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1. INTRODUÇÃO 

 

Dando cumprimento à legislação sobre o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), à data, o 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 (DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, apresentou à Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projeto do “Sobreequipamento do 

Parque Eólico de Penamacor 3B”, em fase de Estudo Prévio, cujo proponente é a empresa Lestenergia – Exploração 

de Parques, SA. 

 

O projeto consiste na construção de 6 novos aerogeradores (AE) no Parque Eólico de Penamacor existente, 

constituído atualmente por 19 aerogeradores, ficando com um total de 25 aerogeradores. 

 

Este projeto enquadra-se na alínea i) do ponto 3. Do Anexo II do mencionado diploma de AIA, uma vez que, no 

total, apresenta mais de 20 aerogeradores. 

 

A Agência Portuguesa do Ambiente, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do Artigo 9º da referida 

legislação, a respectiva Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa do 

Ambiente, IP/Departamento de Avaliação Ambiental (APA/DAIA), que preside, Agência Portuguesa do Ambiente, 

IP/Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental (APA/DCOM), Agência Portuguesa do Ambiente, IP/ 

Departamento de Gestão do Ambiente (APA/DGA), Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP (ICNF), 

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

(CCDR/Centro) e o Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada “Prof. Baeta Neves” (ISA/CEABN). 

 

Foram nomeados pelas entidades acima referidas os seguintes representantes: 

� APA/DAIA – Eng.ª Dora Beja. 

� APA/DCOM – Dr.ª Clara Sintrão. 

� APA/DGA – Engª Margarida Guedes. 

� ICNF – Eng.º Jacinto Diamantino. 

� DGPC – Dr. João Marques.          

� CCDR/Centro – Arqº Luís Gaspar.  

� ISA/CEABN – Arq.ª Pais. Sandra Mesquita. 

 

O EIA foi elaborado pela empresa PROCME – Gestão Global de Projetos, SA, entre Março e Agosto de 2010 e entre 

Dezembro de 2012 e Fevereiro de 2013. 

 

O EIA é composto pelos seguintes Volumes, datados de Fevereiro de 2013: 

� Volume I – Resumo Não Técnico (RNT). 

� Volume II – Relatório Técnico.  

� Anexos Cartográficos. 

� Anexos. 
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No âmbito desta avaliação, e após a verificação da conformidade, o EIA foi ainda complementado com um 

Aditamento e um novo RNT, ambos datados de Julho de 2013. 

 

Relativamente ao Projeto, foi também remetido o Processo de Licenciamento – Memória Descritiva, datado de 

Fevereiro de 2013. 

 

O presente projeto refere-se à 3ª fase do Parque Eólico de Penamacor 3B que consiste na implantação de seis novos 

Aerogeradores, e da sua ligação subterrânea à rede elétrica subterrânea existente. 

 

O projeto em estudo enquadra‐se no Decreto‐Lei n.º 225/2007, de 31 de Maio, alterado pelo Decreto‐Lei n.º 51/2010 

de 20 de Maio, relativo a sobreequipamento de parques eólicos. De acordo com esta legislação, pretende-se 

proceder ao sobreequipamento do Parque Eólico de Penamacor 3B, resultando na instalação de seis novos 

aerogeradores, com uma potência individual de 2 MW. A energia produzida será integralmente introduzida na rede 

elétrica de distribuição de acordo com a legislação vigente. 

 

O Parque Eólico de Penamacor 3B tem, atualmente, uma potência instalada de 39,9 MW (19 AEG de 2,1 MW cada) 

com uma estimativa de produção energética útil de 104 000 MWh/ano, o que corresponde a uma produção anual em 

número de horas equivalentes à potência nominal de 2 600 h/ano. 

 

O presente Parecer da Comissão de Avaliação pretende apresentar todos os aspetos que se consideraram relevantes 

na avaliação efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão relativamente ao 

Estudo Prévio em avaliação, bem como definir os elementos a entregar em RECAPE, as Medidas de Minimização que 

o Projeto de Execução deverá dar cumprimento, e estabelecer as diretrizes para os Planos de Monitorização/Plano de 

Recuperação das Áreas Intervencionadas/Plano de Acompanhamento de Ambiental da Obra, também a apresentar 

em fase de Projeto de Execução. 

 

É, também, apresentado um capítulo com a metodologia adotada pela CA para a apreciação técnica do EIA. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

A metodologia adotada pela CA para a apreciação técnica do EIA foi: 

 

� Análise da Conformidade do EIA – solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de elementos 

adicionais para os seguintes aspetos/fatores ambientais: Cartografia, Planta de Condicionamentos e Área de 

Estudo, Ecologia, Ruído, Solo e Uso do Solo, Ordenamento do Território, Socioeconomia, Paisagem, Património, 

e Resumo Não Técnico. 

� Análise do Aditamento ao EIA, remetido pelo proponente.  

� Declaração da Conformidade do EIA, a 29 de Outubro de 2013.  

� Nova solicitação de Elementos Adicionais relativos ao Ordenamento do Território e à Paisagem. 

� Solicitação de Pareceres Externos, e, de forma a complementar a análise da CA no que se refere ao fator 

Geologia e Geomorfologia e Hidrogeologia, ao Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP (LNEG), o qual se 

encontra no Anexo I. 

� Realização de uma visita, no dia 5 de Dezembro de 2013, ao local do projeto. Estiveram presentes os 

representantes da CA, do proponente e da empresa que elaborou o EIA. 

� Realização da Consulta Pública do EIA por um período de 25 dias úteis, de 14 de Novembro a 18 de Dezembro 

de 2013. 

� Análise técnica do EIA, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos serem 

minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada de acordo com os pareceres emitidos 

pelas entidades que constituem a CA – a APA/DGA emitiu parecer sobre Ruído; o ICNF sobre Ecologia, a 

CCDR/Centro sobre Ocupação do Solo, Ordenamento do Território, Condicionantes ao Uso do Solo, e Sócio 

Economia, a DGPC sobre Património, e o ISA/CEANB sobre Paisagem.  

� Realização de reuniões de trabalho, com o objetivo de verificar a conformidade do EIA; analisar o projeto e os 

respetivos impactes; analisar os contributos setoriais das várias entidades da CA, bem como o parecer solicitado 

ao LNEG e os comentários recebidos no âmbito da consulta pública; definir os fatores ambientais determinantes 

para a avaliação do projeto; e identificar os elementos a apresentar em RECAPE, as Medidas de Minimização e 

definir diretrizes para os Planos de Monitorização/Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas/Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra, a considerar na fase de Projeto de Execução.  

� Elaboração do Parecer Final tendo em consideração os aspetos atrás referidos, com a seguinte estrutura: 1. 

Introdução, 2. Procedimento de Avaliação, 3. Antecedentes do Projeto, 4. Objetivos, Justificação e Descrição do 

Projeto, 5. Avaliação dos Impactes Ambientais do Projeto, 6. Consulta Pública, 7. Conclusões e 8. Elementos a 

Apresentar em RECAPE, Medidas de Minimização, PRAI, PAAO e Planos de Monitorização. 
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3. ANTECEDENTES DO PROJETO 

 

A Tecneira, empresa detentora da Lestenergia é proprietária da Central Eólica de Penamacor. Esta central é 

constituída por várias subunidades: Parque Eólico de Sabugal, Parque Eólico de Penamacor 1, Parque Eólico de 

Penamacor 2, Parque Eólico de Penamacor 3ª e o Parque Eólico de Penamacor 3B, em avaliação, com uma potência 

instalada, atualmente, de 123,8 MW.  

 

No Quadro seguinte apresentam‐se os valores de potência instalados por cada subunidade da Central. 

 

Subunidade da 
Central 

Número de AG Potência Instalada (MW) 

Parque Eólico de 
Sabugal 

14 29,2 

Parque Eólico de 
Penamacor 1 

 

10 20,0 

Parque Eólico de 
Penamacor 2 

 

7 14,7 

Parque Eólico de 
Penamacor 3ª 

 

10 20,0 

Parque Eólico de 
Penamacor 3B 

19 39,9 
 

TOTAIS 60 
 

123,8 

 

Dos Parques Eólicos que constituem a Central, apenas o Parque Eólico de Sabugal (PES) foi sujeito a processo de 

AIA, uma vez que incidia sobre áreas sensíveis, tendo já sido sujeito a dois processos AIA, com duas Declarações de 

Impacte Ambiental (DIA) emitidas, a 1ª Declaração de Impacte Ambiental foi emitida a 30 de Maio de 2008, e inclui 

medidas compensatórias que visam compensar a Reserva da Malcata pela instalação deste Parque. A segunda DIA foi 

emitida a 4 de Janeiro de 2013, e sobre esta, o proponente encontra‐se à data do EIA a desenvolver o respetivo 

RECAPE.  
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4. OBJETIVOS, JUSTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1. OBJETIVOS e JUSTIFICAÇÃO 

 

De acordo com o mencionado no EIA, o projeto em estudo enquadra‐se nos sobreequipamentos previstos pelo 

Governo para este tipo de instalação de produção de energia. Os sobreequipamentos foram possibilitados pela 

publicação do Decreto-Lei n.º 51/2010, de 20 de Maio, que alterou o Decreto‐Lei n.º 225/2007, de 31 de Maio.  

 

Os projetos de sobreequipamento das centrais eólicas preveem o aumento da respetiva potência instalada até 20% 

da potência de injeção atribuída desde que cumpram os requisitos de licenciamento previstos na legislação e que a 

totalidade dos seus AG tenha a capacidade de suporte de incidências e, de fornecimento de potência reativa durante 

cavas de tensão estabelecidos nos Regulamento da Rede de Transporte e Regulamento da Rede de Distribuição. 

 

O sobreequipamento também está previsto na nova Estratégia Nacional para a Energia, a ENE 2020, apresentada em 

Março de 2010. 

 

A ENE 2020 (Estratégia Nacional para a Energia) define como uma das prioridades atuais a implementação do 

sobreequipamento nas centrais eólicas. É neste contexto que o proponente pretende implementar o 

sobreequipamento do Parque Eólico de Penamacor 3B. 

  

A ENE 2020 define uma agenda para a competitividade, o crescimento e a independência energética e financeira do 

país, através da aposta nas energias renováveis e da promoção integrada da eficiência energética, garantindo a 

segurança de abastecimento e a sustentabilidade económica e ambiental do modelo económico. A Estratégia 

Nacional aposta nas energias renováveis e na promoção integrada da eficiência energética, assegurando a segurança 

de abastecimento e a sustentabilidade económica e ambiental do modelo energético preconizado, contribuindo para 

a redução de emissões de CO2 e gerando benefícios para a sociedade que progressivamente internalizados no preço 

da energia final, permitirão assegurar melhores condições de competitividade para a economia nacional. 

 

Cada um dos cinco eixos da ENE 2020 constitui um conjunto focado de prioridades que inclui medidas e objetivos 

para concretizar. Relativamente ao Eixo 2 a aposta nas fontes de energia renovável está definida para que, em 2020, 

representem 31% de toda a energia final consumida (60% da eletricidade), e 10% no sector dos Transportes. Este 

eixo define objetivos distintos para as seguintes energias renováveis: (1) hídrica, (2) eólica, (3) solar, (4) biomassa, 

(5) biocombustíveis, (6) biogás e (7) ondas, geotermia e hidrogénio. 

 

Relativamente aos objetivos específicos para a energia eólica definiu‐se: Apostar na instalação da potência já 

atribuída de 2 000 MW até 2012, na exploração do potencial de sobreequipamento e no desenvolvimento de novos 

concursos que permitam atingir 8 500 MW em 2020, tendo em conta a evolução da procura de eletricidade, da 

penetração dos veículos elétricos e da viabilidade técnica e económica das tecnologias eólicas offshore (ENE 2020).  

 

Neste seguimento o presente projeto tem como objetivo contribuir para o Sistema Elétrico Nacional e justifica‐se por 

razões relacionadas com a satisfação do crescimento da procura de eletricidade em Portugal, com a utilização de 

uma tecnologia não emissora de gases poluentes e com a geração de benefícios socioeconómicos decorrentes da 
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utilização de um recurso natural nacional, que permite a criação direta e indireta de novas fontes de rendimento, 

sendo um contributo para a implementação da ENE 2020. 

 
Adicionalmente ao referido, pelo facto de se tratar de uma ampliação de um parque existente, utilizando, por isso, 

infraestruturas já construídas (acessos, cabos de ligação, subestação e linha de ligação à rede nacional), o projeto 

em análise permite um aumento da rentabilização das referidas infraestruturas de apoio, o que se reveste de 

importância aos níveis técnico e económico, e ainda ao nível ambiental. 

 

4.2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

Considerou-se no EIA que as localizações apresentadas para os AG neste Estudo Prévio são a única alternativa que 

permite a expansão do Parque Eólico existente, dada a inexistência de áreas contíguas ao Parque Eólico de 

Penamacor 3B com suficiente área para localizações alternativas, em situação de viabilidade técnica, ambiental e 

económica, pelo que qualquer outra alternativa implicaria novas infraestruturas, resultando não numa expansão mas 

num Parque Eólico novo.  

