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1. INTRODUÇÃO 

A Direcção-Geral de Energia e Geologia, na qualidade de entidade licenciadora, apresentou à Agência 
Po tuguesaàdoàá ie teà áPá ,àoàEstudoàdeàI pa teàá ie talà EIá à elativoàaoàp ojetoà Parque Eólico 
de Marvila II – São Mamede ,à e à faseà deà estudoà p évio,à ujoà p opo e teà éà aà e p esaà ENEÓLICA, 
Energia e Ambiente, S.A.. 

A fim de dar cumprimento à legislação em vigor sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 
nomeadamente ao artigo 9º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P. (APA), na qualidade de autoridade de AIA, considerou que estavam reunidos os 
elementos necessários à correta instrução do procedimento de AIA, pelo que nomeou a seguinte 
Comissão de Avaliação (CA): 

 APA (alínea a)): Eng.ª Catarina Fialho (preside a CA) 

 APA/DCOM (alínea a)): Dr.ª Clara Sintrão (consulta pública) 

 APA/DGA (alínea a)): Eng.ª Maria João Leite 

 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) (alínea c)): Dr. Luís António Ferreira 

 Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) (alínea d)): Dr.ª Alexandra Estorninho 

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

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT): Eng. 
João Gramacho 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro): Arq. Luís 
Gaspar 

 Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG): Eng.ª Ana Paula Rodrigues 

 Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN): Arq. João Jorge 

O projeto enquadra-se no ponto 3i, do Anexo II do diploma mencionado,à espeita teàaà Aproveitamento 
daàe e giaàeóli aàpa aàp oduçãoàdeàelet i idade . 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em avaliação é composto pelos seguintes volumes: 

 Resumo Não Técnico (RNT) 

 Relatório Técnico 

 Aditamento 

 Elementos Complementares 

O EIA foi elaborado pela empresa STRIX - Ambiente e Inovação, e foi desenvolvido entre fevereiro e 
junho de 2014. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

O procedimento de avaliação contemplou o seguinte: 

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

2. Análise técnica do EIA e documentação adicional, consulta do estudo prévio do projeto. 

 No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou necessário a solicitação de 
elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do Artigo 14º, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de 
outubro.  
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 O proponente entregou elementos adicionais, tendo sido considerado que, de uma maneira 
geral, a informação contida no Aditamento dava resposta às questões levantadas pela CA, pelo 
que foi declarada a conformidade do EIA. 

 No entanto, e sem prejuízo de ter sido dada a conformidade ao EIA, a CA considerou que 
persistiam ainda questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a 
apresentação de elementos complementares. 

3. Solicitação de pareceres específicos às seguintes entidades externas: Câmara Municipal de 
Ourém, Câmara Municipal da Batalha e Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). Os 
pareceres recebidos encontram-se em anexo e foram analisados e integrados no presente 
parecer. 

4. Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde estiveram presentes alguns 
representantes da CA (APA, DGPC, ICNF, CCDR-Centro, DGEG e CEABN), do proponente, e da 
equipa que elaborou o EIA.  

5. Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 20 dias úteis, de 23 de março 
a 20 de abril de 2015.  

6. Análise técnica do EIA e elaboração de pareceres sectoriais. 

7. Elaboração do parecer final. 

 

3. ANTECEDENTES 

O projeto designado por Parque Eólico de Marvila II – Serra de Aire foi, em novembro de 2010, 
submetido a um procedimento de AIA, cujo projeto se localizava na serra de Aire, abrangendo as 
freguesias de Fátima (concelho de Ourém), Pedrogão (concelho de Torres Novas), e Minde (concelho de 
Alcanena). O corredor da linha elétrica desenvolvia-se para Noroeste do parque eólico, atravessando as 
freguesias Fátima, Minde) e São Mamede (concelho da Batalha). 

O local de implantação desse projeto abrangia no Sítio de Interesse Comunitário (SIC) PTCON0015 
(Serras de Aire e Candeeiros) incluído na Lista Nacional de Sítios classificados, e ainda a área 
pertencente ao Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. 

O parque eólico era constituído por 9 aerogeradores com uma potência unitária de 2,05 MW, 
subestação e edifício de comando, linha elétrica aérea de ligação e as restantes infraestruturas 
associadas a um parque eólico, nomeadamente rede de cabos e acessos. 

O processo de AIA do Parque Eólico de Marvila II – Serra de Aire terminou com uma decisão de 
desconformidade ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

 

4. O PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no EIA. 

4.1. ENQUADRAMENTO 

O Parque Eólico de Marvila II – São Mamede é constituído por 10 aerogeradores e linha elétrica de 
ligação ao Serviço Elétrico Nacional (SEN), localizado nos concelhos da Batalha e Ourém. 

Na envolvente do projeto existem outros parques eólicos, a saber: 

 Parque Eólico de Chão Falcão I – constituído por 15 aerogeradores e localizado a noroeste do 
Parque Eólico de Marvila II – São Mamede; 

 Parque Eólico de Chão Falcão II – constituído por 11 aerogeradores e localizado a noroeste do 
Parque Eólico de Marvila II – São Mamede; 
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 Parque Eólico de Chão Falcão III – constituído por 9 aerogeradores e localizado a sudeste do 
Parque Eólico de Marvila II – São Mamede; 

 Parque Eólico de Marvila I – constituído por 6 aerogeradores e localizado a sudeste do Parque 
Eólico de Marvila II – São Mamede. 

4.2. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O objetivo do projeto é a produção de energia elétrica a partir de uma fonte de energia renovável 
contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do país e para o cumprimento do Protocolo de 
Quioto.  

O projeto do Parque Eólico de Marvila II – São Mamede prevê a instalação de 10 aerogeradores de 2 
MW de potência unitária, totalizando 20 MW instalados, com os quais se estima produzir anualmente 
cerca de 65 GWh. 

4.3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O Parque Eólico de Marvila II – São Mamede situa-se no concelho da Batalha (freguesia de São 
Mamede), sendo que a linha elétrica aérea de ligação à rede abrange o concelho de Ourém (freguesia 
de Fátima). 

A área de implantação do projeto insere-se parcialmente (apenas com dois aerogeradores alternativos) 
numa área sensível - Sitio de Interesse Comunitário (SIC) PTCON0015 – Serras de Aire e Candeeiros, 
incluído na Lista Nacional de Sítios classificados. 

A área do parque eólico situa-se no Centro de Portugal Continental, região NUT II, Região Centro, e na 
sub-região NUT III do Pinhal Litoral, e do ponto de vista geomorfológico na unidade territorial 
de o i adaà po à Lito al .à áà efe idaà ea encontra-se localmente a Sudeste de Fátima (sede de 
freguesia) e a Nordeste de Mira de Aire (sede de freguesia), numa zona de planalto e cabeços 
compreendida entre a Autoestrada Nacional A1, de Sul a Norte, e o Parque Natural das Serras de Aire e 
Candeeiros, de Sul a Oeste, ao longo de aproximadamente 5 km de extensão, entre as cotas 457 e 517 
de altitude e com uma orientação Sul-Norte. 

O Parque Eólico de Marvila II – São Mamede será constituído por 10 aerogeradores, de 2000 kW de 
potência unitária cada.  

O parque eólico em avaliação apresenta as seguintes características: 

Potência Instalada 20 MW 

Produção Prevista Total 65 GWh/ano 

Aerogeradores 

Número 10 
Potência unitária 2 MW 
Altura 100 m 
Diâmetro do rotor 100 m 
Posto de transformação Externo 

Plataforma de montagem 1 250 m2 

Número de pás 3 

Velocidade de rotação 7,89 – 13,89 rpm 

Velocidade do 
Vento 

Início de funcionamento 3 m/s 

Máxima de serviço 22 m/s 

Rede elétrica 
interna (vala) 

Profundidade x largura 0,8 m x 1 m 

Extensão 5 574 m 

Subestação 1 300 m2 

Área do Estaleiro 1 500 m2 

 

No âmbito da análise das soluções alternativas, o EIA considera alternativas ao nível da configuração do 
parque eólico. 

Ao nível da configuração do parque eólico é proposta uma solução base de dez (10) aerogeradores e 
uma de solução alternativa composta por seis (6) posições suplementares de localização dos 
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aerogeradores. De acordo com o EIA, qualquer uma das localizações dos aerogeradores da solução base 
pode ser substituída por uma qualquer das seis posições da solução alternativa. 

As alternativas consideradas resumem-se nas duas opções seguintes: 

A solução base contempla a implantação de 10 Aerogeradores (T1 a T10) com 100 m de altura e 100 m 
de diâmetro do rotor, de 2 MW de potência unitária. Esta solução prevê uma linha elétrica interna, 
composta por um ramal aéreo de 20 kV, entre postes elétricos próximos dos aerogeradores T2 e o T3. 

É proposta a construção de uma subestação entre os aerogeradores T8 e T9, e a implantação do 
estaleiro na área anteriormente ocupada pelo estaleiro associado à construção do Parque Eólico de 
Marvila I (existente). 

Relativamente à linha elétrica aérea de ligação do parque eólico à rede de distribuição, está prevista a 
construção de um ramal (60 kV) a partir da subestação do parque a um ponto da linha elétrica existente 
(60 kV) que atualmente liga o Parque Eólico de Marvila I à subestação de Fátima. 

A solução alternativa contempla 6 aerogeradores alternativos (A a F), com 100 m de altura e 100 m de 
diâmetro do rotor, de 2 MW de potência unitária. 

A solução alternativa propõe a construção da subestação junto à subestação existente do Parque Eólico 
de Marvila I, de geometria simétrica, e a implantação do estaleiro numa área anteriormente ocupada 
por um campo de futebol (localizada a Este da localidade de Casal do Vieira). 

Esta solução prevê a construção de uma linha aérea dupla em média tensão, com o comprimento linear 
aproximado de 1 050 metros. Esta linha sairá da subestação, a construir simétrica à subestação 
existente do Parque Eólico de Marvila I, aproximadamente em linha reta até coincidir com o caminho 
existente que interliga a estrada principal do Pessegueiro com os aerogeradores T9 e T8. Nesse ponto, a 
linha será dividida em dois ramais aéreos simples com o mesmo nível de tensão. Um ramal, com cerca 
de 350 metros, irá conectar-se à rede de caminhos de cabos subterrâneos do grupo de aerogeradores a 
este (T9, T8, T7, T6, B, C e D). O outro ramal, com cerca de 850 metros, irá conectar-se à rede de 
caminhos de cabos subterrâneos do grupo de aerogeradores a oeste e norte (T10, T5, T4, T3, E, F, T2, T1 
e A). Esta divisão da linha, deve-se ao facto de ser necessário subdividir o parque em grupos de 
aerogeradores para não existir sobredimensionamento da secção dos cabos, diminuindo assim as 
perdas elétricas associadas. 

A solução alternativa contempla mais três ramais aéreos internos de 20 kV (ligação aos aerogeradores 
alternativos), cujas extensões se indicam de seguida: 

 Ligação entre postes elétricos próximos do aerogerador T4 e o aerogerador da posição F (881,75 
m); 

 Ligação entre postes elétricos próximos do aerogerador T2 e o aerogerador B (928,52 m); 

 Ligação entre postes elétricos próximos do aerogerador T2 e o aerogerador alternativo C (1 
278,46 m), em que uma parte do traçado é comum com a ligação entre o aerogerador T2 e o 
aerogerador alternativo B. 

A principal via de acesso ao parque eólico é feita a partir Autoestrada A1, na saída para Fátima, 
apanhando a N360 na direção Minde/Santarém, e daí apanhar a estrada de acesso ao Parque Eólico de 
Marvila I e localidade do Pessegueiro  

Os caminhos municipais existentes na área de implantação do parque eólico deverão ser beneficiados 
ao nível do pavimento (cobertura de tout-venant compactado). Serão criados acessos internos pontuais 
aos aerogeradores nas zonas de cumeada. 

A área total a ocupar pelos acessos a criar será de aproximadamente 10 825 m2, com 2 165 m de 
extensão e pelos acessos a beneficiar de 20 206,5 m2, com 4 041 m de extensão. As valas para a 
colocação da rede de cabos elétricos seguirão paralelamente aos acessos. 

Todas as vias de serviço a criar ou beneficiar terão 5,0 m de largura, em terreno compactado. As 
transições laterais nas zonas de aterro são em talude com inclinação de H/V=3/2. 

Ao longo dos acessos e das plataformas desenvolve-se, sempre que necessário, o sistema de drenagem. 
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O posto de transformação (PT) será colocado no exterior da torre. A interligação entre os aerogeradores 
será feita através de cabos subterrâneos a 20 kV. A rede de cabos será enterrada em vala ao longo dos 
acessos entre os aerogeradores, numa extensão aproximada de 5 574 m. 

