinhal e carvalhal), nesta 
sub unidade de paisagem as encostas xistosas são também elemento dominante. 

 

 

Património 
1. Deverá proceder-se à reformulação/correção da carta incluída no Apêndice 2, Cartografia 

com as Ocorrências Patrimoniais, do Anexo 4 – Relatório do Património Arqueológico, 
nomeadamente porque a diferenciação entre as ocorrências localizadas na Zona Envolvente e 
na Zona de Incidência não está de acordo com a legenda e com a localização referida no EIA 
e nas fichas de sítio. 

A cartografia foi reformulada de acordo com o solicitado, conforme apresentado no anexo 8. 

 

2. A carta anterior deverá ser apresentada à escala 1:25 000, e não sobre uma carta a essa 
escala mas reduzida. 

A carta apresentada na questão anterior encontra-se à escala 1:25 000. (ver anexo 8). 

 

3. Deverá ser apresentado num quadro da distância das ocorrências patrimoniais relativamente 
às várias componentes do projeto em avaliação. 

Nos quadros abaixo apresentam-se as distâncias das ocorrências patrimoniais identificadas nas ZI 
e ZE, respetivamente, relativamente às várias componentes do projeto. 
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Quadro 8 – Síntese dos elementos patrimoniais identificados na ZI e distância em relação às componentes do projeto 

Número da Zona de Incidência Sítio Distância do projeto 

1 Ferrarias 3m em relação à passagem de vala de cabos 

2 Ferrarias 30m do AE 20 

3 Ferrarias 10m em relação à passagem de vala de cabos 

4 Ferrarias 10m em relação à passagem de vala de cabos 

5 Alísio 30m em relação à passagem de vala de cabos 

6 Alísio 3m em relação à passagem de vala de cabos 

7 Topónimo desconhecido 30m em relação à passagem de vala de cabos 

8 Vale de S. Domingos 30m em relação à passagem de vala de cabos 

9 Vale de S. Domingos 30m em relação à passagem de vala de cabos 

10 Bugalheira 100m em relação ao acesso 

11 Bugalheira 100m em relação ao acesso 

12 Bugalheira 100m em relação ao acesso 

13 Bugalheira 100m em relação ao acesso 

14 Bugalheira 100m em relação ao acesso 

15 Bugalheira 100m em relação ao acesso 

16 Vale de S. Domingos 100m em relação ao AE 25 

17 Vale de S. Domingos 100m em relação ao AE 25 
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Quadro 9 – Síntese dos elementos patrimoniais identificados na ZE e distância em relação às componentes do projeto 

Número da Zona de Envolvente Sítio Distância do projeto 

A Gibal Mais de 100m em relação ao projeto 

B Malcata Mais de 100m em relação ao projeto 

C a L Casinhas Mais de 100m em relação ao projeto 

M Capela de S. Domingos Mais de 100m em relação ao projeto 

N Topónimo desconhecido Mais de 100m em relação ao projeto 

O Carvalheira do Rei Mais de 100m em relação ao projeto 

 

Resumo Não Técnico 
O Resumo Não Técnico deverá ser reformulado tendo em consideração os elementos adicionais 
ao EIA solicitados e ainda deverá: 

    - Referir o período de elaboração do EIA. 

    - Enquadrar cartograficamente a nível nacional, regional e local, a localização do projeto. 

    - Apresentar cartografia onde conste, de forma visível, a localização do parque eólico, a 
subestação e o corredor da linha de ligação do projeto à rede elétrica nacional (já 
existentes), os acessos a utilizar (existentes, a beneficiar e a construir), vala de cabos e as 
alternativas de localização dos estaleiros; 

    - Identificar e cartografar os restantes Parques Eólicos existentes na área. 

    - Fazer referência aos planos de monitorização previstos. 

    - Ter uma data atualizada. 

O Resumo Não Técnico foi devidamente reformulado, de acordo com as solicitações, 
apresentando-se como um volume independente a este aditamento.  

Verificou-se um erro na data do período de Elaboração, pelo que na pág 11 do EIA, se retifica as 
datas mencionadas para a seguinte redação: 

“O período de elaboração do EIA decorreu em duas etapas: 

1) entre Março e Agosto de 2010 foram realizados trabalhos de levantamento de campo e 
análise para os fatores ambientais: arqueologia e ambiente sonoro; 

2) os restantes fatores foram elaborados entre Dezembro de 2012 e Junho de 2013.”  
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