 

O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Penamacor 3B localiza-se nas freguesias de Malcata e Meimão 

que pertencem aos concelhos de Sabugal e Penamacor, respetivamente. 

 

O projeto não coincide com áreas integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, tais como as definidas no 

n.º 1 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho; “i) Áreas protegidas integradas na Rede Nacional de 

Áreas Protegidas” nem com “ii) Sítios da lista nacional de sítios e zonas de proteção especial integradas na Rede 

Natura 2000”, mas localiza-se na proximidade da Reserva Natural da Serra da Malcata, conforme Resolução do 

Concelho de Ministros (RCM) n.º 80/2005, de 29 de Março, que constitui Sítio da Rede Natura 2000 PTCON0004 – 

Malcata e uma Zona de Proteção Especial PTZPE0007 – Serra da Malcata, conforme RCM n.º 115-A/2008, de 21 de 

Julho. 

 

O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Penamacor 3B, tal como referido, consiste na instalação de seis 

novos aerogeradores, na abertura/beneficiação de acessos e na abertura da vala de cabos para ligação dos seis 

aerogeradores à rede elétrica subterrânea existente, estando envolvida a afetação das seguintes áreas: 

� beneficiação de acessos – 8526,5 m2. 

� construção de acessos novos – 768,5 m2. 

� implantação de 6 AG e respetivas plataformas de montagem – 1200 m2; fundações dos AG – 12 000,0 m2. 

� ligação à rede de cabos existente, através de vala de cabos – 1115,3 m2.ento de Projeto Quantidadem2) 

 

Os AG em avaliação encontram-se numerados de 20 a 25. Em anexo encontra-se a Carta com a implantação do 

projeto (Anexo II). 

 

As caraterísticas técnicas gerais do sobreequipamento do Parque Eólico são as que se apresentam no Quadro 

seguinte: 
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Características Aerogerador a Instalar 

Fabricante/Modelo  VESTAS – V90 

Potência Nominal  2,0 MW 

Número de aerogeradores                       6 

Altura da torre  80 m 

Diâmetro do rotor  90 m 

N.º de pás 3 

Comprimento das pás  44 m 

Velocidade de arranque (cut-in)  4 m/s 

Velocidade nominal  15,4 m/s 

Velocidade de paragem 25 m/s 

Velocidade de rotação da turbina  15-17,6 rpm 

Produção Média anual  29,4 GWh/ano 

 

Valas de Cabos 

Os cabos que vão garantir a ligação dos AG serão enterrados, implantados em vala à profundidade mínima 

regulamentar de 0,8 m, nas bermas, e de 1,0 m na travessia de estradas/caminhos. A largura da vala de cabos será 

de 0,6 m e o comprimento total de valas previstas é cerca de 1 858,8 m, resultando numa área de 1 115,3 m2.  

 

Ligações/Redes Elétricas 

Os cabos a instalar serão de 20 kV e farão a interligação das torres, com uma configuração radial, garantido a 

ligação de cada conjunto de AG projetado ao barramento de 20 kV da Subestação de Penamacor 3B, por meio da 

respetiva cela de disjuntor. 

 

Os cabos serão enterrados em vala ao longo dos acessos. Relativamente à rede de cabos existente a 20 kV, é na sua 

maioria subterrânea, à exceção do troço entre os AEG 7 e AEG 9, onde a ligação é feita através de uma linha aérea, 

também a 20 kV. 

 

Estaleiro 

Durante a fase de construção será criado um estaleiro temporário com uma área aproximada de 2000 m2 que servirá 

de suporte à construção do Parque Eólico, onde se instalarão contentores para armazenamento de equipamentos e 

ferramentas, funcionando também como área social (escritórios). No estaleiro serão ainda definidos locais para 

estacionamento de veículos e para o armazenamento de materiais, resíduos e substâncias necessárias para a fase de 

construção. 

 

Durante a fase de construção do projeto estão previstas as seguintes atividades: 
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� Execução de acessos: melhoria de caminhos existentes e criação de novos caminhos de acesso ao local de 

implantação dos AG. 

� Execução de plataformas de montagem dos aerogeradores. 

� Construção das fundações em forma de sapatas planas de betão armado. 

� Execução de valas de cabos ao longo dos acessos a criar e a melhorar. 

� Montagem e comissionamento dos aerogeradores. 

� Recuperação paisagística das áreas afetadas. 

 

A fase de exploração corresponderá ao tempo de vida útil do Parque Eólico, que será de pelo menos 20 anos, sendo 

o funcionamento dos novos AG integrado no Parque Eólico já existente. Assim, durante a exploração do 

empreendimento estão previstas as seguintes atividades: 

� Funcionamento e presença dos aerogeradores. 

� Ligação à rede nacional de distribuição de energia elétrica. 

� Produção de energia elétrica. 

� Manutenção e reparações pontuais de equipamentos. 

� Manutenção dos caminhos de acesso. 

� Monitorização. 

 

A fase de desativação do projeto, da responsabilidade do proponente, será a última fase do projeto, durante a qual 

serão repostas as condições iniciais do local, antes da implantação dos AG. Esta atividade terá uma duração de 

quatro meses, e incluirá a remoção dos aerogeradores e de todas as instalações associadas. 
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5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS DO PROJETO 

 

5.1 Geologia e Geomorfologia 

Relativamente a este fator ambiental foi solicitado um parecer externo ao LNEG, o qual se transcreve.  

 

“No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto em epígrafe, a caracterização do descritor “Geologia, 

Geomorfologia e Hidrogeologia” que consta nos documentos disponibilizados descreve os aspetos essenciais relativos 

à situação de referência, à avaliação de impactes e às medidas de mitigação. Face ao exposto, emite-se parecer 

favorável relativamente a este descritor.” 

 

A área em estudo, do ponto de vista geológico, é constituída essencialmente por xistos, existindo uma zona de 

contacto com os granitos, onde se encontram as corneanas e os xistos mosqueados. A diferença de comportamento 

entre as duas unidades geológicas dá origem a uma paisagem variada, constituída por uma sucessão de cabeços de 

formas arredondadas e suaves, a contrastar com vales fundos e sinuosos. A Serra da Malcata, essencialmente 

xistenta, é um exemplo caraterístico da região, apresentando, no seu conjunto, um elevado contraste entre os 

cabeços relativamente aplanados e as vertentes de acentuado declive. A região do Sabugal, no sopé da Serra da 

Malcata, é formada por relevos suaves e ondulados, apresentando altitudes que oscilam aproximadamente entre os 

800 e 900 m. Os 6 AG em estudo encontram‐se a altitudes compreendidas entre os 840 m e os 960 m. 

 

Em termos Geomorfológicos os elementos mais relevantes da área em estudo são a Sudoeste e a Sul, o vale 

encaixado criado pelas ribeiras do Arrebentão e da Meimoa e na zona de instalação dos novos AEG, os cabeços do 

Queima Ferro e do Alísio. 

 

De acordo com a Carta de Sismicidade Histórica do Atlas do Ambiente, a área de estudo (área de implantação dos 

AG do Sobreequipamento) encontra‐se numa região onde as intensidades mais fortes registadas até agora foram de 

VI na escala de Mercalli modificada. De acordo com esta escala o grau VI é considerado forte e pode provocar início 

de pânico nas populações e leves danos nas habitações. 

 

Segundo o RSAEEP, que divide o país em quatro zonas sísmicas identificadas como zona A, B, C e D, a cada zona é 

atribuído um coeficiente de sismicidade α. A área em estudo encontra‐se na zona sísmica C, à qual corresponde um 

coeficiente de sismicidade (α) de 0,5. 

 

Na área do projeto não se conhecem recursos minerais atualmente com interesse económico, nem explorações 

ativas ou abandonadas. 

 

Na fase de construção os impactes gerados sobre estes fatores estão relacionados com a movimentação de terras, 

veículos e maquinarias. Esta movimentação surge da necessidade de se proceder às seguintes atividades: 

• Abertura e beneficiação dos caminhos de acesso à obra. 

• Preparação da área a intervencionar. 

• Abertura das fundações dos AG. 

• Execução das plataformas de montagem dos AG. 
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• Abertura de valas para a passagem dos cabos de ligação. 

 

A movimentação de terras resultante destas atividades irá traduzir‐se numa alteração da morfologia original do 

terreno e na destruição do coberto vegetal, deixando os terrenos mais expostos, podendo pontualmente originar 

fenómenos erosivos e de instabilidade de taludes. 

 

No entanto, verifica‐se que a maioria dos acessos já estão construídos e que as zonas a intervencionar não são muito 

extensas, apresentando declives pouco acentuados. Adicionalmente, o facto dos AG se localizarem perto dos 

acessos, permitirá que a sua instalação não exija a construção de grandes extensões de novos acessos. 

 

Dado o baixo volume de terras a movimentar, considera‐se que os impactes sobre a geologia e geomorfologia, nesta 

fase como, negativos, certos, permanentes, de baixa magnitude e pouco significativos. 

 

Na fase de exploração não se preveem impactes negativos sobre a geologia e geomorfologia, pois a exploração do 

Parque Eólico não envolverá ações que intervenham diretamente com o substrato geológico. 

 

Em termos Hidrogeológicos e segundo o mapa de “Recursos Aquíferos Subterrâneos” do Atlas do Ambiente a região 

onde se localiza o Parque Eólico tem uma produtividade média de 50 m³/dia km² que corresponde à mais baixa do 

território continental português.  

 

De acordo com o Plano Diretor Municipal do Sabugal existe uma zona de captação de águas a Sul da Aldeia da 

Malcata, no entanto o AG 25 (o mais próximo) encontra‐se a cerca de 1000 m da mesma. De acordo com este PDM a 

zona identificada como “Áreas de máxima infiltração” mais próxima do Parque Eólico localiza-se junto ao Rio Côa a 

cerca de 1800m do AG 1. 

 

Foram, também, identificadas na cartografia do Instituto Geográfico do Exército várias nascentes na zona do Parque 

Eólico, no entanto não foi encontrada nenhuma destas a menos de 200m dos AG (projetados e instalados). 

 

Quanto à vulnerabilidade à poluição, e uma vez que o projeto se insere numa formação geológica que apresenta 

caraterísticas de baixa permeabilidade e cuja infiltração é feita através do sistema de fraturas, a probabilidade de 

haver contaminação das águas subterrâneas é baixa. 

 

Em termos de impactes, na fase de construção, a remoção da vegetação implica alterações no modo de retenção e 

infiltração da água no solo, no entanto a desmatação irá apenas ocorrer nas plataformas dos AG e numa reduzida 

extensão de acessos, visto que grande parte dos caminhos já existe. Tendo em conta que a extensão de área a 

decapar/desmatar é muito reduzida, estes impactes consideram‐se muito reduzidos ou nulos. 

 

Na fase de exploração a impermeabilização do solo devido à presença dos AG reduzirá a área de infiltração, 

provocando alteração da recarga dos aquíferos através da diminuição da taxa de infiltração. No entanto e uma vez 

que estas áreas serão reduzidas prevê-se que os impactes embora negativos, sejam de baixa magnitude.  

Quanto às medidas de minimização concorda-se com as medidas mencionadas no EIA. 
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5.2 Ruído 

A situação atual no Parque Eólico de Penamacor 3B é caraterizada pela existência de 19 aerogeradores em 

funcionamento.  

 

Para a elaboração dos Mapas de Ruído foi utilizado o modelo CadnaA, considerando-se o funcionamento dos 19 

aerogeradores à velocidade máxima (8 m/s), o que garantiu a pior situação para o funcionamento do Parque Eólico à 

máxima potência sonora que as máquinas poderão atingir (Suzlon S88 e Vestas V90, Lw = 104.0 dB(A)). 

 

Foram considerados 6 pontos, para medição do ruido apresentados na figura seguinte, tendo em conta quer a 

proximidade aos recetores sensíveis quer a sua representatividade como locais estratégicos para aferir a influência 

do Parque Eólico. Efetuaram-se duas campanhas de medição, uma em Maio de 2010 com 12 AG em funcionamento, 

e outra em Junho de 2010, com 19 AG em funcionamento. Obtiveram-se, para os pontos de medição (1 a 5) valores 

com o funcionamento de 1 a 12 AG de Ld entre 35,6 dB(A) e 39,4 dB(A) e de Ln entre 33,6 dB(A) e 39,4 dB(A). Com 

19 AG em funcionamento obteve-se para o ponto de medição 6 um valor de Ld de 36,7 dB(A) e de Ln de 36,1 dB(A). 

 

 

De acordo com a metodologia adotada no EIA, para a caracterização do ruído ambiental atual consideraram-se os 19 

aerogeradores a funcionar, à velocidade máxima 8 m/s tendo-se obtido os seguintes valores de Lden, com os quais 

se efetuaram os Mapas de Ruído: 
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� Ponto 1 – 42,3 dB(A) 

� Ponto 2 – 44,0 dB(A) 

� Ponto 3 – 43,0 dB(A) 

� Ponto 4 – 45,7 dB(A) 

� Ponto 5 – 44,4 dB(A) 

� Ponto 6 – 42,9 dB(A) 

 

Quanto à avaliação de impactes, para a fase de construção as previsões foram efetuadas de forma qualitativa dado o 

carater temporário das ações previstas, tendo-se considerado que, atendendo aos níveis sonoros relativamente 

reduzidos, apercebidos atualmente nos locais de interesse, o ruído originado nesta fase poderá gerar impactes 

acústicos negativos em recetores situados perto dos caminhos de acesso à obra, pelo que em termos globais podem 

ser considerados pouco significativos. Considerou‐se que os impactes serão negativos, de baixa magnitude, 

temporários e pouco significativos. 