A implantação do parque eólico implica a instalação/execução dos seguintes trabalhos: 

 Instalação e utilização dos estaleiros; 

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

 Construção da plataforma de apoio à montagem do aerogerador; 

 Montagem do aerogerador; 

 Execução e beneficiação de acessos; 

 Abertura da vala para instalação da rede de cabos; 

 Implantação dos apoios das linhas elétricas; 

 Movimentação de máquinas, veículos e pessoas afetas à obra; 

 Depósito temporário de terras e materiais; 

 Produção de resíduos e efluentes; 

 Desativação do estaleiro e recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

O EIA perspetiva uma duração aproximada de 9 meses para a construção do parque eólico. 

Para a fase de exploração realçam-se as seguintes atividades: 

 Presença e funcionamento dos aerogeradores; 

 Manutenção e reparação de equipamento; 

 Presença e utilização dos acessos; 

 Produção de energia elétrica. 

Das visitas a alguns parques eólicos que se encontravam em manutenção, mais concretamente em 
mudança das pás dos aerogeradores, verificou-se uma movimentação significativa de máquinas e 
veículos afetos à mesma e a destruição do coberto vegetal das plataformas de montagem em 
recuperação. Assim, considera-se que além destas atividades previstas poderão ocorrer outras com 
impactes semelhantes aos da fase de construção.  

A fase de exploração (vida útil) prevista para um parque eólico é de pelo menos 20 anos. 

 

5. APRECIAÇÃO DO PROJETO 

A CA entende que na globalidade, com base no EIA, nos elementos adicionais e nos pareceres recebidos 
foi reunida a informação necessária para a compreensão e avaliação do projeto. 

No âmbito da avaliação e dadas as características do projeto e do seu local de implantação considera-se 
como fatores ambientais relevantes os Sistemas Ecológicos, a Paisagem, o Ambiente Sonoro e a 
Socioeconomia. 

Foram também analisados os seguintes fatores ambientais: Geologia e Geomorfologia, Solos e Uso do 
Solo, Recursos Hídricos e Património. 

No presente parecer foi igualmente verificada a compatibilização do projeto com os Instrumentos de 
Gestão do Território no capítulo referente ao Ordenamento do Território. 
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5.1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Caracterização da situação atual 

A caracterização efetuada neste parecer baseia-se em publicações da especialidade, no relatório de EIA 
e na notícia explicativa da carta geológica de Portugal na escala 1:50 000, folha 27A (Vila Nova de 
Ourém)1. 

Geomorfologia 

Os grandes traços da geomorfologia do Maciço Calcário Estremenho (MCE) são feitos pelos relevos do 
Planalto de Santo António, os Planaltos de São Mamede e Serra de Aire e a Serra dos Candeeiros que se 
encontram separados entre si pelos grandes sulcos tectónicos de Porto de Mós-Moitas Venda e de Rio 
Maior-Porto de Mós, respetivamente.  

A área de estudo localiza-se no centro do planalto de S. Mamede, que constitui uma das mais extensas 
unidades geomorfológicas do MCE. Este planalto atinge a sua altitude máxima (523 m) entre Mira de 
Aire e S. Mamede e desce em degraus até à Bacia de Ourém localizada a nordeste deste planalto. 

Neste planalto estão identificadas duas extensas superfícies de aplanação, uma representada pelos 
cabeços mais elevados (a cerca de 510 m de altitude) e outra que se estende para norte e para 
nascente, com cerca de 340 m de altitude, e que constitui a plataforma de Fátima. Ambas as superfícies 
estão profundamente marcadas pela erosão cársica: no centro do planalto de São Mamede as 
depressões fechadas de grandes dimensões predominam enquanto que o planalto de Fátima, devido à 
ocorrência de depósitos detríticos, encontra-se entalhado por uma densa rede de vales desorganizados 
por dolinas ou outras pequenas depressões fechadas. 

Ao contrário do planalto de Fátima, no de São Mamede a rede hidrográfica superficial é pouco 
desenvolvida devido à forte permeabilidade fissural que os calcários possuem.  

Em todo o MCE, e particularmente no Planalto de São Mamede, são muito frequentes as formas cársicas 
que resultam da dissolução dos calcários pela água, formas estas de superfície (exocarso), tais como as 
grandes depressões fechadas referidas, campos de lapiás, dolinas, uvalas, ou subterrâneas (endocarso) 
como cavidades do tipo algar ou lapa. 

Segundo o relatório síntese do EIA, na área de influência do parque eólico ocorrem estruturas cársicas 
do tipo cavidades, nomeadamente o Algar das Gralhas e o Algar do Cabeço da Gesteira e Lapa do 
Cabeço da Giesteira. Não se observam na área de estudo formas cársicas superficiais do tipo lapiás, 
dolinas ou outras com dimensões ou formas significativas que justifiquem a sua caraterização. De referir 
o campo de lapiás da área de implantação da subestação que, apesar de residual, é dos poucos 
exemplos na área do projeto de formas de carso daquele tipo. 

Geologia 

Na área de estudo afloram essencialmente litologias calcárias e localmente dolomíticas. As unidades 
geológicas da área de estudo (formalizadas em Azerêdo, 20072) são, da base para o topo e segundo a 
cartografia geológica da folha 27-A da carta geológica de Portugal na escala 1:50 000 (Instituto 
Geológico e Mineiros, 1998): 

J2
Fu – As alternativas E e F e alguns acessos localizam-se nos Dolomitos do Furadouro que constitui um 

Membro da formação de Chão das Pias, de idade bajociana superior (Jurássico Médio). Aquele membro 
é constituído essencialmente por dolomitos maciços com níveis intercalados de dolomitos calcários e 
calcários dolomíticos. A espessura não ultrapassará os 80 m. 

                                                
 

1 Manuppella, G.; Antunes, M. T.; Almeida, C.; Azerêdo, A. C.; Barbosa, B.; Cardoso, J. L.; Crispim, J. A.; Duarte, L. V.; Martins, L. T.; 
Ramalho, M. M.; Santos, V. F. & Terrinha, P., 2000. Notícia Explicativa da Folha 27-A (Vila Nova de Ourém), 2ª ed. Instituto 
Geológico e Mineiro, Lisboa, 155 p. 

 
2 Azerêdo, A. C. (2007). Formalização da litoestratigrafia do Jurássico Inferior e Médio do Maciço Calcário Estremenho (Bacia 
Lusitânica). Comunicações Geológicas, 94, 29-51. 
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J2
SA – A área de implantação do projeto é esmagadoramente ocupada pela formação de Serra de Aire, 

que tem idade batoniana (Jurássico Médio). É composta por calcários dominantemente micríticos que, 
na região do Planalto de São Mamede possuem sequências cíclicas de calcários fenestrados com fósseis 
(gastrópodes e lamelibrânquios) separados entre si por paleossolos (níveis de calcretos centimétricos a 
decimétricos) e paleocarsos (níveis de 5 a 20 cm de espessura). A espessura total desta formação pode 
atingir os 400 metros. 

Relativamente à estrutura e tectónica, o Planalto de São Mamede e a Serra de Aire correspondem a 
uma dobra anticlinal de grande raio de curvatura do tipo roll-over, gerada pela tectónica distensiva de 
idade jurássica, truncada por diversas falhas de orientação geral noroeste-sudeste. Estas falhas, uma das 
quais trunca a área de implantação do projeto, terão movimentação normal. 

Na área de estudo situa-se sensivelmente no meio da referida dobra de grande raio de curvatura de São 
Mamede, dobra essa com eixo segundo a orientação NNW-SSE grosso modo. As camadas na área de 
estudo encontram-se inclinadas (10-20º) para NNE, encontrando-se já no flanco NE da referida dobra. 

Em termos de atividade neotectónica refira-se que segundo a Carta Neotectónica de Portugal (Cabral e 
Ribeiro, 19883), as falhas de Alvados Minde e do Arrife apresentam atividade neotectónica, a primeira, 
certa, e com componente de movimentação vertical do tipo inverso e a segunda, provável, e de 
componente de movimentação vertical. 

Em termos do Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, a zona de 
implantação do projeto enquadra-se em termos de zonamento do território para efeitos da 
quantificação da ação dos sismos, na zona B que apresenta o segundo maior índice de sismicidade de 
Portugal continental. Na carta da sismicidade histórica e atual (1755-1996), contendo as isossistas de 
intensidades Máximas, escala de Mercalli modificada de 1956, elaborada pelo mesmo instituto, a região 
afetada enquadra-se no contacto entre a zona de intensidade 8 e a 9, numa escala que varia entre 5 e 
10. 

Património geológico 

Na área de estudo não se conhecem, até agora, valores geológicos ou geomorfológicos com estatuto de 
conservação formalizado. No entanto as cavidades conhecidas - o Algar das Gralhas e o Algar do Cabeço 
da Gesteira e Lapa do Cabeço da Giesteira – poderão constituir valores geológicos com interesse 
científico. 

Recursos minerais 

Na área do projeto do Parque Eólico de Marvila II ocorrem calcários micríticos pertencentes à formação 
de Serra de Aire que, noutras regiões do Maciço Calcário Estremenho, são amplamente explorados 
como rocha ornamental. A área apresenta portanto potencialidades para exploração de recursos 
geológicos, de rochas ornamentais e outras industriais, se bem que esta potencialidade teria que ser 
validada por estudos mais pormenorizados quanto à sua aptidão. 

Por outro lado, embora o projeto se encontre numa área onde existem algumas explorações de massas 
minerais (pedreiras), considera-se não haver inconveniente à instalação dos aerogeradores desde que 
salvaguardada a área de proteção das pedreiras existentes. Não obstante, dado a existência de uma 
pedreira, próxima da localização do aerogerador T6, devem ser evitados eventuais conflitos. 

Hidrogeologia/ Recursos hídricos subterrâneos 

A área do projeto insere-seà oà siste aà a uífe oà si oà de o i adoà Ma içoà Cal ioà Est e e ho .à
Este sistema ocupa uma área de 768 km2 e constitui uma das principais reservas de água subterrânea de 
Portugal, com importância relevante nos abastecimentos públicos de água a escala regional.  

Na sua essência, o sistema é suportado por formações carbonatadas de idade compreendida entre o 
Jurássico Inferior e o Jurássico Superior, fortemente tectonizadas, sendo as do Jurássico Médio, pela sua 
carsificação desenvolvida, as que apresentam aptidão hidrogeológica mais elevada. 

                                                
 

3 CABRAL, J. e RIBEIRO, A. (1988) - Ca taàNeote tó i aàdeàPo tugalàCo ti e tal.àEs ala :à à à ,àDi eção Geral de Geologia e 
Minas, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Secretaria de Estado do Ambiente e Recursos Naturais.  
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Trata-se de um sistema aquífero cársico complexo, cujo desenvolvimento conduziu a uma 
hierarquização do escoamento subterrâneo, conferindo-lhe um padrão de drenagem centrífugo, através 
de um reduzido número de eixos principais que terminam nos bordos do sistema, nas seis exsurgências 
com carácter permanente (Alviela, Almonda, Lis, Chiqueda, Lena e Alcobertas). Subordinados a esses 
eixos principais de circulação, outros, em grande número, alimentam nascentes temporárias que 
descarregam apenas em períodos chuvosos de uma certa duração e intensidade. Estas nascentes 
temporárias ocorrem sobretudo nas zonas periféricas do sistema, a sul e a norte, no interior do maciço, 
junto às depressões tectónicas de Alvados e Minde, e em situações de contraste de permeabilidade, 
nomeadamente entre litologias do Jurássico Médio (mais permeáveis) e o Jurássico Superior (menos 
permeáveis). 

Face às características geológicas, estruturais e morfológicas do maciço, é possível considerar do ponto 
de vista hidrogeológico, nomeadamente no que diz respeito à drenagem subterrânea, os seguintes 
sectores [cf. Crispim (1995); Almeida et al., (2000); Almeida et al. in Manuppella et al. (2000)]: 

 Serras de Candeeiros e Rio Maior e Plataforma de Aljubarrota; 

 Planalto de Santo António; 

 Planalto de S. Mamede e Serra de Aire; 

 Depressões de Mendiga, Alvados e Minde. 

Atenta a localização do projeto na unidade geomorfológica definida pelo Planalto de S. Mamede, são de 
referir as principais especificidades da drenagem subterrânea do sector do Planalto de S. Mamede e 
Serra de Aire, a saber: 

A drenagem principal processa-se a sul, através da nascente do Almonda, e a norte, através das 
nascentes do Lis.  