 

Para a fase de exploração considerou-se a situação futura caraterizada pelo funcionamento dos 25 aerogeradores. 

Foram determinados no EIA os impactes nos pontos recetores, para os novos 6 aerogeradores (AG20 a AG25) e para 

a totalidade dos aerogeradores (AG01 a AG25 ‐ existentes e projetados) – necessária do ponto de vista de avaliação 

do critério de incomodidade do Regulamento Geral do Ruído, tendo-se considerado também como a situação mais 

desfavorável a situação de velocidade máxima (8 m/s). 

 

O Ruído Particular e o Ruído Ambiente determinado pelo modelo para os 6 AG e para os 25 AG (incluindo 3 dB(A) de 

incerteza do modelo), nos 6 pontos  foi de: 

Pontos Ruído 

Particular (6 AG) 

Ruído Ambiente 

(6AG) 

Ruído 

Particular (25AG) 

Ruído Ambiente 

(25AG) 

Ponto 1  41,2 dB(A) 42,9 dB(A) 43,8 dB(A) 44,8 dB(A) 

Ponto 2  40,6 dB(A) 44,1 dB(A) 43,4 dB(A) 45,6 dB(A) 

Ponto 3  38,5 dB(A) 43,5 dB(A) 40,7 dB(A) 44,3 dB(A) 

Ponto 4  28,6 dB(A) 45,7 dB(A) 31,1 dB(A) 45,7 dB(A) 

Ponto 5  36,1 dB(A) 44,1 dB(A) 40,1 dB(A) 45,0 dB(A) 

Ponto 6  37,1 dB(A) 42,7 dB(A) 40,5 dB(A) 43,9 dB(A) 

 

Para a fase de exploração verificou-se que o projeto não trará impactes negativos significativos associados ao Ruído, 

uma vez que não superará os valores limite estabelecidos na alínea a) do nº 1 do artigo 13º do Regulamento Geral 

do Ruído (RGR) e também não lhe será aplicável a verificação do critério de incomodidade, estabelecido na alínea b) 

do nº 1 do mesmo artigo do RGR, por previsivelmente não vir a ser superado o valor de 45 dB(A) relativo ao ruído 

ambiente futuro. 

 

Considerando os resultados apresentados no EIA considera‐se que os impactes nesta fase serão negativos, de 

magnitude baixa, mas pouco significativos. 
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Relativamente ao Plano de Monitorização proposto, não se considera necessária a monitorização na fase de 

construção, apenas a de exploração. 

 

5.3 Ecologia 

Tal como referido a área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Penamacor 3B não está inserida em área com 

estatuto de proteção em termos de conservação da natureza a nível nacional e internacional. No entanto, encontra-

se na proximidade da 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). 

   

No EIA foi efetuada a caraterização da situação atual para os seguintes fatores: flora, vegetação, habitats, 

comunidades de anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Realizaram-se trabalhos de campo em Abril de 2013 e foram 

utilizadas referências bibliográficas da especialidade, adequadas e atuais. 

 

São apresentadas no EIA as listagens das formações vegetais, das formações vegetais suscetíveis de formarem 

habitats listados no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, e apresentado o elenco florístico referenciado e recenseado na área de 

estudo do EIA. Referem-se as espécies listadas nos Anexos B-II, B-IV e B-V do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 

Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro e a listagem de espécies de 

cada um dos grupos faunísticos referidos (anfíbios, répteis, aves e mamíferos), assim como o respetivo estatuto de 

conservação definido no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005). 

 

Considera-se no entanto existir alguma falta de informação sobre os possíveis condicionalismos que o funcionamento 

dos equipamentos instalados nas fases anteriores do projeto (projeto inicial e primeira expansão), que não foram 

submetidos a qualquer procedimento de AIA, causam nos ecossistemas locais. 

 

A avaliação realizada à evolução previsível na ausência de projeto considera fatores preponderantes, intrínsecos e 

extrínsecos ao projeto, cuja apreciação reflete a realidade. No entanto, deveria ter-se considerado a redução da área 

de potencial produção florestal e a criação de novos corredores de áreas perturbadas com a circulação de pessoas e 

viaturas. 

 

Relativamente à flora e vegetação os impactes previstos para a fase de construção, associados às ações de 

desmatação, escavação, aterro e à circulação de pessoas e equipamentos, o EIA classifica-os como sendo negativos, 

de baixa magnitude, certos, nuns casos temporários noutros permanentes, imediatos, reversíveis, diretos, locais e 

pouco significativos. Para a fase de exploração não se preveem impactes relevantes. 

 

Relativamente à fauna, para a fase de construção, associados às ações de desmatação, escavação, aterro, 

montagem de equipamentos e à circulação de pessoas e máquinas, refere-se no EIA que podem ocorrer dois tipos 
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de impactes: a perturbação e a morte por esmagamento ou por colisão. O EIA classifica-os como sendo negativos, 

de baixa magnitude, certos, temporários, imediatos, reversíveis, diretos, locais e pouco significativos. 

 

Para a fase de exploração prevê-se que possa ocorrer perturbação das comunidades de aves e quirópteros e 

mortalidade por colisão com os aerogeradores. Estes impactes são classificados como sendo negativos, de magnitude 

reduzida, prováveis, temporários, imediatos, reversíveis, diretos e locais. 

 

Concorda-se com a identificação e classificação dos impactes efetuada no EIA, no entanto deverá acrescentar-se a 

redução de habitat favorável para as espécies de aves, nas proximidades dum território com o estatuto de Reserva 

Natural (Reserva Natural da Serra da Malcata), conforme Resolução do Concelho de Ministros (RCM) n.º 80/2005, de 

29 de Março, e que é simultaneamente Sítio da Rede Natura 2000 PTCON0004 – Malcata e Zona de Proteção 

Especial PTZPE0007 – Serra da Malcata, conforme RCM n.º 115-A/2008, de 21 de Julho, devido ao adensamento e 

expansão territorial dos locais de implantação dos aerogeradores. 

 

A redução de habitat favorável para as espécies de aves é um impacte que será exercido, simultaneamente, pelo 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Penamacor 3B, pelos equipamentos instalados nas fases anteriores do 

mesmo Parque Eólico (projeto inicial e primeira expansão) e pelo conjunto das infraestruturas similares existentes na 

região (impactes cumulativos).  

 

Os projetos anteriores do mesmo Parque Eólico (projeto inicial e primeira expansão)  não foram submetidos a 

qualquer procedimento de AIA pelo que não se dispõe de informação que permita definir uma situação de referência 

dos ecossistemas locais para um momento anterior à fase inicial de construção, embora esta lacuna de informação 

não seja imputável ao promotor do “Sobreequipamento do Parque Eólico de Penamacor 3B”.  

 

Refere-se no EIA que os principais impactes cumulativos resultam do aumento da possibilidade de mortalidade de 

aves e quirópteros por colisão com os equipamentos do parque eólico, dado que o efeito de exclusão não está 

devidamente comprovado nos programas de monitorização desenvolvidos no âmbito de outros parques eólicos 

existentes na região e que as comunidades vegetais afetadas pela construção dos parques eólicos se reestabelecem 

passado algum tempo após o início da fase de exploração daquelas infraestruturas. 

 

Também importante referir que os AG 20, 22, 24 e 25 se localizam em área de risco de incêndio – Zona Sensível de 

acordo com o PDM do Sabugal. Esta matéria encontra-se regulada pelo artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 

28 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 17/2009 de 14 de janeiro, considerando-se no 

entanto que não se verifica incompatibilidade entre o projeto e a legislação em vigor. 

 

É apresentada no EIA uma lista de medidas de minimização a implementar em cada uma das fases do projeto. 

Preconiza-se a realização dos trabalhos de construção fora do período de reprodução das espécies de modo a reduzir 

a perturbação causada pelos trabalhos. 
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São identificados os fatores ecológicos a monitorizar em fase de pré-construção, na fase de construção e em fase de 

exploração, e descritos os planos de monitorização referindo as metodologias, a frequência de amostragem e a 

duração de cada um dos programas de monitorização. 

 

Estes programas foram complementados, em sede de conformidade, uma vez que foi solicitado ao proponente, dada 

a proximidade da área de intervenção do projeto ao Sítio Malcata (PTCON0004) que analisasse a possibilidade de 

ocorrência do 15áxon Centaurea micrantha Hoffm. & Link subsp. Herminii (Rouy) Dostal em função da presença dos 

biótopos recenseados e a necessidade de inclusão da monitorização das populações deste 15áxon nos programas de 

monitorização. 

 

Foi efetuada nova visita à área de estudo, a qual indica para a presença de uma espécie de Centaurea na área de 

estudo, a Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link., não se tendo confirmado a presença do 15áxon protegido 

Centaurea micrantha Hoffm. & Link. Subsp. Herminii (Rouy) Dostal. No entanto, considerou-se relevante incluir esta 

espécie no plano de monitorização a propor para o Parque Eólico de Penamacor 3B. Solicitou-se o mesmo para a 

espécie Thymelaea procumbens A. Fem & R. Fem., no entanto não foi observada na área de estudo, não se 

justificando a sua inclusão no plano de monitorização, exceção feita para o caso de no decurso da monitorização da 

flora a mesma ser identificada. E para as espécies exóticas classificadas como invasoras pelo Anexo I do Decreto-Lei 

nº 565/99, de 21 de Dezembro tendo sido identificada uma espécie invasora – Acacia dealbata Link, tendo-se 

considerado pertinente incluir esta espécie no plano de monitorização bem como de outras que se venham a 

inventariar. 

 

Face à apreciação acima efetuada considera-se que o projeto é passível de cumprir com o previsto no Regime 

Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de 

Julho e no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 

24 de Fevereiro, que transpõe para direito nacional as Diretivas Aves e Habitats, se cumpridas as condicionantes 

adiantes expostas. 

 

Assim e dado o estatuto e valor dos territórios imediatamente adjacente aos locais de implantação dos elementos do 

projeto e a presença referenciada de comunidades de aves e de quirópteros suscetíveis de sofrerem perturbação por 

exclusão e mortalidade por colisão com os equipamentos do Parque Eólico, propõe-se que seja emitido parecer 

favorável, condicionado: 

 

1) À concretização dos estudos e programas de monitorização conforme previsto no EIA e respetivo Aditamento, 

considerando-se os seguintes requisitos: 

 

a) Flora e vegetação  

i. Monitorização da potencial proliferação de espécies exóticas classificadas como invasoras pelo 

Anexo I do Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro.  

b) Comunidades de aves: 

i. Estudo para a criação da situação de referência (anterior à construção) relativa à composição 

qualitativa e quantitativa das comunidades de aves e respetivo estatuto fenológico das espécies 
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recenseadas. Este estudo deve incluir amostragens realizadas em período de inverno, de 

nidificação e de migração pós-nidificação. 

ii. Monitorização em fase de exploração que permita avaliar eventual efeito de exclusão, qualitativa e 

quantitativa, causada pelo funcionamento do parque eólico naquelas comunidades. 

iii. O estudo para a criação da situação de referência (anterior à construção) e a monitorização em 

fase de exploração deve abranger a totalidade dos aerogeradores do Parque Eólico de Penamacor 

3B (Fase I + Fase 2 + Sobreequipamento). 

c) Comunidades de quirópteros: 

i. Estudo para a criação da situação de referência (anterior à construção) relativa à composição 

qualitativa e quantitativa das comunidades de quirópteros e da utilização que as mesmas fazem da 

área do parque eólico. 

ii. Monitorização em fase de exploração que permita avaliar eventual efeito de exclusão, qualitativa e 

quantitativa, causada pelo funcionamento do parque eólico naquelas comunidades. 

iii. O estudo para a criação da situação de referência (anterior à construção) e a monitorização em 

fase de exploração deve abranger a totalidade dos aerogeradores do Parque Eólico de Penamacor 

3B (Fase I + Fase 2 + Sobreequipamento). 

iv. O estudo relativo à situação de referência (anterior à construção) e a monitorização em fase de 

exploração deve incluir o registo da variável “intensidade/velocidade do vento”. A monitorização da 

fase de exploração devem incluir dados da intensidade/velocidade do vento medidos à altura do 

observador quer na “torre de monitorização” do Parque Eólico de Penamacor 3B (Fase I + Fase 2 

+ Sobreequipamento) e deve discutir as diferenças observadas nos registos provenientes de 

ambas as fontes (medição à altura do operador vs torre de monitorização) e as possíveis relações 

com a utilização observada que as comunidades de quirópteros fazem da área do Parque Eólico e 

com a taxa de mortalidade de quirópteros observada e estimada. 

d) Mortalidade de aves e de quirópteros causada pelos aerogeradores em fase de exploração:  

i. A monitorização da mortalidade deve abranger a totalidade dos aerogeradores do Parque Eólico de 

Penamacor 3B (Fase I + Fase 2 + Sobreequipamento). 

ii. Os testes para o cálculo da taxa de detetabilidade, taxa de decomposição e taxa de remoção de 

cadáveres por ação da necrofagia devem ser realizados na área de estudo do Parque Eólico de 

Penamacor 3B. 

iii. De modo a obter uma melhor, mais robusta e fiável descrição da interação daquele tipo de 

equipamentos em fase de exploração com aquelas comunidades animais (aves e quirópteros) torna 

necessário que as avaliações considerem a variável “número de horas de funcionamento no 

período de amostragem” para que seja possível relacionar o funcionamento/não funcionamento 

com a mortalidade/ausência de mortalidade observada. 

iv. A discussão da mortalidade observada/estimada deve incluir as possíveis relações com a utilização 

observada que as comunidades de quirópteros fazem da área do Parque Eólico. 