Nos bordos nordeste e oeste do Planalto de S. Mamede, verifica-se ainda a seguinte drenagem: 

 Através de um conjunto de nascentes temporárias, situadas a norte de Santa Catarina da Serra, 
no leito da ribeira de Caldelas (afluente da ribeira da Caranguejeira) que, segundo Crispim 
(1995), deverão drenar os calcários do Jurássico Superior (Camadas de Montejunto e Alcobaça); 

 Através de um grupo de nascentes temporárias, a sudeste de Fátima, das quais se destaca a 
nascente da ribeira da Bezelga que se dirige para as formações cretácicas da bacia de Ourém 
[Almeida et al. in Manuppella et al. (2000)]; 

 Através de nascentes temporárias que descarregam para depressão tectónica de Alvados, com 
destaque para a nascente Falsa (na base da escarpa de Pena Falsa); 

 Através de nascentes temporárias que descarregam para a depressão tectónica de Minde, com 
destaque para a nascente de Olho de Mira. 

Os furos de captação de água apresentam elevada dispersão dos valores de produtividade, sendo o seu 
sucesso dependente da intersecção de níveis carsificados e, sobretudo, de galerias ou condutas de 
escoamento subterrâneo das principais exsurgências. Excluindo os furos improdutivos, os produtivos 
situados no interior e nos bordos do maciço, mas não associados às principais nascentes, os caudais que 
variam entre 0,28 e 13,0 L/s (mediana = 1,5 L/s; média = 2,27 L/s) são obtidos com rebaixamentos de 
nível de água de 10,1 a 160,0 m (mediana = 60,0 m; média = 68,0 m), pelo que os valores de caudal 
específico, variando de 0,003 a 1,182 L/s.m (mediana = 0,035 L/s.m; média = 0,081 L/s.m), traduzem 
transmissividades compreendidas entre valores inferiores a 1 m2/dia e 120 m2/dia. As captações 
tubulares associadas a algumas das principais zonas de descarga situadas nos bordos do maciço calcário 
podem apresentar caudais de algumas dezenas de litros por segundo, obtidos com rebaixamentos muito 
pequenos ou praticamente nulos, facto que traduz transmissividades elevadas, por vezes superiores 
4 250 m2/dia. 

No que respeita à produtividade das exsurgências principais, estima-se que as três nascentes mais 
caudalosas – Alviela, Almonda e Lis – têm, respetivamente, caudais médios na ordem de 120 hm3/ano 
(Crispim, 1995), 90 hm3/ano (cf. inferido de Almeida et al., 1996) e 65 hm3/ano (idem), a sua descarga 
conjunta será de 275 hm3/ano. Não obstante o desconhecimento de séries temporais de valores de 
escoamento das nascentes de Chiqueda, Lena e Alcobertas, estima-se que, em conjunto, debitem 
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caudais na ordem de 75 hm3/ano (cf. inferido de Crispim, 1995). Neste cenário, a descarga global das 
seis nascentes permanentes rondará os 350 hm3/ano. 

Na globalidade da área do Sistema Aquífero do Maciço Calcário Estremenho, os valores médios anuais 
dos parâmetros climatológicos são: Temperatura = 13º C; Precipitação = 1053 mm; Evapotranspiração 
Potencial = 714 mm. A partir de balanços climatológicos sequenciais mensais de água no solo, estimam-
se para a área do sistema os seguintes valores médios anuais ponderados: Evapotranspiração real = 527 
mm; Deficit hídrico = 187 mm; Superavit hídrico = 526 mm. A ausência ou quase ausência de drenagem 
superficial como resultado das permeabilidades elevadas das formações carbonatadas carsificadas e das 
elevadas profundidades dos níveis das águas subterrâneas, permite admitir que a infiltração eficaz da 
globalidade do maciço será equivalente à totalidade ou quase totalidade do superavit hídrico 
ponderado. Este cenário consubstancia as taxas de infiltração admitidas por Almeida (1992) e Crispim & 
Romariz (1990), na ordem de 50% da precipitação média anual ponderada. Assim, o valor médio anual 
ponderado da recarga será de 526 L/m2, pelo que, na totalidade da área do sistema aquífero, os 
recursos hídricos médios renováveis se estimam em 404 hm3/ano. Numa perspetiva de exploração e 
gestão, além das amplitudes piezométricas sazonais por vezes elevadas, na ordem de 90 m, importa 
considerar que estes recursos hídricos subterrâneos renováveis diminuem substancialmente nas épocas 
de estiagem, sendo que uma grande parte daqueles é restituída aos principais cursos de água a partir 
das principais nascentes situadas na periferia do sistema aquífero (Alviela, Almonda, Lis, Chiqueda, Lena 
e Alcobertas) cujas descargas anuais, no seu conjunto, deverão, conforme acima referido, rondar os 350 
hm3/ano. 

Relativamente à qualidade, as águas subterrâneas, sejam dos furos, sejam das nascentes, evidenciam 
bem a circulação em meio carbonatado, isto é, têm caráter alcalino (pH médio = 7,4), são águas duras a 
muito duras (dureza total média = 250 mg/L CaCO3) e apresentam a típica fácies bicarbonatada-cálcica. 
Os valores de condutividade elétrica variam entre 265 e 890 µS/cm (média = 335 µS/cm), refletindo 
valores de mineralização total a variar de 240 a 740 mg/L (média = 440 mg/L). Entre as águas dos furos e 
as águas das nascentes não se observam diferenças relevantes relativamente a estes parâmetros e 
quimismo. No entanto, na época das chuvas, por efeito de diluição, quer nos furos quer nas nascentes, a 
condutividade elétrica / mineralização e a dureza total apresentam tendencialmente valores inferiores 
aos verificados na época de estiagem. No que respeita à qualidade da água para consumo humano, 
relativamente aos iões maioritários com valor paramétrico (máximo admissível) legalmente definido, 
verifica-se que as concentrações dos iões cloreto, sulfato, nitrato, sódio e magnésio nunca atingem os 
respetivos valores paramétricos. No caso particular do ião nitrato, ainda que o valor paramétrico de 50 
mg/L NO3- nunca seja atingido, constata-se alguma contaminação por compostos de azoto de origem 
antrópica, que é mais acentuada em pontos de água situados em zonas mais povoadas, estando, assim, 
possivelmente relacionada com a atividade agropecuária e com efluentes domésticos. As concentrações 
do ião cálcio ultrapassam por vezes o valor paramétrico de 100 mg/L Ca2+. 

No que concerne à vulnerabilidade à poluição, do ponto de vista estritamente litológico, ela é 
tendencialmente mais acentuada nas formações do Jurássico Médio, nomeadamente nos seus 
afloramentos, visto serem as mais permeáveis e com circulação cársica de maior relevância. Segundo o 
método qualitativo EPPNA baseado no critério litológico dos aquíferos ou das formações 
hidrogeológicas indiferenciadas, as formações carbonatadas do sistema aquífero em apreço 
enquadram-se entre a classe de vulnerabilidade V1 (vulnerabilidade alta, aplicável a aquíferos em 
rochas carbonatadas de elevada carsificação) e a classe V2 (Vulnerabilidade média a alta, aplicável a 
aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a elevada). A elevada vulnerabilidade do 
sistema aquífero do Maciço Calcário Estremenho é bem evidenciada pela variação sazonal da qualidade 
da água subterrânea, por vezes com mudanças súbitas nas concentrações de alguns contaminantes, 
nomeadamente no que respeita à concentração do ião nitrato, à presença de espécies microbiológica 
(e.g. coliformes totais e Escherichia coli), de hidrocarbonetos e, de óleos e gorduras. 

Avaliação de impactes 

Fase de construção 

Nesta fase os principais impactes na Geologia e Geomorfologia resultam das atividades de escavação e 
de movimentação de terras. Este tipo de atividades inerentes à colocação dos aerogeradores, 
beneficiação e construção de caminhos, à abertura de valas para a passagem dos cabos de ligação entre 
os aerogeradores e entre estes e o edifício de comando e subestação, e dos apoios da linha elétrica, 
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produzem alterações locais na geomorfologia do terreno que, por envolverem escavações relativamente 
superficiais, produzem impactes negativos e pouco significativos. 

A afetação de valores geológicos conhecidos é inexistente já que as estruturas cársicas tipo cavidade 
cartografadas não serão previsivelmente afetadas. No entanto, não se pode concluir cabalmente que 
não ocorram cavidades com interesse geológico na área de estudo já que poderão ocorrer cavidades 
não detetadas no levantamento efetuado por não serem acessíveis da superfície. Assim, a afetação de 
estruturas cársicas que se desenvolvam em profundidade e que eventualmente possam constituir 
valores geológicos com interesse de conservação, só poderá ser cabalmente aferida em fase de 
construção. 

Caso não sejam afetadas estruturas cársicas que sejam consideradas valores científicos e considerando a 
natureza, dimensão e localização do projeto, considera-se que os impactes expectáveis são pouco 
significativos. 

No que se refere à Hidrogeologia/Recursos Hídricos Subterrâneos, as plataformas e respetivas 
fundações dos aerogeradores, bem como os acessos, a subestação e a estação de comando 
incrementarão a área impermeabilizada e, subsequente, uma diminuição da recarga dos aquíferos. 
Neste contexto, poderá haver colmatação de estruturas cársicas por qualquer elemento estruturante do 
parque eólico, nomeadamente pelas plataformas dos aerogeradores que terão uma área aproximada de 
225 m2 cada. 

Na solução base, apenas os aerogeradores T1 e T2 se localizam em zonas que favorecem a infiltração em 
profundidade. 

Caso ocorram derrames acidentais de óleos ou combustíveis resultantes da operação de veículos e 
máquinas, poderá haver contaminação das águas subterrâneas. O grau de significância assim como a 
temporalidade, escala e reversibilidade, dependerão do tipo de ação e do tempo de resposta a um 
acidente. O sistema aquífero da área em estudo apresenta vulnerabilidade alta à poluição devendo-se 
principalmente à circulação neste tipo de maciços cársicos ser efetuada através de descontinuidades, 
logo sem o efeito depurador de retenção no solo.  

O impacte associado à descarga no solo de efluentes domésticos ou outros, e consequente infiltração, é 
classificado, pela sua incerteza e pequena dimensão, como provável, negativo e direto.  

A utilização de explosivos para quebrar rocha e preparar o terreno para implantação de estruturas, 
liberta componentes químicos, que quando dissolvidos ou em suspensão nas águas das chuvas poderão 
atingir a zona saturada do aquífero. 

As obras, nomeadamente as das fundações dos aerogeradores, limitando-se a cerca de 3 metros de 
profundidade, não intersetarão os níveis freáticos, não se prevendo portanto qualquer interferência nos 
mesmos.  

Na área de implantação dos aerogeradores não existem exsurgências de água subterrânea suscetíveis 
de serem afetadas. 

Fase de exploração 

Mantêm-se nesta fase as alterações na geomorfologia geradas pela colocação dos aerogeradores e dos 
apoios da linha elétrica, aberturas de caminhos e construção do edifício de comando e subestação, pelo 
que se mantêm os impactes negativos e pouco significativos. 

Dada a tipologia deste projeto, em que a área afeta a cada aerogerador é quase pontual e considerando 
que não existem estudos de pormenor sobre a aptidão para rocha industrial dos calcários aflorantes na 
região, consideram-se nulos os impactes nos eventuais recursos geológicos que poderão ocorrer na 
área de estudo 

5.2. SOLOS E USOS DO SOLO 

Caracterização da situação atual 

A área de estudo do parque eólico assenta exclusivamente em solos do tipo Luvissolos rodocrómicos 
cálcicos. O projeto afetará a classe de solo A (poucas ou nenhumas limitações; sem riscos de erosão ou 
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com riscos ligeiros; suscetível de utilização agrícola intensiva) e Classe F (capacidade de uso baixa, pelo 
que os solos apresentam boas características para a prática de atividades florestais e baixa qualidade 
agrológica). 

A área de implantação do parque eólico é constituída maioritariamente por área florestal complexa,-
pinheiro-bravo em mosaico com matos. Áreas de vegetação natural e seminatural - matos e prados 
onde se inserem diferentes habitats de interesse para a conservação (esta classe de uso do solo engloba 
extensas áreas de afloramentos rochosos que suportam diversos valores naturais, com predominância 
para a vegetação protegida por lei.) 

Avaliação de impactes 

Será na fase de construção, com as atividades inerentes à instalação dos apoios e consequente abertura 
de caboucos e execução dos maciços de fundação, e com a circulação de maquinaria na área envolvente 
ao local de implantação do apoio, que ocorrerão os principais impactes nos solos. 

Salienta-se que a área efetivamente ocupada por estas estruturas do projeto (10 aerogeradores 
propostos) é a seguinte: fundações dos AG 2 550 m2; plataformas de montagem 11 250 m2; acessos a 
construir 10 825 m2; acessos a melhorar 20 206,5 m2; valas de cabos 5 574 m2; estaleiro 1 500 m2. 