 

2) Ao cumprimento das medidas de minimização descritas no EIA e respetivo Aditamento, em observância dos 

seguintes requisitos: 
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� Realização dos trabalhos de desmatação e movimentação inicial de terras fora do período de reprodução das 

comunidades de vertebrados (Março a meados de Julho). 

� De acordo com as possibilidades de cada local deve acondicionar-se em separado a camada superficial de solo 

(cerca de 0,3 m) dos locais onde foram recenseadas populações da espécie Centaurea micrantha subsp. 

Herminii (Centaurea langei (sensu lato)) e de outros taxa vulgarmente designados “espécies RELAPE”  (conceito 

utilizado no EIA) com vista à salvaguarda das estruturas reprodutivas para posterior recolocação daqueles 

materiais nas imediações dos locais de proveniência e em condições biofísicas semelhantes à situação de 

referência. 

� Plano para a gestão diferenciada da biomassa e dos solos resultantes, respetivamente, das ações de desmatação 

e da decapagem dos solos provenientes de locais onde tenham sido recenseadas espécies exóticas classificadas 

como invasoras pelo Anexo I do Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro, para minimizar o risco de 

dispersão e potencial proliferação daquelas espécies 

� Estando previsto o abate de povoamentos florestais constituídos por espécies resinosas o plano de corte e abate 

de árvores, armazenamento e transporte de material lenhoso deve conter os mecanismos e os procedimentos 

previstos no Decreto-lei n.º 95/2011, de 8 de Agosto, que refere ao programa nacional para controlo do 

nemátodo-da-madeira-do-pinheiro (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.) 

� Adaptação das medidas de minimização, em função dos resultados obtidos nos programas de monitorização 

� Apresentação de medidas de minimização ou de compensação com vista à minimização de impactes não 

previstos no EIA, mas diagnosticados nos programas de monitorização e desenvolvimento das mesmas. 

 

5.4 Ordenamento do Território e Condicionantes 

A pretensão abrange os concelhos de Penamacor e do Sabugal. O PDM de Penamacor foi ratificado pela RCM 

nº69/94 (DR nº 190 de 18.08.94), alterada pela Declaração nº 151/98 (DR 102 II Série de 04.05.1998). O PDM 

Sabugal aprovado, ratificado e publicado no DR nº 259 de 9-11-1994 – Iª Série –B, alterado pelo Aviso n.º 

1138/2011, publicado no DR n.º 7, IIª Série de 11.01.2011 e 2.ª Alteração do PDM do Sabugal, publicado no DR, 2.ª 

série – N.º 142 – 25 de Julho de 2013, através do Aviso n.º 9600/2013. 

 

De acordo com as plantas de ordenamento do PDM de Penamacor e Sabugal a pretensão insere-se em “Espaço agro-

florestais “ – “Área Rural – Áreas de Uso Agrícola e/ou Florestal a manter” sendo-lhe aplicáveis as disposições dos 

artigos 30º, 18º e 26º (do regulamento do PDM de Penamacor) e os artigos 19º, 23º e 31º (do regulamento do PDM 

do Sabugal). 

 

Regulamento do PDM de Penamacor  

 

- artigo 30º - “Os espaços agro-florestais são aqueles que, tendo vocação predominantemente florestal, deverão ser 

ordenados em termos de usos múltiplo, admitindo usos agrícolas, pastoris e agro-florestais tradicionais, ou ser objeto 

de medidas de reconversão agrária. 

- O regime de edificabilidade é idêntico ao regime geral de edificabilidade dos espaços florestais.” 

 

- artigo 26º - “Sem prejuízo do disposto nos artigos 18º, 19,º 20º e 21º deste Regulamento e com a exceção da 

categoria dos espaços florestais de proteção, nestes espaços pode ser apenas autorizada a construção de edificações 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2698 18 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Penamacor 3B 
Janeiro 2014 

destinadas a equipamentos coletivos, a habitação para proprietários ou titulares de direitos de exploração, a 

trabalhadores permanentes, a turismo de habitação, turismo rural e agro-turismo, a instalações agro-pecuárias, a 

apoio de explorações agrícolas e florestais e a instalações de vigilância e combate a incêndios florestais.” 

 

- artigo 18º -  “Sem prejuízo das restrições e condicionantes constantes da lei, ficam interditas nestes espaços as 

práticas de destruição do revestimento vegetal, do relevo natural e das camadas de solo arável, desde que não 

integradas em práticas de exploração ou destinadas a ocupações expressamente autorizadas para cada classe e 

categoria de espaço. 

- A instalação de depósito de sucata, de ferro-velho, de resíduos sólidos, de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos 

e de veículos ….” 

 

Os “Espaço agro-florestais” admitem a possibilidade de edificação, nomeadamente para equipamentos coletivos, 

habitação, turismo, agropecuárias etc…, não fazendo qualquer referência à instalação de infraestruturas de produção 

de energias renováveis.  

 

Para estes espaços o Regime de Restrições e Condicionantes constante no Artigo 18º do regulamento do PDM de 

Penamacor, para o qual remete o Artigo 26º, também não faz qualquer referência à instalação de infraestruturas 

desta natureza. 

 

Regulamento do PDM de Sabugal  

 

“Área Rural – Áreas de Uso Agrícola e/ou Florestal a manter” 

 

- artigo 19º - Uso preferencial – “As classes de espaço englobadas nesta área destinam-se essencialmente a matas 

ou a uso agrícola e florestal, não podendo ser utilizadas para urbanização ou construção, com exceção das situações 

previstas nos artigos 20.º e 22.º e nas condições de compatibilidade referidas no artigo 23.º” 

- artigo 23º - Integração na paisagem  “… as pretensões só serão licenciadas caso não afetem negativamente a área 

envolvente, quer do ponto de vista paisagístico, de utilização ou dos efeitos de insalubridade…”. 

- artigo 31º- Outras Servidões – Para além das áreas referidas, serão observadas todas as demais proteções e 

servidões constantes na legislação em vigor com incidência no concelho da Sabugal e transcritas na carta de 

condicionantes:  

Regime Florestal – Áreas de risco de incêndio – Decreto – Regulamentar n.º 55/81, de 18 de Dezembro. 

 

O regulamento em vigor para o local, não faz qualquer alusão à instalação de infraestruturas para produção de 

eletricidade a partir de energia renováveis, nem interdita a instalação de infraestruturas de produção de energia. 

Apenas refere no artigo 23.º que as pretensões só serão licenciadas caso não afetem negativamente a área 

envolvente, quer do ponto de vista paisagístico, de utilização ou dos efeitos de insalubridade. 

 

Reserva Ecológica Nacional 

A intervenção nos concelhos de Penamacor e Sabugal não colide com áreas da Reserva Ecológica Nacional.  
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Reserva Agrícola Nacional 

A intervenção nos concelhos de Penamacor e Sabugal não colide com áreas da Reserva Agrícola Nacional. 

 

Outras Condicionantes 

A intervenção nos concelhos de Penamacor e Sabugal não colide com outras condicionantes. 

 

Áreas classificadas 

A intervenção nos concelhos de Penamacor e Sabugal não se insere em áreas classificadas. 

 

5.5 Solos e Ocupação do Solo 

A área de estudo encontra-se inserida na região do Sabugal, no sopé da Serra da Malcata, é formada por relevos 

suaves e ondulados. Os AG em estudo encontram-se a altitudes compreendidas entre 810m e os 910m.  

 

Os solos da área de estudo apresentam limitações severas à utilização agrícola ou pastagem, devido sobretudo ao 

regime de temperaturas, com formação de geadas durante quase todo o ano. Os solos na área de intervenção do 

projeto e zonas limítrofes apresentam as seguintes classificações: 

• Ee + Es. 

• Ee+Es+De. 

• Ds + Ee. 

 

Na fase de construção, os impactes sobre o solo decorrem, fundamentalmente, da implantação dos aerogeradores 

(com a respetiva fundação e plataforma de montagem), do estaleiro e da vala de cabos. Salienta-se que a área 

efetivamente ocupada por estas estruturas corresponde a uma percentagem que tem pouco significado face à área 

total do Parque Eólico existente. Preveem-se as seguintes ocupações: fundações dos AG – 1 200m2, plataformas de 

montagem – 12 000m2, acessos a construir – 768,5m2, acessos a melhorar – 8 526,5m2, valas de cabos – 1 115,3m2 

e estaleiro – 1 000m2. 

 

As diversas ações tais como recuperação/alargamento do caminho, escavação do cabouco para a fundação do AG e 

abertura da vala para a instalação dos cabos elétricos implicam movimentações de terras que constituem 

necessariamente impactes negativos sobre o solo.  

 

O facto dos materiais resultantes das escavações e das diversas operações de movimentações de terras serem 

utilizados para aterros e operações de terraplanagens contribui para minorar o impacte sobre o solo.  

 

Também com a correta aplicação e execução de todas as medidas de minimização propostas para a fase de 

exploração, não será expectável que ocorram impactes negativos significativos durante a exploração, no projeto em 

análise, uma vez que as operações de exploração e manutenção se restringem às áreas ocupadas pelos acessos e 

áreas restritas de localização dos AG, não sendo necessária a afetação de mais nenhum local dentro da área do 

projeto. 
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5.6 Socioeconomia 

O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Penamacor 3B localiza-se na região Centro (NUT II), Beira 

Interior Norte e Beira Interior Sul, concelhos de Penamacor e Sabugal, freguesias de Malcata e Meimão.  

 

De acordo com o quadro do EIA “Indicadores de população por Concelho (%)”, a estrutura da população destes 

concelhos tem caminhado para um progressivo envelhecimento, tendência agravada pelo decréscimo de natalidade 

devido à diminuição do número de jovens. A taxa de crescimento efetivo é de – 2,21% no Sabugal e em Penamacor.  

 

Da análise do quadro das atividades económicas que mais habitantes empregam, nos concelhos e freguesias em 

análise, estão relacionadas com o setor terciário, sendo as atividades do setor primário para este mesmo território as 

menos expressivas. 

 

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. 

- Considera-se este impacte de magnitude reduzida. 

 

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. 

- Considera-se este impacte de magnitude média. 

 

A nível regional e local: 

• Valorização e utilização de recursos naturais endógenos e renováveis – considera-se este impacte de 

magnitude reduzida. 

• Dinamização de atividades económicas e criação de emprego a nível local e regional – considera-se este 

impacte de magnitude reduzido e temporário. 

• Aumento das fontes municipais de rendimento, já que a exploração do projeto gera um rendimento fixo em 

benefício dos municípios e dos proprietários dos terrenos envolvidos – considera-se este impacte de 

magnitude média, permanente e reversível. 
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Concorda-se com as medidas de minimização propostas, as quais se encontram no ponto 8 deste Parecer. 

 

5.7 Paisagem 

A paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada com base na identificação e 

caracterização de Unidades Homogéneas de Paisagem. 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 insere-se no Grupo de Unidades de Paisagem Beira Alta, abrangendo as Unidades 

Homogéneas de Paisagem (UHP) ‘Planalto da Beira Transmontana’ (22% da área de estudo) e ‘Penha Garcia e Serra 

da Malcata’ (78% da área de estudo). O projeto propriamente dito localiza-se na UHP ‘Penha Garcia e Serra da 

Malcata’. 

 

A UHP ‘Planalto da Beira Transmontana’ é um vasto planalto rasgado por cursos de água e pontuado por frequentes 

afloramentos rochosos. A escassa presença humana e o uso do solo predominantemente extensivo resultam numa 

paisagem algo inóspita. O uso do solo predominante é florestal, 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 

cereais e pastagens, olival, pomares, vinhas e hortícolas. Várias povoações desta unidade estão classificadas como 

‘Aldeias Históricas’ e estão a ser sujeitas a ações de renovação e valorização. 

 

A UHP abrangida ‘Penha Garcia e Serra da Malcata’ apresenta um relevo acidentado, com predominância de grandes 

manchas uniformes de pinheiro bravo e algum eucalipto. É uma paisagem despovoada, apenas com alguns pequenos 

aglomerados. Destaca-se a presença da serra da Malcata, composta por cabeços arredondados e de Penha Garcia. 