Os impactes negativos no uso do solo decorrem também da ocupação do solo pela implantação dos 
apoios da linha. Para a instalação de cada apoio será necessário criar uma área para movimentação de 
maquinaria e montagem do apoio com a consequente alteração do uso de solo. 

As diversas ações tais como recuperação/alargamento do caminho escavação do cabouco para a 
fundação do aerogerador e abertura da vala para a instalação dos cabos elétricos implicam 
movimentações de terras que constituem necessariamente impactes negativos sobre o solo.  

Atendendo ao fato dos materiais resultantes de 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 aerogeradores, não sendo necessária a 
afetação de mais nenhum local dentro da área do projeto. 

5.3. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Caracterização da situação atual 

A área do parque eólico situa-se do denominado Maciço Calcário Estremenho, também designado 
Maciço Calcário Mesozóico, foi definido enquanto unidade geomorfológica elevada acima da Bacia do 
Tejo, da Plataforma Litoral e da Bacia de Ourém, por A. Fernando Martins na sua tese de Doutoramento 
(Martins, 1949). Segundo este autor o maciço encontra-se dividido em três regiões elevadas: a Serra dos 
Candeeiros, o Planalto de Santo António e o Planalto de São Mamede e Serra de Aire, localizando-se o 
parque eólico da Marvila II nesta última. 

O maciço é a região portuguesa onde os fenómenos cársicos, resultantes da meteorização das rochas 
calcárias, atinge um maior grau de desenvolvimento e exuberância, dando origem a uma paisagem 
singular no contexto nacional, designadamente, pela existência de extensos campos de lapiás, vale 
cegos, dolinas, uvalas, depressões cársicas tipificáveis mais complexas, como os poljes, assim como são 
referência o grande número de lapas, algares, ponores e exsurgências, que proporcionam o acesso ao 
endocarso, onde se processa o escoamento das águas num extenso e complexo sistema subterrâneo de 
drenagem que determina a ausência de praticamente de recursos hídricos de superfície no maciço. 

Em resumo poder-se-á dizer que o maciço se caracteriza pela sua singularidade geológica, morfológica e 
paisagística, condicionantes que originaram especificidades na diversidade biológica, merecendo ainda 
referência as marcas peculiares da ocupação do território por parte do Homem, que para vencer as 
dificuldades impostas pelo relevo agreste, nomeadamente, pela ausência de água superficial e pela 
escassez de solo agrícola, construiu uma paisagem de única no território nacional. Foi pela diversidade 
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deste património natural, cultural e paisagístico que levou à classificação duma parte significativa do 
Maciço Calcário Estremenho como Parque Natural e Sítio de Interesse Comunitário da Rede Natura 
2000. 

Do ponto de vista da vegetação e habitats a área do parque eólico possui um mosaico de vegetação 
onde predominam diversos tipos de matagais, que se classificam em diferentes tipos de habitats, e que 
constituem as etapas de degradação de três diferentes situações clímax: bosques de carvalho-
cerquinho, azinhais e sobreirais. A monotonia do coberto vegetal, observada de perto, revela uma 
riqueza surpreendente, onde nalguns tipos de vegetação, num metro quadrado de solo, durante um 
ciclo vegetativo anual, uma observação cuidada, permite identificar várias dezenas de espécies vegetais. 
Situação praticamente irrepetível em outras regiões do país. 

Esta excecional biodiversidade florística é explicada pela conjugação da natureza litológica sedimentar 
oferecida pelo calcário, com a amplitude altitudinal de cerca de quinhentos metros, a riqueza de 
fenómenos geomorfológicos cársicos, o mosaico microclimático proporcionado pela orografia e a 
disponibilidade hídrica, que resulta numa oferta variada de condições ecológicas, às quais as plantas se 
adaptaram, tirando vantagens e proveitos.  

De acordo com o EIA na área do parque eólico foram inventariados 12 habitats da Diretiva Habitats, 
sendo quatro prioritários: os prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi (6110*); os 
prados secos seminaturais e fáceis arbustivas em substrato calcário (Festuca-Brometalia) (importantes 
habitats de orquídeas) (6210*); prados de anuais (6220*); e lajes calcárias (8240*). Pela 
representatividade (distribuição muito reduzida na área do parque eólico) e valor florístico intrínseco 
salientam-se também os quatro habitats rochosos, mas que apenas dois tem vegetação, nomeadamente 
o habitat 8210 (vegetação casmofítica) e o habitat 8240 (Lajes calcárias). Na área do Parque Eólico de 
Marvila II – São Mamede eles ocupam apenas 1,6% da área, mas são muito importantes para um 
conjunto de espécies endémicas, algumas das quais muito importantes para a conservação, por estarem 
muito ameaçadas ou serem raras ou ainda porque têm uma ecologia muito particular, de que são 
exemplo: o Iberis procubens ssp. Microcarpa, o Narcissus calcícola, a Arabis sadina, a Paeonia broteroi, o 
Ruscus aculeatus e as várias espécies de orquídeas identificadas na área do parque eólico. 

De acordo com a informação do EIA as localizações T6,T7, T8 e as posições alternativas E e F incluem os 
valores de habitats prioritários e flora prioritária, a que se acrescenta ainda as áreas da subestação e da 
cota 507 m, a sudeste da mesma, áreas cujo valor florístico é idêntico e se encontra subavaliado no EIA. 

No que respeita à fauna, de acordo com o EIA no trabalho de campo foram recenseadas 73 espécies de 
avifauna (42 na área do parque eólico e 31 em áreas limítrofes), às quais acrescem 32 consideradas 
como de ocorrência provável na área (Equipa Atlas 2008), o que perfaz um total de 105 espécies. Destas 
16 possuem estatuto de conservação desfavorável, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de 
Portugal (Cabral et al. 2005). Destas, 6 são consideradas Quase Ameaçadas, 7 Vulneráveis e 3 Em Perigo. 
As espécies com estatutos mais preocupantes são aves de rapina, o Tartaranhão-caçador e a Águia de 
Bonelli (ambas Em Perigo) e a Gralha-de-bico-vermelho (Em Perigo). Destaca-se também a presença de 
mais sete espécies de aves de rapina diurnas e uma de rapina noturna – Bufo-real – com estatuto de 
ameaça. 

Das espécies de mamíferos com ocorrência provável na área, 10 possuem estatuto de conservação 
desfavorável segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal; Cabral et al. 2005): Morcego-de-
ferradura-mediterrânico, Morcego-de-ferradura-mourisco e Morcego-rato-pequeno, com o estatuto 
Criticamente em Perigo; Morcego de Bechstein com o estatuto Em Perigo; Morcego-de-ferradura-
grande, Morcego-de-ferradura-pequeno, Morcego-rato-grande, Morcego-de-franja e Morcego-de-
peluche com o estatuto Vulnerável; e Coelho-bravo com o estatuto Quase Ameaçado. 

Considera-se provável a ocorrência de 14 espécies de répteis na área de estudo, sendo que duas 
possuem estatuto de conservação desfavorável segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal: 
a Lagartixa-do-mato-ibérica com o estatuto Quase Ameaçado e a Víbora-cornuda com o estatuto 
Vulnerável das quais apenas foi confirmada nos trabalhos de campo a presença da Lagartixa-do-mato. 
Não foi possível confirmar a ocorrência de qualquer espécie de anfíbios. 

De entre as espécies da avifauna identificadas com estatuto de proteção e de conservação mais 
preocupante encontram-se as aves associadas a habitats rupícolas e áreas de matos baixos de vegetação 
rasteira e esparsa, a que corresponde, em termo genéricos, a uma sobreposição com as áreas assumidas 
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pelas posições dos aerogeradores do parque eólico: T1, T2, T6, T7, T8, T10 e as posições alternativas A, E 
e F. 

Já em relação, aos quirópteros, as espécies identificadas com estatuto de proteção e de conservação 
mais preocupante são cavernícolas, pelo que as áreas com cavidades cársicas e afloramentos rochosos 
(com fissura e pequenos orifícios) e toda a área envolvente assumem especial relevância para estas 
espécies. Assim, na correspondência com as áreas assumidas pelo parque eólico estão as posições dos 
aerogeradores: T6, T7, T8 e T10. 

Quanto aos répteis, de entre as espécies identificadas com estatuto de proteção e de conservação mais 
preocupante, assume particular importância o tipo de biótopos onde estas espécies ocorrem, 
representadas afloramentos rochosos e matos baixos de vegetação rasteira e esparsa. A que 
corresponde, em termo genéricos, a uma sobreposição com as áreas assumidas pelas posições dos 
aerogeradores do parque eólico: T1, T2, T6, T7, T8, T10 e as posições alternativas A, E e F para a 
Lagartixa-do-mato-ibérica e as posições T6, T7, T8 e T10 para a Víbora-cornuda. 

Avaliação de impactes 

Fase de construção 

A execução do projeto implica ações durante a fase de construção relacionadas com a implantação das 
infraestruturas que são geradoras de impactes negativos ao nível dos sistemas ecológicos, com 
implicações diretas ou indiretas nos valores naturais existentes na área do parque eólico. 

De um modo geral, na fase de construção estes impactes são de magnitude superior à fase de 
exploração, motivados pelo aumento da perturbação e pressão humana repentina para áreas 
relativamente tranquilas ao que acresce as alterações realizadas ao nível do território, pela implantação 
dos aerogeradores e construção de novos acessos e alargamento e beneficiação dos existentes, cujos 
impactes se estendem às áreas envolventes, pelo aumento de ruido e poeiras. 

Não é de excluir a possibilidade de na fase de construção algumas espécies de fauna e flora poderem 
desaparecer da área do parque eólico, porque são mais sensíveis à perturbação humana ou que são 
destruídos os locais de abrigo/ criação, ou porque possuem uma distribuição muito restrita, no caso da 
flora, se não forem desencadeadas medidas que evitem essas situações. No caso da flora e nos habitats 
esta possibilidade poderá assumir um caráter irreversível. 

São particularmente sensíveis, na fase de construção, as áreas abrangidas pelos aerogeradores T6, T7, 
T8, as posições alternativas E e F, a área da subestação e a área do acesso a construir que liga a 
subestação (solução base) a T6, que incluem as áreas de maior valor natural, em termos de habitats 
prioritários, flora prioritária e fauna com estatuto de proteção e de conservação mais desfavorável, 
designadamente as espécies rupícolas e cavernícolas. 

Fase de exploração 

Na fase de exploração mantem-se os impactes da fase de construção, sendo previsível uma atenuação 
dos mesmos, motivada por uma diminuição da atividade antrópica desenvolvida dentro deste, que 
resulta numa menor perturbação. 

Nesta fase, acresce aos impactes da inadaptação da fauna às alterações ocorridas no território 
motivadas pela construção do parque eólico, com especial incidência no aumento da mortalidade por 
colisão com aerogeradores e colisão/eletrocussão com a rede elétrica. 

Nesso sentido importa minimizar estas situações, nomeadamente, reformulando o layout, do parque 
eólico de forma a reduzir ao mínimo as distâncias das linhas aéreas e induzir uma menor circulação nas 
áreas de maior valor natural. Para esse efeito, considera-se que a deslocalização do ponto de ligação à 
rede e da subestação mais para norte, reduzem significativamente os impactes acima referidos. 
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5.4. PAISAGEM 

Caracterização da situação atual 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação 
e caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com 
oàEstudoà Co t i utosàpa aàaà Ide tifi açãoàeàCa a te izaçãoàdaàPaisage àe àPo tugalàCo ti e tal àdeà
Cancela d'Abreu et al. (2004), a área de estudo a uma escala regional (macroescala) insere-se no Grupo 
de Unidades de Paisagem (macroestrutura): Grupo K – Maciços Calcários da Extremadura. Dentro deste 
grupo, insere-seà aàG a deàU idadeàdeàPaisage à “e asàdeàái eàeàCa deei os à .ºà . 

O Maciço Calcário Estremenho, com as suas serras, depressões, grutas, escarpas de falha e planaltos, 
são o testemunho da história geológica da região.  

O Maciço Calcário Estremenho (MCE), é uma importante unidade estrutural do centro‐oeste de 
Portugal. Morfologicamente, diferenciam-se no MCE 4 subunidades: Serra de Aire a este, Serra dos 
Candeeiros a oeste, Planalto de Santo António a centro e sul e o planalto de São Mamede a norte. 
Existem 3 depressões, originadas por fraturas, que separam estas subunidades: a depressão de 
Mendiga, o Polje de Minde-Mira e a depressão de Alvados. 

A permeabilidade do calcário deve-se um complexo sistema de fendas, que se forma progressivamente 
a partir das fraturas naturais resultantes da tectónica. A passagem e infiltração da água das chuvas, 
promove no tempo a dissolução química do calcário, que lentamente o moldam, originando as mais 
variadas formas. Com o tempo desenvolvem-se estruturas cársicas superficiais e subterrâneas tais como 
lapiás, dolinas, uvalas, poljes, canhões, algares, lapas e grutas. Resultante da dissolução do calcário, 
forma-se a terra rossa, material de natureza argilosa e cor avermelhada.  

Planalto de São Mamede - Localiza-se entre Mira de Aire e São Mamede e desce em degraus até à Bacia 
de Ourém. É aqui que se encontra a mais complexa carsificação superficial do Maciço com várias formas 
de relevo: dolinas, uvalas, vales, vertentes íngremes, zonas planálticas e elevações acentuadas. Numa 
área particularmente singular dentro do planalto de São Mamede, com cerca de 3,5 km por 3,5 km, a 
morfologia cársica caracteriza-se por um conjunto de sucessivas pequenas elevações que alternam com 
pequenas depressões (Fig.1 e Fig.2). As elevações ou pequenas colinas não são particularmente altas e 
as depressões/"vales" agrícolas onde se acumula a terra rossa, são dolinas que quando coalescem se 
constituem como uvalas. 

Os vales são ocupados fundamentalmente por culturas agrícolas, cedendo muitas vezes espaço para a 
edificação. Apesar das habitações se encontrarem mais concentradas nas pequenas povoações/lugares, 
verifica-se grande dispersão de construções na paisagem, distribuindo-se quase em contínuo ao longo 
das vias existentes, que se localizam maioritariamente nas zonas depressionárias. 

A vegetação em grande parte é natural, dominada pelas zonas matos - alto e baixo – onde marcam 
presença a azinheiras e a oliveira, sobretudo nas encostas pedregosas. As áreas de matos são muitas 
vezes também ocupadas por pinhal, umas vezes em pequenos núcleos, outras em manchas florestais 
mais relevantes, quer pela dimensão da área quer pela continuidade da mesma.  

A paisagem cársica encerra ainda um elevado valor estético pelo facto dos fenómenos erosivos, 
superficiais e subterrâneos, darem orige àaàexp essivasàeài espe adasà esculturas naturais . 

Análise Visual da Paisagem 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, com base em três parâmetros: Qualidade 
Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem. Após a integração de todos estes 
parâmetros, verifica-se o seguinte: 

Qualidade Visual  

De acordo com a Carta de Qualidade Visual, constante no EIA e no Aditamento, grande parte do 
território delimitado pela área de estudo é classificado como apresentando Qualidade Visual Elevada. A 
integração deste território nesta classe advém da singularidade e do elevado valor estético que a 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2806                                                                                                                                                                            Pág. 15 
Parque Eólico de Marvila II – São Mamede 

paisagem calcária/cársica encerra. Valor que está associado aos fenómenos erosivos, de grau diverso, 
que se traduzem numa geomorfologia e formas cársicas únicas, embora nem sempre de perceção 
imediata, como à ocorrência de espécies da flora e do mosaico de vegetação potencial e agrícola, pelo 
primeiro determinado. 

Pontualmente é Baixa, associado a algumas das áreas de extração de inertes, relativamente frequentes 
e de dimensão variável, assim como associado ao espaço canal, de que se destaca fundamentalmente o 
espaço afeto à A1.  

A generalidade das áreas urbanas, de maior ou menor dimensão, caso de pequenas povoações e 
lugares, é considerado no EIA como sendo áreas inseridas na classe de Qualidade Visual Baixa. Contudo, 
e apesar, de facto, muitas das áreas urbanas se poderem incluir nessa classe, não só devido ao 
desordenamento espacial e funcional, como pelo baixo valor arquitetónico de muito do edificado 
existente, algumas, porque inseridas em contexto rural, onde a matriz dominante é agrícola, tendem a 
que não sejam todas incluídas nessa classe, porque o espaço que as rodeia ou em que estão emersas, 
apresenta um valor cénico mais elevado, enquanto mosaico de ocupação do solo. De igual forma, alguns 
dos pequenos vales, classificados com Qualidade Visual Média, considera-se que apresentam valor 
cénico mais elevado, tendo também em consideração o contexto geológico e o relevo cársico. 

Importa ainda destacar, em virtude do seu carácter único no contexto do planalto de São Mamede, e 
também por ser parcialmente intercetada pela implantação do projeto, um conjunto de pequenas e 
sucessivas elevações (Fig.1 e Fig.2), de topo aplanado, que alternam com pequenas depressões/"vales" 
agrícolas aplanados, com forma circular ou elíptica, designadas por dolinas, e que quando coalescem, 
constituem-se como uvalas. 

Figura 1 – Morfologia: sucessão de pequenas elevações que alternam com as depressões dolinas. 
Fonte: Adaptado do EIA 
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Figura 2 – Planalto de São Mamede. Morfologia: representação gráfica da sucessão de pequenas elevações que 
alternam com as depressões dolinas. 
Fonte: Adaptado Geomorfologia das Bacias Sedimentares - António de Brum Ferreira (São Mamede) 

 

As dolinas e as uvalas não ocorrem, normalmente, como formas isoladas. Associam-se em campos de 
doli asàeàuvalas,àda doào ige àaàu aàpaisage à es u a ada à a a te ísti aàdoà elevoà si o.àOàfu doà
destas depressões, preenchidos pela denominada terra rossa, de forte e único tom avermelhado, 
contrasta fortemente com a alvura dos calcários da envolvente. É nestas áreas que se pratica a 
agricultura. Destaca-se ainda, nesta área a existência de campos de lapiás e frequentes estratificações 
rochosas que caracterizam muitas das elevações/colinas existentes (Fig.3). 

Esta morfologia tem ainda outra leitura relevante, que se prende com a sua escala. Pelo facto das 
elevações serem pouco expressivas em altura, a percepção destas formas e do seu conjunto torna-se de 
mais fácil apreensão para o observador. 
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Figura 3 – Vista do miradouro dos 3 moinhos segundo a direção SE. Em evidência as bancadas de rocha calcária, 

que conferem o aspeto estriado. 
 

Todas as componentes do projeto inserem-se num contexto cénico de Qualidade Visual Elevada, 
também expresso no EIA, através da Carta de Qualidade Visual. Apesar de se registarem algumas 
situações, não compatíveis com este valor cénico, como o local preciso de implantação de alguns 
aerogeradores, os mesmos pela sua reduzida expressão em termos de área e por não se encontrarem 
expostos, não têm influência relevante sobre a envolvente, particularmente se se pretender comparar 
com as alterações de relevo e de coberto vegetal que uma plataforma e o acesso teriam. 

Capacidade de Absorção  

Grande parte do território em estudo caracteriza-se por apresentar Elevada Capacidade de Absorção, 
com destaque para a zona centro-Sul da área de estudo. Esta situação deve-se a uma menor presença 
de observadores, menor número de povoações, povoações de menor/reduzida dimensão, relevo mais 
ondulado e por ser uma vasta área a cotas superiores. Com menor continuidade e expressão territorial, 
registam-se áreas, por vezes em zonas de cumeadas mais largas, onde a absorção visual é mais elevada 
assim como na parte mais Oeste e NE da área de estudo, onde a presença de povoações é diminuta. 

Na parte mais a Norte, verifica-se uma maior ocupação do território, e consequentemente um maior 
número de observadores permanentes. Na parte mais central, e onde se localiza o projeto, nas zonas 
depressionárias/vales localizam-se algumas povoações e lugares ligados entre si pelas vias que os 
percorrem longitudinalmente, quase sempre ladeadas por casas. Por outro lado, o relevo é formado por 
pequenas elevações, pouco expressivas em altura, sensivelmente com uma forma tronco-cónica ou 
quase cónicas, o que determina cumeadas muito pequenas, ou de largura reduzida. Como consequência 
o seu topo fica relativamente exposto.  

Outras partes da área de estudo tendem para Média ou mesmo Baixa Capacidade de Absorção Visual 
que se deve a localizarem-se em áreas urbanas de maior dimensão. Neste quadro, destaca-se a cidade 
de Fátima, assim como outras áreas urbanas de Minde (parte), Mira de Aire ou, na zona mais central e 
muito próxima do local de implantação do projeto, a povoação de S. Mamede.  

Importa contudo referir e salientar, que as áreas que apresentam maior capacidade de absorção visual 
(Elevada), absorvem o impacte visual, de alterações que possam ocorrer fundamentalmente ao nível do 
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solo, não se podendo inferir o mesmo, para perturbações que decorram acima da superfície do solo e 
consequentemente para estruturas com o desenvolvimento vertical e escala que os aerogeradores 
apresentam. Igualmente não significa que não há impacte visual ou que não há exposição a 
observadores ou povoações. No cômputo geral são áreas expostas a uma presença humana menos 
representativa. 

Sensibilidade Visual  

Grande parte do território situa-se na classe de Média a Elevada e Elevada sensibilidade visual. 
Associado às áreas que revelam Elevada Sensibilidade, correspondem fundamentalmente a áreas de 
Qualidade Visual Elevada e que simultaneamente se encontram mais expostas. 

Avaliação de impactes 

De uma forma geral, a implantação de um parque eólico induz necessariamente a ocorrência de 
impactes negativos na paisagem. Os mesmos devem-se, em particular, ao facto dos aerogeradores que 
lhes estão associados, se constituírem como estruturas de grande desenvolvimento vertical e de escala 
desmesurada, potenciando a projeção do impacte visual muito para além da área da sua implantação 
local. Porém, a alteração direta e definitiva do uso e da morfologia do solo, é em si mesmo geradora de 
impactes visuais. Genericamente, os efeitos refletem-se em alterações diretas sobre o território e 
indiretas, em termos visuais, com consequência na dinâmica e escala de referência desses locais, 
condicionando assim negativamente a leitura da paisagem. Os impactes fazem-se sentir de forma 
distinta nas diferentes fases do projeto. Os impactes na paisagem que ocorrem na fase de construção do 
parque eólico, decorrem sobretudo e, em primeira instância, da intrusão visual que as ações associadas 
à sua construção e presença progressiva dos aerogeradores introduzirão no território. Na identificação 
de impactes foram detetados impactes estruturais, que ocorrem durante a fase de construção, pela 
alteração do uso e da ocupação do solo e da morfologia cársica, com as consequentes alterações 
paisagísticas e impactes cénicos, gerados durante a fase de construção e mantidos durante a fase de 
exploração, que se fazem sentir potencialmente e expetavelmente, com maior intensidade nas 
povoações próximas e sobre as vias de comunicação ladeadas de habitações. Os Impactes identificados 
na Paisagem apresentam-se de seguida. 

Fase de construção 

É durante esta fase que ocorrerão alguns dos impactes mais significativos sobre a Paisagem, sendo 
contudo de expressão mais local. Os mesmos são decorrentes da desorganização associada às diversas 
ações necessárias à fase de construção e à presença de entidades artificiais – impactes visuais - como ao 
nível das alterações da morfologia do relevo e do uso do solo – impactes estruturais e funcionais - que 
também têm sempre associadas, inevitavelmente impactes de natureza visual. Os impactes introduzidos 
afetam, não apenas a área de implantação dos aerogeradores e das respetivas plataformas, mas 
também as áreas temporariamente afetas à obra – estaleiro, depósito de materiais, valas, zonas de 
armazenamento -, em particular nas zonas onde se realizem movimentos de terra mais significativos 
como na abertura de novos acessos. Assim, como principais alterações na paisagem identificam-se as 
seguintes situações que configuram impactes negativos, certos, imediatos, locais, permanentes, 
irreversíveis, magnitude média e elevada e significativos a muito significativos. 

Área de implantação dos aerogeradores 

A implantação de alguns aerogeradores, caso do T3, T4, T7, e posições B, C, D e E, de acordo com a Carta 
de Declives (Elementos complementares) deixa prever que a construção da sua base/sapata (255 m2), 
terá repercussões significativas sobre o relevo cársico, tendo em consideração que estas áreas se situam 
em zonas de declive mais acentuado ou em situações de transição.  

No caso do aerogerador T2 a sua área de implantação realiza-se próximo/sobre uma formação de lapiás 
ainda que pouco evoluída, assim como a parte superior de uma pequena falha com orientação NO/SE. 