No contexto do EIA foram definidas três Subunidades de Paisagem dentro destas unidades, que se caracterizam do 

seguinte modo: 

 

Zonas de Vale: esta subunidade de paisagem é estruturada pelas linhas de água que atravessam a matriz da 

paisagem, tipicamente com vegetação ripícola nas margens e áreas agrícolas na envolvente. Pouco representativa da 

área de estudo, em particular na UHP Planalto da Beira Transmontana. A ocupação do solo desta subunidade é 

maioritariamente agrícola, associada a um padrão de pequena propriedade. 

Zonas de Encosta: nesta subunidade de paisagem predominam os matos, existindo também áreas arborizadas (de 

pinhal e carvalhal); nesta subunidade de paisagem as encostas xistosas são também um elemento dominante. 

Zonas de Cumeada: subunidade constituída por áreas de elevada altimetria (com cotas superiores a 700 m) e com 

declives inferiores a 25%. São áreas de grande amplitude e abrangência visual onde a ocupação do solo 

predominante é constituída por matos e prados, pontuados por afloramentos rochosos, com presença de algumas 

áreas arborizadas. O Parque Eólico em estudo 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. 

 

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: 
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Qualidade Visual – a área de estudo apresenta uma dominância da classe de elevada qualidade visual, com áreas 

extensas de classe média qualidade, correspondendo sobretudo a áreas de baixo coberto vegetal e a áreas agrícolas 

de encosta. O local de implantação do Parque Eólico caracteriza-se por uma dominância da classe de média 

qualidade visual, com presença de pequenas áreas de maior qualidade. 

Capacidade de Absorção – o território em análise tende para apresentar capacidade de absorção reduzida, com 

presença de áreas de média e elevada capacidade de absorção sobretudo na metade sul/sudoeste da área analisada. 

Sensibilidade Paisagística – a área de estudo apresenta-se com Sensibilidade Visual muito variável, 

predominantemente elevada e muito elevada na zona do Parque Eólico e a norte da mesma; e predominantemente 

baixa a sul e a oeste do Parque Eólico. 

 

A área de implantação das estruturas que compõem o projeto em análise apresenta média a elevada Sensibilidade 

Paisagística (pontualmente muito elevada, na área dos aerogeradores 18, 19 e 21). 

 

De uma forma geral, a implantação de um parque eólico induz necessariamente a ocorrência de impactes negativos 

na paisagem, devido à presença dos aerogeradores, estruturas de grande escala e de desenvolvimento vertical. 

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 perceção da paisagem. Os 

impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do projeto. Os impactes cénicos que surgem na fase 

de construção perpetuam-se durante a fase de exploração e far-se-ão sentir com maior intensidade nas povoações 

próximas e ao longo das vias de comunicação. Os impactes na paisagem expectáveis são os seguintes: 

 

Fase de construção: 

� Instalação do estaleiro e parques de materiais: Impacte negativo, temporário, reversível, de magnitude reduzida 

e pouco significativo. 

� Presença e movimentação de máquinas pesadas: desorganização espacial e funcional da paisagem, deposição 

de materiais e aumento de poeiras no ar. Impacte negativo, temporário, reversível, de magnitude reduzida e 

significância baixa, pontualmente mais elevada. 

� Execução dos caminhos de acesso: impacte negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude, temporário, 

localizado e permanente. 

� Criação de plataformas e abertura de valas de cabos elétricos: impacte decorrente da  destruição do coberto 

vegetal e alteração da morfologia original do terreno. Impacte negativo, temporário, irreversível (plataformas) 

ou reversível (valas de cabos), de reduzida magnitude e pouco significativo. 

� Montagem dos aerogeradores: introdução de elementos de grandes dimensões. Impacte negativo, muito 

significativo, de média magnitude, permanente e irreversível durante a vida útil do Projeto. 

 

Durante a fase de exploração, os impactes decorrem da potencial visualização de 27 aerogeradores, por comparação 

com a situação atual de presença de 19 aerogeradores. 

 

Da análise conjunta da tabela abaixo e da cartografia de análise visual apresentada percebe-se que o Parque Eólico, 

globalmente, será avistado de uma área semelhante àquela de que é avistado atualmente. No entanto, o número de 

elementos observados de alguns dos pontos será sempre maior do que atualmente. O impacte cénico decorrente 
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desta alteração será negativo, significativo, de média magnitude, de dimensão regional, permanente e irreversível 

durante a vida útil do projeto. 

 

O impacte sobre a paisagem terá maior significado para as povoações de Granja, Malcata, Santo Estêvão e Meimão. 

Relativamente à rede viária, no EIA foram analisadas em maior detalhe as visibilidades a partir da estrada que liga a 

Malcata à EN 233; da estrada principal de acesso a Meimão; e da estrada nacional EN 233‐3. Relativamente à 

estrada que liga a Malcata à EN 233, a visibilidade é máxima na zona de Souto da Fonte, de onde é possível observar 

7 dos aerogeradores existentes, situação que previsivelmente se manterá inalterada; nesta mesma via é possível 

observar atualmente 4 aerogeradores na zona do Vale do Alcaide, passando este número a 7 após implementação do 

projeto. Quanto à estrada principal de acesso a Meimão, do ponto com maior visibilidade apenas se observa 1 

aerogerador, situação que previsivelmente não será alterada. A EN 233‐3 é a via que apresenta maior visibilidade 

sobre o parque eólico, atualmente com visibilidade para 11 aerogeradores na zona próxima de Alagoas, e de onde se 

prevê que venham a ser observáveis 17 aerogeradores. Verifica‐se que o Parque Eólico é pouco visível da envolvente 

sul, enquanto da envolvente norte a sua visibilidade é elevada. 

 

 

Povoação 

Nº de AG avistados 

atualmente 

Nº de AG avistados 

após implementação do 

projeto 

Distância ao parque 

eólico (km) 

Aldeia de Santo António  0 0 3,7 

Urgueira  0 0 4,4 

Amiais  0 0 2,7 

Sabugal  2 2 4,3 

Granja 4 5 2,6 

Teixedas 3 3 3,7 

Malcata  3 5 1,3 

Santo Estevão 3 5 5 

Meimão 1 2 1,3 

Alísio 1 1 1,9 

Análise de visibilidade dos aerogeradores. Fonte: EIA. 

 

Durante a realização dos trabalhos de desativação do Parque Eólico prevê-se a ocorrência de impactes negativos 

semelhantes aos da fase de construção, que resultarão fundamentalmente da perturbação causada pela circulação 

de pessoas, veículos e máquinas. 

 

Verificando-se a remoção de todo o tipo de elementos artificiais e a recuperação da zona intervencionada, a mesma 

poderá evoluir com o tempo, para as suas características próximas das originais no que respeita ao coberto vegetal.  
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A desativação do Parque Eólico, após remoção de todos os equipamentos e posterior recuperação paisagística, terá 

um impacte positivo na paisagem. 

 

Para a análise dos impactes cumulativos na paisagem consideraram-se todos os aerogeradores que constituem o 

Parque Eólico de Penamacor 3B. 

 

Relativamente à paisagem o impacte resulta das alterações da qualidade paisagística, especialmente em zonas mais 

expostas e com capacidade de absorção visual baixa. Globalmente, o número de aerogeradores que é possível 

visualizar a partir das povoações localizadas dentro da área em análise será maior após conclusão do projeto em 

análise, por comparação com a situação de referência, ainda que a área de onde os mesmos serão avistados, de 

acordo com o EIA, não sofra uma ampliação. Da análise efetuada conclui‐se que os impactes cumulativos na 

paisagem serão impactes negativos, significativos, de magnitude média e permanentes. 

 

Para minimização dos impactes identificados, deverão ser implementadas as medidas de minimização e apresentado 

o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas de acordo com o mencionado no ponto 8 deste Parecer. 

 

Os impactes cénicos decorrentes da implementação deste projeto, que consiste fundamentalmente na adição de 6 

aerogeradores aos 19 atualmente existentes, são negativos no que respeita ao descritor paisagem, resultando num 

adensar da presença de estruturas cenicamente disruptivas. No entanto, não se prevê que este agravamento seja 

muito significativo, uma vez que esta paisagem é já pontuada por estruturas semelhantes. 

 

Os locais onde este impacte se fará sentir de forma mais significativa são os locais onde se localiza um maior número 

de observadores. Os aglomerados populacionais que apresentam maior visibilidade para o Parque são: Malcata, 

Meimão e Vale do Rico. Quanto à rede viária, para além dos caminhos municipais da envolvente, há que referir a 

estrada que liga a Malcata à EN 233, que também apresenta elevada visibilidade para o parque em determinados 

pontos do seu trajeto. 

 

Assim, e tendo em consideração o atrás exposto, o parecer no que respeita ao descritor paisagem é favorável, 

devendo obrigatoriamente ser respeitadas as medidas mitigadoras e o PRAI propostas. 

 

5.8 Património 

No âmbito do fator ambiental Património Arqueológico foram desenvolvidos trabalhos de caracterização que 

envolveram numa primeira fase a pesquisa bibliográfica e documental, o levantamento de elementos patrimoniais 

constantes de bases de dados do património construído e arqueológico, seguindo-se os trabalhos de campo que 

envolveram a prospeção sistemática da área de incidência do Projeto.  

 

Foi definida uma Área de Estudo (AE) que integra a Zona de Incidência (ZI) onde foi efetuada a prospeção 

arqueológica, tendo-se considerado também a Zona Envolvente (ZE), área definida por cerca de 1km de distância da 

ZI, onde foi somente efetuada pesquisa documental.   
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Na área de estudo mais alargada destaca-se a necrópole pré-histórica conhecida por casinhas, com nove 

monumentos funerários, constituída por “tumulus de dimensão considerável e detetadas através da presença de 

fragmentos de quartzo leitoso, xisto e granito”. O EIA refere igualmente que no local correspondente ao topónimo 

Ferrarias foram detetadas pequenas dispersões de quartzo leitoso e placas de xisto que poderão corresponder a 

“pequenos tumulus”. Na mesma área é referida a existência de “uma via com uma cronologia ampla, da Época 

Medieval à Contemporânea, que apresenta nas suas lajes sulcos de carros de tração animal.” 

 

Os trabalhos de prospeção arqueológica efetuados na área de incidência do Projeto permitiram identificar nove 

marcos em granito de “divisão de propriedade e/ou sinalização”, de época contemporânea com valor patrimonial 

considerado baixo. Nas imediações de três destes foram localizadas as posições do AG 23, AG 24, e AG 25. A última 

posição localiza-se nas imediações de um muro de divisão de propriedade. Igualmente a posição do AG 22 se situa 

junto de um marco de divisão de freguesias e de um marco geodésico, encontrando-se o AG 20 nas imediações de 

três casas agrícolas. 

 

Em síntese, e de acordo com o EIA foram identificadas dezassete ocorrências patrimoniais, nove situadas na ZI e 

sete na ZE. Acresce ainda que são referenciadas pelo EIA na ZE, 15 ocorrências, assinaladas de A a O, que 

compreendem oito mamoas. 

 

Acontece que alguns destes 17 elementos inventariados na ZI dificilmente se podem considerar ocorrências 

patrimoniais, não correspondendo a nenhum critério de interesse ou de diferenciação do bem, o carácter matricial ou 

o valor estético, técnico ou material do bem, como é evidente no caso, por exemplo, da ocorrência n.º 2, 

correspondente a uma casa de arrumos agrícolas, contemporânea, a que o EIA atribui um valor patrimonial baixo. 

Aliás a 16 destes elementos o EIA atribuiu valor patrimonial baixo sendo um indeterminado, que corresponde à 

ocorrência n.º 1, eventual tumulus destruído. 

 

Relativamente à avaliação de impactes no EIA não se identificaram quaisquer eventuais impactes decorrentes deste 

projeto, justificando que na área dos aerogeradores a construir «não se identificaram quaisquer vestígios de caráter 

patrimonial que venham a ser afetados pelos trabalhos» evidenciando que os locais se encontram cobertos por uma 

densa vegetação pelo que «existem probabilidades de durante os trabalhos de desmatação/movimentação de terras 

ocorrerem vestígios arqueológicos» não prevendo igualmente «impactes negativos no decurso da fase de exploração 

e de manutenção». 

 

Há a referir que as ocorrências n.º 5, 6, 7, 8 e 9 que se encontram na ZI são referentes a marcos de propriedade 

que na fase de obra deverão ser sinalizados, de modo a evitar a sua afetação, preconizando-se o mesmo 

relativamente à ocorrência n.º 1, dado encontrar-se junto ao acesso ao Parque Eólico. Como medida mais geral o 

EIA preconiza que se efetue a prospeção na fase prévia à obra das valas de cabos, estaleiros e locais de depósito ou 

de empréstimo, devendo ser previsto que na fase de obra os trabalhos que envolvam “desmatação e revolvimentos 

de solo” deverão ter acompanhamento arqueológico, de modo a evitar impactes no património arqueológico que se 

encontre oculto. 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2698 26 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Penamacor 3B 
Janeiro 2014 

Os impactes gerados por este empreendimento deverão ser genericamente minimizáveis uma vez cumpridas as 

medidas de minimização que se enunciam no ponto 8. Deste Parecer. 
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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 14 de Novembro a 18 de Dezembro de 2013. 