Por outro lado, a maioria do local de implantação dos aerogeradores, implica a desmatação significativa 
de vegetação cerrada/densa - matos altos – dominada pelo carrasco (Quercus coccifera subsp. Coccifera) 
e por outras espécies características do Habitat 5330 PT5), caso dos aerogeradores T1, T3, T6, T7, T8, T9, 
T10, e posições A, B, C, D, E e F. 
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Plataformas 

No caso dos aerogeradores com a posição B e E, também as suas plataformas, configuram uma situação 
de maior conflito com o relevo, implicando alterações de topografia/relevo natural.  

Relativamente às plataformas importa também caracterizar o impacte quanto ao efeito – desmatação - 
que a sua construção terá sobre a vegetação – matos altos densos/cerrados – característica de relevos 
calcários/cársicos, dado que o mesmo se considera significativo. Neste contexto identificam-se as 
plataformas associadas aos aerogeradores T1, T3, T6, T7, T8, T9, T10, e as posições A, B, C, D, E e F.  

Considera-se que as medidas de minimização, que habitualmente preconizam a suavização dos taludes, 
revelam-se de mais difícil execução face à dimensão de muitas das rochas desta natureza e que resultam 
da escavação, dando origem a taludes pouco suaves e disruptivos com a envolvente. 

Contudo, se este impacte é ao nível da desmatação ele também existe ao nível da desflorestação por 
um eventual ou quase certo abate/corte de elementos de porte arbóreo, neste caso de pinheiros, mas 
com um porte significativo. Destacam-se os aerogeradores relativos aos quais, a construção das suas 
plataformas estarão em conflito com o existente estrato arbóreo: T6, T7, T8, e posições C, D, e E. 

Com maior gravidade, pelo valor natural da vegetação, merece destaque a localização do aerogerador 
T7, mas acima de tudo da sua plataforma, dado que sobrepõe a uma área com ocupação de medronhal 
na ordem dos 10 a 20% (Habitat 5330 PT3). Também os aerogeradores com as posições E e F e 
respetivas plataformas se sobrepõem a áreas de medronhal, embora com valores de cobertura 
reduzidos. Destaca-se também a afetação de áreas de lajes calcárias (Habitat 8240) pontualmente e de 
baixa densidade, casos das plataformas dos aerogeradores T6, T8, e posições E e F.  

Neste contexto, de valores naturais, merece destaque, a área envolvente das plataformas e dos acessos 
aos aerogeradores T6 e T7, registam a presença de flora com interesse para a conservação, caso das 
espécies: Arbis sadina, Chaenorhinum origanifolium, Iberis microcarpa, Narcissus calcicola e Paeonia 
broteroi.  

Acessos 

Numa área com cerca de 3,5 km2, em pleno relevo de modelado cársico, o projeto prevê a construção 
de 2,1 km de novos acessos e a beneficiação de cerca de 4 km, que neste último caso, em grande 
extensão significará passar o perfil transversal para o dobro da atual largura, para cumprir pelo menos 
os 5 m de largura habituais, a que acrescem as transições laterais mais a largura associada às valas de 
cabos. 

Noà uad oàdaà e efi iação àdosàa essos,à aàve dadeà o espo deàaàu àala ga e toàsig ifi ativoàdosà
caminhos existentes. Muitos destes são relativamente estreitos e ladeados de muros de pedra seca e 
vegetação, acrescido da sua escala adequada ao contexto e muitas vezes com uma faixa central de 
vegetação, que no seu conjunto lhes confere um valor cénico e cultural importante. Assim, o 
alargamento destes acessos implicaria a perda deste valor característico desta Paisagem.  

Com base na sobreposição desta componente do projeto à Carta de Declives, identificam-se algumas 
situações de potencial maior conflito e mais significativas com o relevo, porque os acessos a beneficiar 
ou a construir, em parte da sua extensão se fazem sobre declives mais acentuados. Identificam-se neste 
quadro, os acessos a beneficiar ao aerogerador T2 (troço final), T10 (troço inicial), às posições E e F 
(troço inicial antes da bifurcação) e os acessos a construir aos aerogeradores T1 (extensão final), T2 
(extensão inicial), T6 (troço central e cerca de 200 m) e posição C (troço final com cerca de 100 m). 

Em termos de vegetação afetada destacam-se: áreas de medronhal, ainda que com valores de cobertura 
baixos, caso do acesso aos aerogeradores com posições E e F; áreas de carrascal (Habitat 9340 - Quercus 
rotundifolia), porque presente em toda área com níveis de cobertura diferentes, destacam-se apenas as 
mais relevantes, caso dos acessos aos aerogeradores T1, T2, T3, T5, T6 e posição A; áreas de carvalhais 
(Habitat 9240-Quercus faginea) pontualmente e com densidades mais baixas, caso dos acessos ao 
aerogerador nas posições C, E e F; áreas de lajes calcárias (Habitat 8240) pontualmente e de baixa 
densidade, casos dos acessos aos aerogeradores T8, e posições E e F. 

Linhas Elétricas internas e apoios 

Em relação às linhas elétricas aéreas, é também expectável que a colocação dos apoios e a construção 
de acessos aos mesmos, eventualmente a criar, possam representar situações de maior conflito. Assim, 
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identificam-se, e de acordo com a Carta de Declives, as extensões da linha, onde quer o local dos apoios 
como dos eventuais acessos à área da sua implantação, configuram as referidas situações mais 
significativas: T2---T3, T2---posição B e a extensão T4---posição F. 

Em termos de vegetação afetada e com valor natural importante, destacam-se as áreas de carvalhal 
(Habitat 9340 - Quercus rotundifolia), de maior densidade, na extensão T2---T3 e T4--- posição F. São 
áreas afetadas de forma significativa, pelas áreas de implantação dos apoios, pelos acessos aos apoios e 
pelo eventual desbaste/corte/abate de exemplares na faixa de proteção da linha. 

Posições alternativas 

Em termos de afetação de desflorestação, desmatação e relevo as posições alternativas configuram 
nalguns casos ter maior impacte. Os casos que justificam destaque e que se considera enquadrarem 
nesta apreciação, identificam-se como sendo as localizações alternativas correspondentes aos 
aerogeradores com as posições A e B, dado que implicam a construção de novos acessos em mais de 
cerca de 450 m e 500 m, respetivamente. Esta apreciação resulta de que para se lhes aceder, essa 
distância teria que ser necessariamente estabelecida e em ambos os casos implicaria sempre a 
construção das extensões anteriores, que acedem às posições dos aerogeradores T1 e T6, 
respetivamente. Ou seja, seriam sempre posições ainda mais desfavoráveis quanto a este tipo de 
afetação e face também aos valores atravessados de vegetação natural. 

Subestação 

Relativamente à subestação, a proposta apresentada para o local de implantação, apesar de 
relativamente plano, é coincidente com um campo de lapiás. Recuperando a definição do campo de 
lapiás, o mesmo corresponde a uma expressão externa e visível dos fenómenos de carsificação 
(dissolução do calcário), que como não se processam de forma homogénea, levam à formação, neste 
caso, destas formas, por vezes muito distintas e muito singulares de sítio para sítio.  

Na sua superfície e nos espaços vazios de zonas erodidas, ou de fendas e fraturas, preenchidos por 
vezes, por terra, ocorrem e estabelecem-se espécies da flora, alguma apresentando por vezes estatuto 
de proteção. Nestes termos, entende-se que esta área é em si mesmo, e tendo esta noção como 
suporte, um atributo de valorização da paisagem pela sua singularidade e é essencial garantir a sua 
geoconservação assim como o contexto paisagístico em que o campo de lapiás se insere. 

A implantação da subestação (1 300 m2) em relevo cársico e sobre a formação de lapiás, mesmo que a 
sua implantação não implicasse uma alteração de relevo, significaria a destruição e desaparecimento de 
um valor geomorfológico. Este entendimento resulta, de todo o campo visual que a vista abarca, a partir 
daquele ponto ser cenicamente muito interessante. Consideração esta que é também reforçada pela 
inclusão da área e da sua envolvente, na classe de Qualidade Visual Elevada, de acordo com a Carta de 
Qualidade Visual. Face a estas apreciações, considera-se que o impacte da sua construção/implantação 
é significativo a muito significativo. 

Fase de exploração 

Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e permanente 
que estas estruturas artificiais – aerogeradores – assumem na paisagem. Os impactes serão tanto mais 
significativos quanto mais visível for a área do parque eólico e os elementos que o constituem, quer 
localmente, na área direta da sua implantação, quer à distância. O impacte visual negativo, de acordo 
com as bacias visuais simuladas, far-se-á sentir potencialmente e de forma permanente nas 
povoações/lugares, em parte da sua área ou em toda, consideradas no estudo e dentro da área de 
estudo, assim como sobre a integridade visual, em particular das áreas com qualidade visual Elevada. 

Neste contexto, importa evocar a seguinte passagem da Convenção Europeia da Paisagem, em que é 
e o he idoà ueà aà paisage à éà e à todaà aà pa teà u à ele e toà i po ta teà daà ualidadeà deà vidaà dasà

populações: nas áreas urbanas e rurais, nas áreas degradadas bem como nas de grande qualidade, em 
easà o side adasà ot veis,àassi à o oà asà easàdaàvidaà uotidia a . 

Impacte visual sobre as povoações 

No que se refere ao impacte visual sobre os observadores potenciais, consideraram-se como mais 
relevantes os observadores permanentes, que se encontram associados às povoações existentes na área 
de estudo assim como a distância que medeia entre os aerogeradores e as povoações.  
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Em relação ao parâmetro distância, elencaram-se as povoações mais próximas, onde o impacte visual 
negativo é mais significativo, sendo que esta distância, não considera a maior proximidade existente por 
vezes a habitações isoladas mais próximas. 

Outras e muitas povoações podiam ser referidas dentro de uma coroa compreendida entre 1 km e 
1,5 km e neste contexto importa também referir que o edificado/habitações, apesar de mais 
concentrado nas pequenas povoações/lugares, o mesmo distribui-se quase em contínuo ao longo das 
vias existentes, que se localizam maioritariamente nas zonas depressionárias. Dar-se-á pontualmente 
alguns do casos como exemplo. 

 

Elenco das povoações/lugares mais próximas afetadas pelo impacte visual  

Aerogeradores Povoações Distância 

T1 

Casal Velho 1000m 

Casal do Gil 950m 

Casal do Suão 1280m 

São Mamede 700m 

Crespos 700m 

T2 

São Mamede 600m 

Casal do Suão 1250m 

Portela das Cruzes 750m 

Pia do Urso 850m 

Crespos 400m 

T3 

Crespos 400m 

Portela das Cruzes 850m 

Pia do Urso 1000m 

Vale do Sobreiro 800m 

T4 

Crespos 800m 

Portela das Cruzes 1350m 

Vale Sobreiro 700m 

Pia do Urso 1300m 

T5 

Portela das Cruzes 1350m 

Pia do Urso 1300m 

Vale Sobreiro 400m 

T7 Giesteira 950m (edificado +próximo) 

T8 Giesteira 950m (edificado +próximo) 

T9 

Portela das Cruzes 1000m (edificado +próximo) 

Casal do Vieira 1350m (edificado +próximo) 

Pessegueiro 700m 

T10 

Vale Sobreiro 800m 

Casal do Vieira 900m 

Pessegueiro 800m 

A 

Casal Velho 650m 

Casal do Gil 800m 

Casais de São Mamede 950m 

Casal do Suão 1300m 

B 

Crespos 400m 

Portela das Cruzes 1500m 

Pia do Urso 1600m 

C 

Crespos 500m e 250m 

Portela das Cruzes 1200m 

Pia do Urso 1300m 

D 

Crespos 1200m 

Vale do Sobreiro 1000m 

Casal Vieiro 1400m 

E 

Casais de São Mamede 1500m 

Portela das Cruzes 600m 

Pia do Urso 500m 

Crespos 1000m 

Vale do Sobreiro 900m 

Demó Nova 1400m 
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Aerogeradores Povoações Distância 

F 

Crespos 1300m 

Portela das Cruzes 1200m 

Pia do Urso 1100m 

Vale do Sobreiro 500m 

 

De acordo com o quadro, elaborado com base nas bacias visuais, verifica-se que a maioria dos 
aerogeradores seriam potencialmente visíveis em muitas das povoações localizadas mais próximas do 
parque eólico, em distâncias na ordem média dos 700 m, apesar de nem todas terem o mesmo número 
de observadores, ou se reduzirem um número muito pequeno, caso do Pessegueiro. 

Por outro lado, serão percecionados vários aerogeradores deste mesmo projeto, de forma permanente, 
nas várias povoações que orbitam em torno do parque eólico, o que configuraria um impacte 
cumulativo muito significativo, agravado pelo facto de os mesmos se encontrarem a reduzidas distâncias 
(400 m).  

Nesta avaliação, importa também transmitir outro nível de perceção, que é o facto de a implantação dos 
aerogeradores mais próximos destas povoações, se realizar no topo das pequenas colinas. Não sendo 
estas elevações, significativamente grandes e/ou de cumeadas larga, a presença destas estruturas é 
mais forte/assumida e tornam-se mais imponentes/proeminentes sobre as povoações. 

Outra característica importante é o facto de as povoações se distribuírem na forma de um anel, em 
torno da localização de grande parte dos aerogeradores em análise. Regista-seàpo àexe ploàu à a el à
definido por uma via rodoviária onde se sucedem as povoações de Casal Velho--Casais de São Mamede--
Portela das Cruzes--Crespos e no topo das pequenas colinas que rodeia, localizam-se os aerogeradores 
T1, T2 e A. 

A proximidade do aerogerador T3 e da posição E, pode ainda configurar uma situação de efeito de 
sombra associado ao movimento do rotor/pás (Shadow Flicker Impact), dada a sua localização 
proeminente destas posições. 

Para além destas povoações mais próximas, outras se distribuem em torno do parque eólico, onde em 
muitas, o impacte seria igualmente cumulativo, pese embora a distância ser progressivamente maior. 

Por outro lado, o impacte visual gerado pela presença do parque eólico estende-se de forma muito 
significativa a grande parte do território delimitado pela área de estudo habitualmente considerada 
neste fator. Neste contexto, pela relativa proximidade e pela sua dimensão e presença potencial de 
observadores, destaca-se a cidade de Fátima, onde a generalidade dos aerogeradores será 
potencialmente percecionada. Neste caso, a distância que separa sensivelmente o centro do parque do 
centro da cidade de Fátima, situa-se nos 4,5 km e o aerogerador mais próximo, nos 3,5 km, caso do 
aerogerador na posição A. Neste contexto, como referência o Parque Eólico de Chão Falcão I dista da 
cidade de Fátima cerca de 5,8 km, se se considerar o aerogerador mais próximo. 

Também sobre a via A1, numa grande extensão, os observadores temporários poderão percecionar a 
presença dos aerogeradores, ainda que nalgumas extensões a existência de áreas florestais limite ou 
não permita o contacto visual com o projeto. 

Por fim, importa também salientar a afetação sobre dois ponto em concreto e que se prendem com o 
seu valor e com um maior afluxo de visitantes/observadores. No primeiro caso, encontra-se a Aldeia da 
Pia do Urso e no segundo caso o miradouro natural, na cumeada onde se localiza o vértice geodésico S. 
Mamede, junto aos 3 moinhos existentes e que integram a Rota dos Moinhos. 

No caso da Aldeia da Pia do Urso, verifica-se e de acordo com as bacias visuais apresentadas no 
Aditamento, que a maioria dos aerogeradores será potencialmente visível neste lugar, de que se destaca 
apenas o caso mais grave correspondente à posição alternativa E, que dista cerca de 500 m. A Aldeia da 
Pia do Urso é um lugar com passado histórico, que data pelo menos do período romano, tendo sido 
recentemente recuperada para fins de turismo rural, suportado na paisagem que a envolve e cujo 
EcoParque Sensorial associado, foi distinguido pelo Turismo de Portugal. 

No segundo caso, o lugar constitui um miradouro, com uma grande amplitude visual, embora o maior 
alcance (regional) se faça para o quadrante Norte. O lugar permite um interessante sistema de vistas, 
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pela atratividade da paisagem, e o facto estar incluído na rota dos moinhos, confere a este lugar uma 
relevância significativa. 

Impacte visual sobre a integridade visual de áreas com qualidade visual Elevada 

Para além da identificação e análise dos recetores sensíveis, o impacte visual foi também avaliado 
quanto à afetação da qualidade cénica do território. Neste âmbito, verifica-se se há ou não afetação da 
integridade visual das áreas de maior qualidade visual e em que extensão essa afetação se concretiza. 
Assim, da interceção das bacias visuais com a Carta de Qualidade Visual, resultou a quantificação de 
áreas das classes de Qualidade Visual mais relevantes. A integridade visual das áreas com valor cénico 
mais elevado é entendida como um parâmetro de avaliação. 

De acordo com os resultados obtidos, e apresentados nos Elementos complementares, todos os 
aerogeradores terão um impacte visual potencial sobre a integridade visual das áreas de Qualidade 
Visual Elevada sempre acima de 74%, caso do aerogerador na posição A, e abaixo de 77%, caso do T10. 

Nesta análise é ainda importante, destacar o impacte das componentes do projeto, ou de parte delas, 
sobre valores visuais, ou na sua área de implantação ou na sua envolvente, dado que os mesmos ficarão 
comprometidos em termos de enquadramento cénico. Assim, importa destacar os casos da subestação 
e dos aerogeradores T7 e T8.  

No caso da subestação, na localização base, a mesma sobrepõe-se a um campo de lapiás, que apesar de 
ser atualmente um campo relativamente pequeno, não deixa de representar um valor natural e 
geomorfológico, que confere singularidade ao lugar. A construção da subestação sobre este campo teria 
como consequência a sua destruição permanente e irreversível. 

A eventual construção da subestação na sua proximidade, de forma a evitar a sua destruição, para além 
das alterações de relevo mais significativas, a sua presença, comprometeria o contexto cénico em que o 
mesmo se insere. Por outro lado, o local previsto para a subestação oferece em praticamente todo o seu 
campo visual, um cenário e qualidade visual elevada e com profundidade, como foi possível aferir e 
confirmar na visita ao local.  

Esta leitura decorre não só do perfil do modelado cársico que é possível percecionar, e dos sucessivos 
planos visuais gerados pelo relevo, como da vegetação e das bancadas horizontais de rocha expostas na 
vertente da cumeada para onde está proposto o T7 e um pouco mais a Sul o T8. 

Quer o T7 quer o T8, como também o T6 interferem com o valor cénico que estas formações 
apresentam. Esse valor está bem patente nas vertentes, onde se sucedem à superfície, segundo a 
mesma, bancadas horizontais de rocha calcária, com um notável aspeto estriado, percetível em 
particular do miradouro natural associado aos 3 moinhos, onde se localiza o aerogerador T2, assim 
como da área de implantação da subestação. 

No caso do aerogerador T2 a sua área de implantação realiza-se próximo/sobre uma formação de lapiás 
ainda que pouco evoluída, assim como a parte superior de uma pequena falha com orientação NO/SE.  

No seu conjunto representam situações singulares, embrionárias ou mais evoluídas, mas que não 
deixam de ser valores que contribuem para a diversidade paisagística e naturalmente para um 
incremento do seu valor cénico. que ficariam comprometidas de forma muito significativa ou 
irreversivelmente perdidas com a construção do projeto. 

Impacte visual sobre a integridade visual das Áreas Protegidas da Área de Estudo 

Nesta análise, foi ainda realizada a interceção das bacias visuais com a área do Parque Natural da Serra 
de Aire e Candeeiros (PNSAC àeàdoà“ítioàdaàRedeàNatu aà à “e aàdeàái e ,ài te etadasàpelaà eaàdeà
estudo.  

Os resultados obtidos, e apresentados nos Elementos complementares, revelam que não existem 
diferenças substanciais entre o grau de afetação que cada aerogerador por si representa. No que se 
refere à área do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, afetada visualmente por cada 
aerogerador situa-se entre os 388 ha, caso do aerogerador na posição A, e os 578 ha da posição F. Todos 
os demais situam-se entre estes dois extremos, contudo regista-se que o impacte visual negativo se faz 
sentir dentro do PNSAC. 

E à elaçãoà aoà “ítioà daà Redeà Natu aà à “e aà deà ái e à osà dadosà ap ese tadosà i di a à aio à
diferença no grau de afetação que cada aerogerador apresenta, sendo que as posições alternativas E e F 
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se localizam no seu interior. A área afetada visualmente por cada aerogerador situa-se entre os 1805 ha, 
no caso do aerogerador da posição B e os 2 555 ha, caso da posição F. Apesar da posição E se localizar 
no interior, verifica-se que o T10 afeta 3 382 ha e a posição E 2 369 ha. Todos os demais aerogeradores 
situam-se entre estes dois extremos, contudo regista-se que o impacte visual negativo se faz sentir 
dentro do SítioàdaàRedeàNatu aà à “e aàdeàái e . 

Assim, verifica-se que o nível de afetação de cada aerogerador é próximo, para cada uma das áreas. 
Contudo, esta é uma apreciação quantitativa, que se expressou em termos de área (ha), sendo que no 
interior destas áreas, apesar de classificadas como tendo Qualidade Visual Elevada, existem valores 
visuais distintos, pelo que o nível de afetação pode ser mais significativo num ou noutro caso. 

Face às apreciações, no seu conjunto ou em parte, acima realizadas, considera-se que as alterações 
decorrentes da presença do parque eólico contribui para a perda de valor cénico natural da paisagem, 
prevendo-se um impacte negativo, certo, imediato, permanente, irreversível, local a regional, elevada 
magnitude e muito significativo. 

Impacte visual cumulativo 

No que se refere a outros projetos que contribuem para a desvalorização da paisagem, e de forma 
cumulativa, regista-se atualmente a presença de ameaças a esta paisagem cársica do planalto de São 
Mamede, que resultam da proximidade a outros parques eólicos, com maior destaque para o Parque 
Eólico de Marvila I, cuja área revela também uma grande singularidade, mas já afetada fisicamente e 
visualmente de forma muito negativa, áreas de extração de inertes de dimensões relevantes, assim 
como todas as áreas de pequena dimensão que vão surgindo caoticamente e que muitas das vezes 
atinge as áreas de lajes calcárias e a vegetação associada de forma irreversível. 

Conclusão 

Grande parte a área de estudo faz parte de um território que se considera como enquadrado na classe 
de Qualidade Visual Elevada. A análise da sua afetação determinou que todos os aerogeradores 
implicariam um impacte visual potencial sobre a integridade visual das áreas de Qualidade Visual 
Elevada sempre acima de 74%, caso do aerogerador na posição A, e abaixo de 77%, caso do T10. Todos 
os demais situam-se entre estes dois extremos, contudo regista-se que o impacte visual negativo se faz 
sentir dentro do PNSAC. 

Em termos de impacte visual negativo sobre as povoações, verifica-se que, e de acordo com as bacias 
visuais, a maioria dos aerogeradores seriam potencialmente visíveis em muitas das povoações 
localizadas mais próximas do parque, em distâncias na ordem média dos 700 m. Por outro lado, serão 
percecionados vários aerogeradores deste mesmo projeto, nas várias povoações que orbitam em torno 
do parque eólico, o que configuraria um impacte cumulativo muito significativo, agravado pelo facto de 
os mesmos se encontrarem a reduzidas distâncias (400 m) e porque os mesmos se assumem posições 
no topo das pequenas elevações muito proeminentes como é o caso da povoação de Crespos.  

Merece também destaque a Aldeia da Pia do Urso, dado que a maioria dos aerogeradores será 
potencialmente visível neste lugar, de que se destaca apenas o caso mais grave correspondente à 
posição alternativa E, que dista cerca de 500 m.  

Pese, embora nem todas terem o mesmo número de observadores, ou se reduzirem um número muito 
pequeno de habitantes, caso do Pessegueiro, outras e muitas povoações, podiam ser referidas dentro 
de uma coroa compreendida entre 1 km e 1,5 km e neste contexto importa também referir que o 
edificado/habitações, apesar de mais concentrado nas pequenas povoações/lugares, o mesmo distribui-
se quase em contínuo ao longo das vias existentes, que se localizam maioritariamente nas zonas 
depressionárias. 

Por outro lado, o impacte visual gerado pela presença do parque eólico, na fase de exploração, 
estender-se-ia de forma muito significativa a grande parte do território delimitado pela área de estudo 
habitualmente considerada neste fator. Neste contexto, pela relativa proximidade e pela sua dimensão 
e presença potencial de observadores, destaca-se a cidade de Fátima, onde a generalidade dos 
aerogeradores será potencialmente percecionada. Neste caso, a distância que separa sensivelmente o 
centro do parque do centro da cidade de Fátima, situa-se nos 4,5 km e o aerogerador mais próximo, nos 
3,5 km, caso da posição A. 
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Esta paisagem cársica apresenta valores visuais no domínio da geomorfologia e da flora mas, também, 
valores culturais e tradicionais que justificam a sua proteção e a sua integridade visual. É um local 
privilegiado e de importância pela singularidade paisagística, como todo o Maciço Calcário Estremenho, 
com as suas serras, depressões, grutas, escarpas de falha e planaltos, que representam um testemunho 
da história geológica da região, especialmente vocacionado para abordagens do ponto de vista 
científico, pedagógico, didático e turístico. 