 

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. 

� EMFA – Estado-Maior da Força Aérea. 

� DGEG – Direção-Geral de Energia e Geologia.  

� dg Território – Direção- Geral do Território. 

� Turismo de Portugal. 

 

Entidades da Administração Local: 

� Junta de Freguesia da Malcata. 

� Entidades. 

� ANA, Aeroportos de Portugal, SA. 

� Edp, Distribuição, Energia, SA. 

� REN, Rede Elétrica Nacional, SA. 

 

A Junta de Freguesia de Malcata coadjuvada por um abaixo-assinado, com 61 assinaturas, manifesta uma posição 

desfavorável à implantação do projeto. Considera que o Parque Eólico de Penamacor existente, constituído por 19 

aerogeradores, já induz impactes negativos significativos na sua população especialmente nos fatores ambientais 

ruído e paisagem e que o acréscimo de 6 aerogeradores agravará irremediavelmente a sustentabilidade económica e 

a qualidade de vida da população. Além disso, a população de Malcata entende que a sua contribuição para a 

estratégia nacional de combate às alterações climáticas é já muito significativa sem que, de resto, se verifiquem 

contrapartidas económicas visíveis para a microeconomia local. 

 

As restantes entidades não se opõem ao projeto por o mesmo não colidir com outros da sua competência. 

 

Sintetiza-se, em seguida, os aspetos mais relevantes dos pareceres recebidos que se encontram em anexo ao 

relatório de consulta pública e do qual fazem parte integrante. Assim, a ANACOM informa não terem sido 

identificadas quaisquer condicionantes decorrentes da existência de servidões radioelétricas, pelo que não coloca 

qualquer objeção à instalação do aerogerador na área apresentada. Deve, contudo, ser garantido que o projeto não 

provocará interferências/perturbações na receção radioelétrica em 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 
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consequência da instalação do Projeto de Execução 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 e à sua localização, nomeadamente na área crítica de incêndio florestal da 

Serra da Malcata, realça a necessidade de serem adotadas as medidas de mitigação a seguir referidas: 

Fase de projeto 

a. Realização de uma consulta direta aos Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC) e /ou aos Gabinetes 

Técnicos Florestais dos concelhos de Penamacor e Sabugal no sentido de se 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. 

b. As infraestruturas a construir não deverão interferir na visibilidade e qualidade de comunicação radielétrica da 

rede nacional de postos de vigia, pelo que deverá ser solicitado parecer à Guarda Nacional Republicana. 

Fase de execução 

c. 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 à categoria de risco dos edifícios existentes. 

d. 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. 

e. Remover ou queimar, 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. 

f. 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 incêndios. 

Fase de exploração 

g. 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. 

h. Informar os Serviços Municipais de Proteção Civil e os Gabinetes Técnicos Florestais dos concelhos de 

Penamacor e Sabugal sobre a implantação do mesmo, de modo a proceder à eventual atualização dos respetivos 

Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil e/ou Planos Municipais de Defesa da Floresta contra 

incêndios. 

 

A DGEG informa não haver sobreposição da área de estudo com áreas afetas a recursos geológicos, com direitos 

concedidos ou requeridos, pelo que não vê inconveniente na implantação do projeto. 
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A dg Território informa que o projeto não constitui impedimento para as atividades por si desenvolvidas pelo que 

nada tem a opor. Quanto aos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) alerta para o cumprimento do disposto do DL 

n.º 380/99, de 22 de Setembro. 

 

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, nem a existência de recursos turísticos específicos 

para além da proximidade da Serra da Malcata. Sublinha, contudo, para a pertinência das medidas de minimização 

de impactes na paisagem inerentes à instalação de edifícios ou à abertura de novos caminhos.  

 

A Junta de Freguesia da Malcata coadjuvada por um abaixo-assinado com 61 assinaturas manifesta uma posição 

desfavorável à implantação do projeto. Desde logo porque considera que o atual Parque Eólico de Penamacor 

constituído por 19 aerogeradores já induz impactes negativos significativos na sua população principalmente no ruído 

e na paisagem e o acréscimo de 6 aerogeradores agravará irremediavelmente a sustentabilidade económica e a 

qualidade de vida da população. Além disso a população de Malcata entende que a sua contribuição para a 

estratégia nacional de combate às alterações climáticas é já muito significativa, sem que, de resto, se verifiquem 

contrapartidas económicas visíveis para a microeconomia local. 

 

A ANA constata estar salvaguardada a necessidade de balizagem dos aerogeradores de acordo com a circular de 

informação aeronáutica n.º 10/03, de 6 de Maio do INAC e refere que relativamente a esta fase do projeto deverão 

ser dotados de balizagem os aerogeradores 21, 22 e 25 e, ainda, que deverá ser consultada a Força Aérea 

Portuguesa.  

 

A EDP informa não existirem infraestruturas elétricas que colidam com o projeto em causa. 

 

A REN informa que na área de desenvolvimento do projeto não existem, nem estão planeadas infraestruturas da 

Rede Nacional de Transporte de Eletricidade não ocorrendo, por isso, quaisquer interferências do projeto com 

infraestruturas da sua responsabilidade. No que concerne à rede de telecomunicações de segurança (RTS) o projeto 

também não interfere com as infraestruturas de telecomunicações, nomeadamente com os feixes hertzianos 

existentes na zona. 

 

Relativamente aos pareceres recebidos no âmbito da consulta efetuada, deverá ter-se em consideração as 

recomendações e medidas propostas pelas várias entidades, as quais se incluíram no ponto 8. Deste Parecer. 

 

Quanto aos impactes mencionados pela Junta de Freguesia da Malcata relativamente ao Ruído e Paisagem, a análise 

dos referidos fatores ambientais realizada não identifica a ocorrência de impactes negativos significativos e não 

minimizáveis que possam inviabilizar o projeto. Face aos impactes identificados, são contudo identificados um 
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conjunto de elementos (Medidas de Minimização, Planos de Recuperação Paisagística e Monitorização), a desenvolver 

em fase de projeto de execução, que minimizarão os impactes identificados. 
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7. CONCLUSÕES 

 

O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Penamacor 3B localiza-se nas freguesias de Malcata e Meimão 

que pertencem aos concelhos do Sabugal e Penamacor. O projeto não coincide com áreas integradas no Sistema 

Nacional de Áreas Classificadas, tais como as definidas no n.º 1 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de 

Julho, mas localiza-se na proximidade da Reserva Natural da Serra da Malcata, conforme Resolução do Concelho de 

Ministros (RCM) n.º 80/2005, de 29 de Março, que constitui Sítio da Rede Natura 2000 PTCON0004 – Malcata e uma 

Zona de Proteção Especial PTZPE0007 – Serra da Malcata, conforme RCM n.º 115-A/2008, de 21 de Julho. Na área 

de estudo são frequentes as formações arbóreas com predomínio de resinosas (pinheiros) a que se associam matos 

rasteiros e de algumas exóticas (pseudotsugas). A vegetação dominante engloba, entre outros, giestais e urzais.   

O Proponente do projeto é a empresa Lestenergia – Exploração de Parques Eólicos, SA, e a entidade licenciadora a 

DGEG. 

O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Penamacor 3B consiste na instalação, num Parque Eólico 

existente com 19 aerogeradores, de 6 novos aerogeradores, com uma potência nominal de 2,0 MW, com uma 

produção média anual de 29,4 GWh/ano. Irá também proceder-se à abertura/beneficiação de acessos e da vala de 

cabos para ligação dos seis aerogeradores à rede elétrica subterrânea existente. 

 

O projeto em estudo enquadra‐se nos sobreequipamentos previstos pelo Governo para este tipo de instalação de 

produção de energia. Os sobreequipamentos foram possibilitados pela publicação do Decreto-Lei n.º 51/2010, de 20 

de Maio, que alterou o Decreto‐Lei n.º 225/2007, de 31 de Maio.  

 

Os projetos de sobreequipamento das centrais eólicas preveem o aumento da respetiva potência instalada até 20% 

da potência de injeção atribuída desde que cumpram os requisitos de licenciamento previstos na legislação e que a 

totalidade dos seus aerogeradores tenha a capacidade de suporte de incidências e, de fornecimento de potência 

reativa durante cavas de tensão estabelecidos nos Regulamento da Rede de Transporte e Regulamento da Rede de 

Distribuição. 

 

O sobreequipamento também está previsto na nova Estratégia Nacional para a Energia, a ENE 2020, apresentada em 

Março de 2010. 

 

Neste seguimento o presente projeto tem como objetivo contribuir para o Sistema Elétrico Nacional e justifica‐se por 

razões relacionadas com a satisfação do crescimento da procura de eletricidade em Portugal, com a utilização de 

uma tecnologia não emissora de gases poluentes e com a geração de benefícios socioeconómicos decorrentes da 

utilização de um recurso natural nacional, que permite a criação direta e indireta de novas fontes de rendimento, 

sendo um contributo para a implementação da ENE 2020. 

 
Adicionalmente ao referido, pelo facto de se tratar de uma ampliação de um parque existente, utilizando, por isso, 

infraestruturas já construídas (acessos, cabos de ligação, subestação e linha de ligação à rede nacional), o projeto 

em análise permite um aumento da rentabilização das referidas infraestruturas de apoio, o que se reveste de 

importância aos níveis técnico e económico, e ainda ao nível ambiental. 
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Da análise efetuada pela CA, considera-se de salientar os impactes positivos induzidos pelo Projeto, ao nível 

socioeconómico, decorrentes, principalmente, a nível regional e local, da contribuição para a valorização e utilização 

de recursos naturais endógenos e renováveis, para a dinamização de atividades económicas e criação de emprego e 

para o aumento das fontes municipais de rendimento, já que a exploração do projeto gera um rendimento fixo em 

benefício dos municípios e dos proprietários dos terrenos envolvidos. 

 

Para além dos impactes positivos ao nível regional/local, este sobreequipamento, cumulativamente com o projeto já 

existente e outros projetos da mesma natureza, irá contribuir para a redução da dependência externa nas 

necessidades de consumo elétrico e para o cumprimento das metas nacionais de produção de energias renováveis, 

aspetos positivos inerentes aos objetivos do Projeto. 

 

Relativamente aos impactes negativos, considera-se que estes decorrem, principalmente, das ações de 

movimentação de terras e desmatação necessárias para a construção das infraestruturas do Projeto, bem como da 

presença e funcionamento do mesmo. Destacam-se como impactes mais significativos, apesar de se preverem 

medidas para a sua minimização, os que irão ocorrer na Paisagem e na Ecologia: 

� sobre a paisagem, devido à presença dos aerogeradores, resultando em alterações diretas sobre o território e 

indiretas, em termos visuais, com consequência na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando 

assim a perceção da mesma. O Parque Eólico, globalmente, será avistado de uma área semelhante àquela de 

que é avistado atualmente. No entanto, o número de elementos observados de alguns dos pontos será sempre 

maior do que atualmente, tendo maior significado para as povoações de Granja, Malcata, Santo Estêvão e 

Meimão. 

� sobre a flora e habitats, decorrentes da destruição de habitats e de flora protegida, e da redução de habitas 

favoráveis para as espécies de aves. 

� sobre as aves e morcegos, dado o potencial efeito de exclusão criado pela presença do Projeto, principalmente 

durante a construção e início da exploração, e a potenciação do risco de mortalidade por colisão, salientando-se 

ainda em ambos os casos o efeito cumulativo com o Parque Eólico existente. 

Relativamente à consulta pública efetuada, todas as entidades que participaram foram favoráveis à implementação 

do projeto, tendo identificado um conjunto de medidas de minimização a implementar, exceto a Junta de Freguesia 

de Malcata, a qual anexou um abaixo-assinado da população, salientando os impactes ambientais nos fatores Ruído 

e Paisagem, no entanto, da análise efetuada pela CA a estes fatores não se identificaram impactes negativos muito 

significativos e não minimizáveis, passíveis de inviabilizar o projeto.  

 

Face aos impactes identificados, são contudo identificados um conjunto de elementos (Medidas de Minimização, 

Planos de Recuperação Paisagística, Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra e Planos de Monitorização), a 

desenvolver em fase de Projeto de Execução, que minimizarão os impactes identificados. 

 

Face ao acima exposto, e ponderados os impactes positivos e negativos do Projeto, considera-se de propor a 

emissão de parecer favorável ao projeto do “Sobreequipamento do Parque Eólico de Penamacor 3B” em fase de 

Estudo Prévio, condicionado à apresentação dos elementos a entregar em RECAPE, ao cumprimento das medidas de 
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minimização, bem como ao desenvolvimento dos Planos de Recuperação das Áreas Intervencionadas, Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e Planos de Monitorização, a seguir mencionados. 
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8. Elementos a Entregar em RECAPE, Medidas de Minimização, PRAI, PAAO e Planos de Monitorização  

 

Elementos a Entregar em RECAPE 

1. Consulta direta aos Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC) e /ou aos Gabinetes Técnicos Florestais dos 

concelhos de Penamacor e Sabugal no sentido de se 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 primeira ordem utilizados pelos helicópteros de combate aos 

incêndios florestais. 

2. Parecer da Guarda Nacional Republicana sobre a eventual interferência na visibilidade e qualidade de 

comunicação radielétrica da rede nacional de postos de vigia. 

3. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra e Planos de 

Monitorização, de acordo com as diretrizes abaixo mencionadas. 

4. Resultados da monitorização da Pré-construção (ano 0) e eventuais propostas de adaptação das medidas de 

minimização, e de medidas de minimização ou de compensação adicionais, em função dos resultados obtidos 

nos programas de monitorização. 

5. Resultados da prospeção arqueológica sistemática a realizar nas áreas afetas a todas as componentes de 

projeto, incluindo as zonas do estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras, vala de cabos, novos 

caminhos e acessos à obra, caso se situem fora das áreas prospetadas sistematicamente na fase de Estudo 

Prévio ou tenham apresentado visibilidade reduzida a nula. 

6. Identificação e justificação da eventual inevitabilidade de destruição total ou parcial de um sítio patrimonial, 

quando por razões técnicas do Projeto, não houver possibilidade de proceder a alterações pontuais de traçado 

ou de localização dos componentes do Projeto. Garantia de salvaguarda, pelo registo arqueológico, da totalidade 

dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, 

através de registo gráfico, fotográfico e de elaboração de memória descritiva, e, no caso de sítios arqueológicos, 

através da sua escavação integral. 

7. 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 na prospeção mais aprofundada. Estes 

elementos devem estar individualmente identificados e georreferenciados (em polígono – área de 

dispersão/concentração dos vestígios e/ou dos imóveis). 

8. Planta de Condicionamentos reformulada, de acordo com o referido no Parecer da CA. 

 

Medidas de Minimização 

As medidas previstas para a fase de projeto deverão ser contempladas 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 

1. Respeitar o exposto na planta de condicionamentos. 

2. As infraestruturas a construir não devem interferir na visibilidade e qualidade de comunicação radielétrica da 

rede nacional de postos de vigia. 

3. Utilizar preferencialmente os caminhos existentes. 
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4. Nos acessos e plataformas de montagem a construir não utilizar materiais impermeabilizantes. As vias de acesso 

aos aerogeradores deverão ser mantidas com o piso em terra batida, para apenas servir à instalação dos 

mesmos.  

5. Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural (passagens hidráulicas e 

valetas). 

6. Não efetuar as valetas de drenagem em betão, exceto nas zonas de maior declive, ou em outras desde que 

devidamente justificado. 

7. Nos casos em que estiverem presentes na área de estudo espécies de elevado interesse para a conservação 

vulneráveis à perturbação humana, prever a instalação de dispositivos (por exemplo cancelas) que impeçam a 

circulação de veículos motorizados nos novos acessos que venham a ser criados para a implantação do Parque 

Eólico. 

8. Desenvolver a rede de cabos subterrânea ao longo dos caminhos de acesso do Parque Eólico, devendo, sempre 

que tal não aconteça, ser devidamente justificado. 

9. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna, de acordo com a Circular Aeronáutica 10/03, de 

6 de Maio. 

10. Dotar os aerogeradores de mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas. 

 

Fase de Construção 

Planeamento dos trabalhos, estaleiro e áreas a intervencionar 

11. Respeitar o exposto na planta de condicionamentos. Sempre que se venham a identificar elementos que 

justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deverá ser atualizada. 

12. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação. 

13. Realizar os trabalhos de desmatação e movimentação inicial de terras fora do período de reprodução das 

comunidades de vertebrados (Março a meados de Julho). 

14. Programar os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras de forma a minimizar o período de tempo 

em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no período seco. Caso contrário, adotar as 

necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de obra tentando minimizar, nomeadamente, o 

transporte de sedimentos para as linhas de água existentes.  

15. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra. 

16. 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). 

17. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na zona 

envolvente do mesmo, nomeadamente o ANPC – Autoridade Nacional de 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, com pelo menos trinta dias úteis de antecedência. 

18. Informar o Serviço Municipal de Proteção Civil de Penamacor sobre o projeto, de modo a proceder à eventual 

atualização do Plano Municipal de Emergência e do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

19. Tomar em consideração as medidas constantes no Decreto-Lei n.º 126/2006, nomeadamente no que diz 

respeito à defesa de pessoas e bens e da defesa da floresta contra incêndios e comunicar o início de trabalhos e 

respetivo cronograma de obra à entidade responsável pela gestão do Perímetro Florestal do Alto Côa.    
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20. Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, comunicar à Força Aérea e à ANA – Aeroportos 

de Portugal, S.A. o início da instalação dos aerogeradores, devendo incluir-se nessa comunicação as exigências 

que constem nos pareceres emitidos por estas entidades. 

21. Informar as populações mais próximas acerca das ações de construção e respectiva calendarização, divulgando 

esta informação em locais públicos, nomeadamente nas juntas de freguesia e câmaras municipais. 

22. Caso sejam utilizados explosivos, informar sobre a sua utilização através de placas afixadas junto às obras e nos 

caminhos de acesso ao Parque. 

23. Definir conjuntamente com a Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA), a localização dos estaleiros, os 

quais deverão localizar-se em local a definir fora de zonas com restrições patrimoniais e ambientais, e utilizando 

nomeadamente áreas de média ou reduzida sensibilidade paisagística, usadas anteriormente para o mesmo fim, 

devendo ser organizado 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, coberta e dimensionada para que, em caso de derrame acidental, não ocorra 

contaminação das áreas adjacentes. 

� Parqueamento de viaturas e equipamentos. 

� Deposição de materiais de construção. 

� As áreas de estaleiro não deverão ser impermeabilizadas, com exceção dos locais de manuseamento e 

armazenamento de substâncias poluentes. 

24. O estaleiro deverá 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. 

25. Não efetuar operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local do Parque Eólico. Caso seja 

imprescindível, deverão ser criadas condições no estaleiro que assegurem a não contaminação dos solos. 

26. 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. 

27. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, utilizar sistemas de aspersão nas 

áreas de circulação. 

28. Restringir a fase de construção às áreas estritamente necessárias, procedendo à balizagem prévia das áreas a 

intervencionar. Para o efeito, deverão ser delimitadas as seguintes áreas: 

� Estaleiros: os estaleiros deverão ser vedados em toda a sua extensão. 

� Acessos: deverá ser delimitada uma faixa de, no máximo, 2 m para cada lado do limite dos acessos a 

construir. Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado dos acessos, a faixa a balizar será de 

2 m, contados a partir do limite exterior da área a intervencionar pela vala. 

� Aerogeradores e plataformas: deverá ser limitada uma área máxima de 2 m para cada lado da área a 

ocupar pelas fundações e plataformas. 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. 
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� Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que, pela sua dimensão, não podem ser 

armazenados no estaleiro. 

� Áreas a intervencionar para instalação dos apoios da linha. 

29. Assinalar e vedar as áreas (nas quais também se incluem os elementos patrimoniais) a salvaguardar 

identificadas nas Plantas de Condicionamentos, ou outras que vierem a ser identificadas pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental/Arqueológico, caso se localizem a menos de 50 m das áreas a intervencionar. No 

caso da existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25m, estas deverão ser vedadas com recurso a 

painéis. 

30. Antes do início da obra realizar a prospeção arqueológica sistemática das novas acessibilidades, das valas de 

cabos, das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras ou outras componentes de projeto, 

caso anteriormente não tenham sido prospetadas, ou tenham apresentado visibilidade reduzida a nula. De 

acordo com os resultados obtidos, poderão vir ainda a ser condicionadas. 

31. Proceder ao registo através de ficha de campo e de fotografia da ocorrência n.º 2, mamoa, que deverá ser 

vedada e sinalizada, bem como das ocorrências n.º 5, 6, 7, 8 e 9, marcos que dada a sua natureza deverão ser 

igualmente sinalizadas.  

32. Efetuar 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 caminhos e 

desmatação. O acompanhamento deverá ser continuado e efetivo, pelo que se houver mais que uma frente de 

obra a decorrer em simultâneo terá de ser garantido o acompanhamento de todas as frentes. 

33. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adoção de medidas de 

minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). 

34. As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do acompanhamento arqueológico da 

obra deverão, tanto quanto possível e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de 

tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo. No 

caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e de elaboração de 

memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral. Os achados móveis 

deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 

35. No caso de serem detetados vestígios arqueológicos, a obra será suspensa nesse local, ficando o arqueólogo 

obrigado a comunicar de imediato à tutela essa ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de 

minimização a implementar. 

Desmatação e Movimentação de Terras 

36. Limitar os trabalhos de desmatação e decapagem de solos às áreas estritamente necessárias. As áreas 

adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não 

devem ser desmatadas ou decapadas. 

37. Implementar um plano para a gestão diferenciada da biomassa e dos solos resultantes, respetivamente, das 

ações de desmatação e da decapagem dos solos, provenientes de locais onde tenham sido recenseadas 

espécies exóticas classificadas como invasoras pelo Anexo I do Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro. 

38. Salvaguardar todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução da obra. 

39. Compensar, em zonas onde existe escassez de árvores, caso não seja possível a manutenção dos exemplares 

arbóreos, o número de árvores abatidas com a plantação do dobro das que foram cortadas da mesma espécie.   
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40. Caso se perspetive que venha a ocorrer afetação de espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de 

proteção, respeitar o exposto na respectiva legislação em vigor. Adicionalmente, implementar 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. 

41. Estando previsto o abate de povoamentos florestais constituídos por espécies resinosas o plano de corte e 

abate de árvores, armazenamento e transporte de material lenhoso deve conter os mecanismos e os 

procedimentos previstos no Decreto-lei n.º 95/2011, de 8 de Agosto, que refere ao programa nacional para 

controlo do nemátodo-da-madeira-do-pinheiro (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.) 

42. Remover cuidadosamente e depositar em pargas a camada superficial de solo (terra vegetal) durante as ações 

de movimentação de terras.  

43. De acordo com as possibilidades de cada local, acondicionar, em separado, a camada superficial de solo (cerca 

de 0,3 m) dos locais onde foram recenseadas populações da espécie Centaurea micrantha subsp. Herminii 

(Centaurea langei (sensu lato)) e de outros taxa vulgarmente designados “espécies RELAPE”, com vista à 

salvaguarda das estruturas reprodutivas para posterior recolocação daqueles materiais nas imediações dos 

locais de proveniência e em condições biofísicas semelhantes à situação de referência. 

44. As pargas de terra vegetal provenientes da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar os 1,5 m de 

altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, em zonas planas e 

bem drenadas, e de forma a não serem compactadas, para posterior utilização nas ações de recuperação. 

45. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, recorrer a técnicas de pré-corte e ao uso de 

microrretardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas. 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

46. Não instalar centrais de betão na área de implantação do Parque Eólico. 

47. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, dar atenção especial à sua origem, para que as 

mesmas não alterarem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

48. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do Projeto. Excetua-se o material sobrante das 

escavações necessárias à execução da obra. 

49. Implementar um plano de gestão de resíduos, que permita um adequado armazenamento e encaminhamento 

dos resíduos resultantes da obra. 

50. Designar, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela gestão dos resíduos 

produzidos 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. 

51. Arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às operações de gestão de resíduos. Assegurar a 

entrega de cópia de toda esta documentação à EAA para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente 

da empreitada. 

52. 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. 

53. Proceder, diariamente, à recolha dos resíduos produzidos nas frentes de obra e ao seu armazenamento 

temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente preparados para o efeito. 
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54. Armazenar temporariamente num contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local 

autorizado, os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e 

metálicas, armações, cofragens, entre outros). 

55. Efetuar a triagem dos resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis 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. 

56. Depositar, na envolvente dos locais de onde foi removido, o material inerte proveniente das ações de escavação 

para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro das fundações ou execução das plataformas de 

montagem). 

57. Utilizar preferencialmente o material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) na recuperação de zonas 

degradadas ou, em alternativa, transportá-lo para pedreira. 

58. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 

59. Assegurar 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.  

60. 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.  

61. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de substâncias 

poluentes, aplicar imediatamente 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.  

62. Durante as betonagens, proceder à abertura de bacias de retenção para proceder à lavagem das caleiras das 

betoneiras. Estas bacias devem 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 à execução da 

operação. Finalizadas as betonagens, a bacia de retenção deverá ser aterrada e alvo de recuperação. 

63. Efetuar o transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento em viatura fechada ou 

devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada. 

Acessos, plataformas e fundações 

64. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra. 

65. Otimizar e efetuar o tráfego de viaturas pesadas, relativamente ao número de veículos e às horas de circulação, 

em trajetos que evitem ao máximo o incómodo para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de 

localidades, o trajeto deverá ser o mais curto possível e ser efetuado a velocidade reduzida. 

66. Os veículos afetos às obras deverão circular com os faróis ligados “em médios” durante o dia, de forma a se 

tornarem mais visíveis para os utentes das vias de comunicação. 

67. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou em más 

condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local. 

68. Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego submeter, previamente, os respetivos 

planos de alteração à entidade competente, para autorização. 

 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2698 40 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Penamacor 3B 
Janeiro 2014 

Fase de Exploração 

69. Restringir às áreas já ocupadas as ações relativas à exploração e manutenção, devendo ser compatibilizada a 

presença do parque com as outras atividades presentes. 

70. Fornecer para consulta a planta de condicionamentos atualizada aos responsáveis sempre que se desenvolvam 

ações de manutenção, reparação ou de obra. 

71. Garantir o adequado funcionamento do dispositivo de limitação da acessibilidade ao Parque Eólico. 

72. Reduzir ao mínimo recomendado para segurança aeronáutica, a iluminação do Parque Eólico e das suas 

estruturas de apoio, de modo a não constituir motivo de atração para aves ou morcegos. 

73. Implementar medidas de segurança e vigilância em zonas com risco de incêndio, tendo em vista reduzir o risco 

de incêndio na área do Parque. 

74. 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. 

75. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de 

equipamentos para os operadores de gestão de resíduos. 

76. Recolher os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos, os quais deverão ser 

armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente transportados e 

enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a resíduos perigosos. 

77. Efetuar revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos aerogeradores. 

78. Caso o funcionamento do Parque Eólico venha a provocar interferência/perturbações na receção radioelétrica 

em geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiodifusão televisiva, implementar todas as 

medidas para a resolução do problema. 

79. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da força aérea, 

efetuar as correções necessárias. 

Fase de Desativação 

80. Apresentar a solução futura de ocupação das áreas de implantação dos parques eólicos e projetos 

complementares no último ano de exploração do Projeto, tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do 

parque eólico, de 20 anos, e a dificuldade em prever as condições ambientais locais e os instrumentos de 

gestão territorial e legais então em vigor. Assim, no caso de reformulação ou alteração do Parque Eólico, sem 

prejuízo do quadro legal então em vigor, apresentar o estudo das respectivas 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, apresentar um plano de 

desativação pormenorizado contemplando nomeadamente: 

� Solução final de requalificação da área de implantação do parque eólico, 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. 
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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. 

 

Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) 

No PRAI a apresentar no RECAPE, deverão ser considerados os aspetos a seguir mencionados: 

1. Após conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais de estaleiro, plataformas de montagem e zonas de 

trabalho deverão ser meticulosamente limpos e removidos todos os materiais não necessários ao 

funcionamento do Projeto. 

2. Proceder à desativação de todas as áreas de plataformas de trabalho e montagem dos aerogeradores, 

permanecendo o estritamente necessário a operações de manutenção simples. 

3. Efetuar a recuperação paisagística do entorno dos elementos patrimoniais localizados nas proximidades das 

frentes de obra, promovendo a reposição das condições prévias de enquadramento cénico dos mesmos. 

4. Efetuar a modelação adequada dos taludes e cobrir os mesmos com terra vegetal.  

5. Descompactar os solos e espalhar a terra vegetal armazenada em todas as áreas afetadas e a recuperar, 

nomeadamente nos estaleiros, ao longo das valas de cabos, bermas dos acessos, plataformas de montagem e 

acessos. 

6. Efetuar a modelação final do terreno com a terra vegetal e de forma “artesanal”. 

7. Recorrer a sementeira apenas nos casos em que a recuperação com a terra vegetal local se torne ineficaz, 

utilizando apenas espécies da área de implantação do Projeto, assim como propágulos provenientes destas 

áreas. Nestes casos deverá ser apresentada uma solução à Autoridade de AIA.  

8. Na eventualidade da presença de espécies vegetais exóticas invasoras, para garantir uma contenção eficaz da 

dispersão de propágulos das referidas espécies, todo o material vegetal deve ser fisicamente removido e 

eficazmente eliminado, tendo em consideração que esta ação não deve ser executada durante a época de 

produção e dispersão de sementes. 

9. Após a concretização da obra e num prazo mínimo de 2 anos, realizar o acompanhamento da evolução do 

revestimento natural das superfícies intervencionadas. Durante esta fase, caso seja necessário, implementar 

medidas corretivas de possíveis zonas com erosão, principalmente em taludes ou em zonas em que o sistema 

de drenagem superficial se encontre danificado ou mal implantado. Estas medidas deverão ser sempre 

aprovadas pela Autoridade de AIA. 

10. Apresentar relatórios do acompanhamento da recuperação da vegetação, após o final da obra e anualmente 

durante a exploração. 

 

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) 

Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, tendo em consideração os aspetos a seguir 

mencionados. 

1. Efetuar o acompanhamento ambiental da construção do Parque Eólico. 

2. Garantir uma fiscalização eficiente no sentido de serem cumpridas com rigor as especificações do Projeto. 

3. Integrar no PAAO todas as medidas de minimização relativas à fase de construção acima previstas. 

4. A fiscalização ambiental deverá detetar e corrigir, em tempo útil, eventuais situações não previstas nas obras, e 

comunica-las à Autoridade de AIA. 
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5. Incluir um arqueólogo e especialistas em geologia e flora e vegetação na equipa de acompanhamento 

ambiental. 

6. Incluir o cronograma dos trabalhos de construção e as Plantas de Condicionamentos do Parque Eólico à escala 

de 1:5000, onde serão indicados todos os elementos do Projeto e as áreas de trabalho, estaleiro e acessos, 

bem como as áreas a salvaguardar. 

7. Facultar a cada empreiteiro, se necessário, as plantas de condicionamentos as quais deverão ser revistas à luz 

de eventuais elementos novos (estudos complementares, monitorização e acompanhamento ambiental da 

obra). 

8. Os relatórios de acompanhamento ambiental da obra deverão retratar o cumprimento das medidas de 

minimização, as dificuldades desse cumprimento e eventuais alterações das medidas e das  

infraestruturas do Projeto. A periodicidade dos relatórios deverá ter em consideração a calendarização do 

acompanhamento e ser proposta à Autoridade de AIA, no PAAO ou aquando do aviso de início da obra. 

9. Caso sejam previstas alterações ao Projeto ou às atividades de construção, deverá ser comunicado 

antecipadamente à Autoridade de AIA, para análise e emissão de parecer. 

 

Planos de Monitorização 

Os Planos de Monitorização devem ser apresentados no RECAPE, tendo em consideração as diretrizes a seguir 

mencionadas. 

 

Plano de Monitorização da Flora, Vegetação e Habitats 

1. Objetivos: Inventariar e cartografar as populações de espécies alvo; Avaliar o estado de conservação das 

populações das espécies alvo e caracterizá-las; Avaliar as alterações das populações das espécies alvo nas 

proximidades das áreas afetadas pelo projeto e a capacidade de recuperação nos locais afetados 

temporariamente; Aferir os impactes decorrentes da implantação do projeto sobre as espécies, analisando a sua 

evolução nas áreas direta ou indiretamente afetadas pelo projeto e em áreas de controlo, não afetadas; Avaliar 

a eficácia das medidas de minimização implementadas; Monitorizar a potencial proliferação de espécies exóticas 

classificadas como invasoras pelo Anexo I do Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro.  

2. Fases de amostragem: Pré-construção; Construção e Exploração (pelo menos 6 anos, com amostragens 

bianuais estando a sua continuação dependente dos resultados obtidos).  

3. Locais de amostragem: Área do Parque Eólico, área de controlo, núcleos de espécies invasoras.  

4. Parâmetros: Flora RELAPE (nomeadamente Viola langeana e Centaurea micrantha); Tipo de habitat presente; 

Inventário florístico; Estado de conservação do habitat com identificação de focos de perturbação; Presença e 

quantificação qualitativa da regeneração natural das espécies caracterizadoras do habitat; Dispersão de 

Espécies exóticas. 

5. Épocas de amostragem: De acordo com as espécies alvo. 

6. Tratamento estatístico e avaliação da adequabilidade dos dados e metodologias ao longo da monitorização. 

7. Relação dos dados recolhidos, com parâmetros caraterizadores do Projeto, sua construção e funcionamento.  

8. Definição do tipo de medidas a implementar na sequência dos resultados obtidos. 
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Plano de Monitorização da Avifauna 

1. Objetivos: Composição qualitativa e quantitativa das comunidades de aves e avaliação da mortalidade, das 

alterações da comunidade de aves e comportamentais dos indivíduos, do eventual efeito de exclusão induzidos 

pelo projeto, e dos impactes cumulativos. 

2. Fases de amostragem: Pré-construção (1 ciclo anual); Construção e Exploração (pelo menos 3 anos estando a 

sua continuação dependente dos resultados obtidos).  

3. Locais de amostragem: Toda a área do Parque Eólico de Penamacor, Linha Elétrica existente e área de controlo. 

A monitorização das fases de pré-construção e exploração deve abranger a totalidade dos aerogeradores do 

Parque Eólico de Penamacor (Fase I + Fase 2 + Sobreequipamento – Penamacor 3B). 

4. Parâmetros: Censos da comunidade de aves para cálculo da abundância relativa, riqueza específica, densidade e 

diversidade e indicação do estatuto fenológico; Censos para determinação da utilização da área por parte de 

aves de rapina e outras planadoras; Frequência de voo; Mortalidade de aves através de campanhas de 

prospeção de cadáveres em redor dos aerogeradores; Taxas de detetabilidade e taxas de decomposição e 

remoção (realizados na área de estudo do Parque Eólico de Penamacor 3B). 

5. Épocas de amostragem: período de inverno, de nidificação e de migração pós-nidificação. 

6. Tratamento estatístico e avaliação da adequabilidade dos dados e metodologias ao longo da monitorização. 

7. Relação dos dados recolhidos, relativamente à avifauna, com parâmetros caraterizadores do Projeto, sua 

construção e funcionamento. Considerar, nomeadamente a variável “número de horas de funcionamento no 

período de amostragem” para que seja possível relacionar o funcionamento/não funcionamento com a 

mortalidade/ausência de mortalidade observada. 

8. Definição do tipo de medidas a implementar na sequência dos resultados obtidos. 

 

Plano de Monitorização dos Quirópteros 

1. Objetivos: Composição qualitativa e quantitativa das comunidades de quirópteros e avaliação dos efeitos sobre 

as populações ocorrentes na área, ao nível da sua utilização, do efeito de exclusão, da mortalidade induzida 

pelos aerogeradores e dos impactes cumulativos. 

2. Fases de amostragem: Pré- construção (1 ciclo anual) e exploração (pelo menos 3 anos).  

3. Locais de amostragem: Toda a área do Parque Eólico de Penamacor, incluindo a totalidade dos aerogeradores 

do Parque Eólico de Penamacor (Fase I + Fase 2 + Sobreequipamento – Penamacor 3B) e área de controlo. 

4. Parâmetros: Inventariação dos abrigos existentes; Monitorização sazonal dos abrigos; Determinação da 

utilização da área do Parque Eólico por morcegos; Prospeção de cadáveres na área envolvente aos 

aerogeradores; Taxas de detetabilidade e taxas de decomposição e remoção (realizados na área de estudo do 

Parque Eólico de Penamacor 3B); Registo de parâmetros climáticos, nomeadamente intensidade/velocidade do 

vento medidos à altura do observador e na torre meteorológica do Parque Eólico e discussão das diferenças 

observadas nesses registos e das possíveis relações com a utilização que os quirópteros fazem da área do 

Parque Eólico e com a taxa de mortalidade observada e estimada.  

5. Época de amostragem: Uso do espaço – Mensalmente entre Março e Outubro. Ocupação de abrigos – 

Hibernação e Reprodução.  

6. Tratamento estatístico e avaliação da adequabilidade dos dados e metodologias ao longo da monitorização. 

7. Relação dos dados recolhidos, relativamente aos quirópteros, com parâmetros caraterizadores do Projeto, sua 

construção e funcionamento. Considerar, nomeadamente a variável “número de horas de funcionamento no 
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período de amostragem” para que seja possível relacionar o funcionamento/não funcionamento com a 

mortalidade/ausência de mortalidade observada. 

8. A discussão da mortalidade observada/estimada deve incluir as possíveis relações com a utilização observada 

que as comunidades de quirópteros fazem da área do Parque Eólico. 

9. Definição do tipo de medidas a implementar na sequência dos resultados obtidos. 

 

Plano de Monitorização do Ruído 

1. Objetivos: Verificação do cumprimento dos requisitos legais (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro) e 

avaliação dos impactes do projeto, nomeadamente dos impactes cumulativos e da necessidade de implementar 

medidas de minimização adicionais. 

2. Fases de amostragem: Exploração.  

3. Locais de amostragem: Recetores sensíveis potencialmente afetados pelo projeto, bem como de potenciais 

reclamantes. 

4. Parâmetros e frequência de amostragem: De acordo com os requisitos legais.  

5. Tratamento estatístico e avaliação da adequabilidade dos dados e metodologias ao longo da monitorização. 

6. Relação dos dados recolhidos, com parâmetros caraterizadores do Projeto, sua construção e funcionamento.  

7. Definição do tipo de medidas a implementar na sequência dos resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

ANEXO I – Pareceres Externos 









 

 

ANEXO II – Implantação do Projeto 
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