Em termos globais, o projeto representa a destruição de uma superfície em relevo cársico, e por outro 
lado representa uma carga elevada e presença permanente de estruturas (10 aerogeradores + 
subestação) muito próximo de povoações.  

5.5. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Caracterização da situação atual 

Em termos de recursos hídricos superficiais, a área de estudo do projeto (parque eólico e linha elétrica) 
insere-se na bacia hidrográfica do rio Tejo, e na sub-bacia do rio Zêzere. 

Segundo o EIA, as linhas de água existentes na área de estudo têm um carácter torrencial, sendo 
indicado ainda que não existem captações superficiais para abastecimento público. 

Avaliação de impactes 

Para os recursos hídricos superficiais prevêem-se impactes relacionados com a Fase de construção, 
nomeadamente com a desmatação e decapagem, necessárias à limpeza do terreno na área de 
implantação dos aerogeradores e da abertura das valas, movimentação de terras, implantação e 
funcionamento dos estaleiros, e implantação dos elementos definitivos.  

Outros impactes que poderão ocorrer devem-se aos eventuais derrames de óleos e de combustíveis e à 
produção de efluentes resultantes das atividades do estaleiro. Este impactes facilmente minimizáveis 
desde que sejam aplicadas convenientemente as medidas de minimização propostas para a fase de 
construção. 

Uma vez que o projeto não interfere diretamente com nenhuma linha de água relevante, verificando-se 
apenas pequenos escoamentos torrenciais, não se preveem impactes negativos significativos a nível 
hidrológico. 

No que se refere à Fase de exploração, não se preveem impactes negativos significativos.  

5.6. AMBIENTE SONORO 

As fontes sonoras relevantes do projeto são os 10 aerogeradores – com 2,3 MW de potência cada e 
rotor a 100 m de altura (modelo MM100 da SENVION), velocidades de funcionamento entre 3 m/s e 22 
m/s, atingindo a potência sonora máxima [Lw=103,8 dB(A)] a partir de velocidades de vento de 7 m/s. 

As características eólicas da zona revelam que a maior frequência de velocidades do vento ocorre no 
intervalo 6 a 9 m/s e que a frequência predominante de direção do vento ocorre nos setores Noroeste e 
Norte. Atendendo ao regime de velocidades, o nível de potência sonora médio é Lw=103 dB(A) para 
uma velocidade de vento média ponderada de 7,3 m/s. 

Caracterização da situação atual 

O projeto insere-se numa área já rodeada de vários parques eólicos – Chão Falcão I (23 AG) e Chão 
Falcão II (4 AG), ambos a nordeste do projeto, e Marvila I (6 AG) e Chão Falcão III (12 AG), ambos a Sul.  

Foram caracterizados 8 pontos (correspondentes a edifícios habitacionais de 1 e 2 pisos) nos quais o 
ambiente sonoro se pode considerar como pouco perturbado pelas atividade antropogénicas (outros 
parques eólicos, tráfego rodoviário local). Importa referir que no recetor P7 registou-se alguma 
influência sonora do Parque Eólico de Marvila I.  
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Avaliação de impactes 

A fase de construção durará cerca de 9 meses e previsivelmente não constituirá fonte de impacte 
negativo significativo em termos de ruído visto os trabalhos de construção serem limitados ao normal 
período diurno de trabalho. 

Para a fase de exploração, foi simulado o ruído particular emitido exclusivamente pelos aerogeradores, 
recorrendo ao software WindPro – module Decibel ,à o à aseà aà o aà I“Oà -2 (com 
correspondência à norma portuguesa NP 4361-2:2001). Foi considerado o cenário mais crítico em 
termos de emissão sonora. Apesar de terem sido adotados dados de base e opções de cálculo 
considerados adequados ao estudo, os resultados têm uma incerteza de pelo menos ±3dB(A) já que a 
realidade topográfica do local (terreno acidentado) e das fontes sonoras (aerogeradores com altura 
superior a 30 m) se desviam significativamente das condições de aplicação da norma.  

Os resultados devem, assim, ser interpretados com cautela.  

Quanto ao critério de exposição máxima, os resultados apontam para o seu cumprimento em todos os 
po tos,à es oà ueàve ha àaàse à i se idosàe à zo aàse sível à osà te osàdoàRegula e toàGe alàdoà
Ruído (RGR). 

Relativamente ao critério de incomodidade, os resultados apontam também para o seu cumprimento 
(ou mesmo, que não se aplica) em todos os pontos nos 3 períodos de referência. No entanto, para o 
recetor P3 podem vir a registar-se incumprimentos nos 3 períodos, com incrementos dos níveis sonoros 
na ordem dos 5 a 12 dB(A), atendendo à incerteza dos resultados de pelo menos ±3dB(A) e ao ambiente 
sonoro atualmente muito pouco perturbado; no recetor P5, ainda que previsivelmente não se venha a 
aplicar o critério de incomodidade, os incrementos serão superiores a 7 dB(A). 

Face à proximidade destes recetores ao aerogerado à T à p evistoà pa aà o ta te à dasà di eçõesà
predominantes do vento, solicitou-se o estudo dos níveis sonoros resultantes da relocalização de T2 
para uma das posições alternativas B ou C. De acordo como os elementos complementares recebidos, a 
localização B revela-se a melhor de entre as posições B e C, por diminuir cerca de 3dB(A) aos níveis 
sonoros previstos para P5 sem alterar os níveis previstos em P3.  

Por último, junto do recetor P7 serão sentidos previsivelmente impactes cumulativos com o Parque 
Eólico Marvila I, ainda que a contribuição prevista do projeto (ruído particular) seja inferior aos níveis 
sonoros existentes. No Aditamento é proposta, como medida de minimização, a relocalização de T9 ou 
T10 para um dos locais alternativos B, C ou D. 

Síntese 

Face à avaliação de impactes efetuada, considera-se que o T9 ou T10 deverá ser relocalizado para o local 
alternativo D de forma a viabilizar o cumprimento critério de incomodidade em P7, minimizando os 
impactes cumulativos com o Parque Eólico Marvila I.  

Considera-se ainda que o aerogerador T2 deve ser relocalizado para o local B, uma vez que esta posição 
induz menores impactes acústicos no recetor P5.  

5.7. SOCIOECONOMIA 

Caracterização da situação atual 

Em termos de enquadramento administrativo o concelho da Batalha integra-se na Região Centro (NUT 
III) do Pinhal Litoral.  

Apenas três apoios, dos cinco previstos para a linha elétrica de interligação do projeto à rede, se 
localizam no concelho de Ourém e abrangem 500 m de extensão.  

De acordo com o EIA, o concelho da Batalha apresentou um acréscimo de população entre 1991 e 2011, 
embora apresente um incremento no índice de envelhecimento, verificou-se também um aumento da 
taxa de atividade entre 1991 e 2011 de 43,1% para 48,1 %, quando se considera a taxa de desemprego, 
verifica-se que no período compreendido entre 2001 e 2011 verificou-se um aumento do desemprego 
na ordem dos 5%.  
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Para população da área de estudo o setor de atividade económico com maior peso é o terciário, sendo o 
setor primário o que emprega menos população residente. De acordo com os censos de 2011, a maioria 
da população residente nos concelhos da Batalha está empregue em profissões incluídas no grupo 5 e 
g upoà àdaà lassifi açãoà a io alàdeàp ofissões,à o eada e teàe à Pessoalàdosàse viçosàeàve dedo es à
eà àOpe ios,àa tifi iesàeàt a alhado esàsi ila es . 

De acordo com o aditamento ao EIA, e no que se refere a investimentos realizados com receitas 
provenientes dos parques eólicos em exploração, podem-se destacar os seguintes investimentos: 

Na Freguesia de São Mamede: 

 Zona pedonal de ligação a Fátima; 

 Casas de banho públicas;  

 Aquisição de viaturas; 

 Obras no edifício sede da junta;  

 Aquisição de terrenos para realização de feira; 

No Municio da Batalha os investimentos foram:  

 Defesa da floresta contra incêndios e proteção civil (operações de silvicultura preventiva; 
execução de infraestruturas – pontos de água; execução de obras de estabilização de taludes); 

 Infraestruturas de redes de águas, águas domésticas e pluviais (obras de execução e 
melhoramento das redes de abastecimento de água, rede de águas residuais domésticas e redes 
de água pluviais); 

 Requalificação paisagística e mobilidade urbana (execução de espaços verdes e arranjos 
urbanísticos). 

Avaliação de impactes 

Para a Fase de construção prevê-se que ocorram os seguintes impactes: 

 Criação de postos de trabalho, podendo vir a ser utilizada mão-de-obra local na execução das 
obras de construção civil. Impacte positivo, temporário e pouco significativo. 

 Incremento da utilização de serviços locais, contribuindo assim, para a obtenção de receitas 
locais. Impacte positivo, temporário e pouco significativode. 

 Degradação de algumas vias de circulação devido à intensificação do tráfego de veículos pesados. 
Impacte negativo, de magnitude média, provável, imediato, a médio prazo, temporário e 
reversível. 

 Afetação de áreas agroflorestais pelos apoios da linha elétrica a 60 kV. Impacte negativo, 
permanente e significativo.  

 Condicionamento das condições de circulação devido ao transporte dos componentes do 
projeto. Estes implicam transporte especial devido à dimensão das infraestruturas, percorrendo 
áreas com afluência muito significativa de população e devido ao atravessamento de povoações. 
Impacte negativo, temporário e significativo. 

Relativamente à circulação, o transporte de infraestruturas de grandes dimensões será contudo com 
uma frequência de caráter pontual, que poderá ser evitado a certos dias (devido à especial afluência à 
área do Santuário de Fátima) e à verificação das condições de passagem e de operação, visando a 
escolha de caminhos que causem a menor afetação.  

Considera-se assim, que este impacte poderá ser minimizado com a implementação de uma medida que 
condicione o transporte dos componentes das torres eólicas nos seguintes dias: todas as sextas-feiras, 
sábados e domingos, todos os dias 12, 13 e 14 e os dias 7 a 9 de dezembro, devido à afluência 
populacional associada ao funcionamento do Santuário de Fátima.  

Para a Fase de exploração considera-se que ocorram os seguintes impactes: 
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 Impedimento da florestação de espécies de grande porte, decorrente da implantação da linha 
elétrica a 60 kV, por motivos de proteção dos condutores, sendo apenas possível a existência de 
outras espécies florestais com um menor porte. Impacte negativo, permanente e pouco 
significativo. 

 Obtenção de receitas a nível local. Impacte positivo, permanente e pouco significativo 

 Aproveitamento dos recursos energéticos dos concelhos. Impacte positivo, permanente e pouco 
significativo. 

 Aumento das fontes municipais de rendimento, para os municípios e para os proprietários dos 
terrenos envolvidos. A exploração do parque eólico gera um rendimento fixo resultante da 
obtenção por parte das câmaras municipais de 2,5% da faturação obtida da exploração do 
projeto. Impacte positivo, permanente e significativo. 

De referir também o impacte positivo, significativo com relevância nos objetivos da Política Energética 
Nacional, designadamente o contributo do projeto para o cumprimento das metas estabelecidas por 
Portugal em termos energéticos, com a diminuição da dependência nacional de combustíveis fósseis e 
de energia elétrica importados. 

5.8. PATRIMÓNIO 

Caracterização da situação atual 

Para a caracterização da situação atual definiu-se a área de incidência de projeto que corresponde: à 
zona de implantação de 16 aerogeradores (10 efetivos e 6 de reserva), numa área com 100 m de raio a 
partir do centro; à zona de implantação do estaleiro (com 2 soluções alternativas); à zona de 
implantação da subestação (também com 2 soluções alternativas); aos acessos viários a beneficiar ou 
construir (faixa com 50 m de largura); ao corredor associado às valas de cabos e à linha elétrica (faixa 
com 50 m de largura).  

Como área de impacte direto foi considerada a zona de implantação efetiva dos equipamentos 
(plataforma de instalação dos aerogeradores, alargamento dos acessos viários, abertura de novos 
caminhos, escavação da vala de cabos, etc.). A área de impacte indireto corresponde à restante zona de 
incidência do projeto. 

Procedeu-se à pesquisa bibliográfica e documental sobre a área de estudo e à análise toponímica não se 
tendo registado topónimos com potencial significado arqueológico. 

A região onde se insere o projeto, o Maciço Calcário estremenho, tem uma ocupação humana desde o 
Paleolítico. É uma área original pela sua geologia e pela humanização da sua paisagem onde ocorrem 
diversas grutas e algares, património que a caracteriza quer em termos geológicos, que em termos 
arqueológicos. Este tipo de relevo condicionou ao longo do tempo o modelo de povoamento e fixação 
humana sendo muitas as marcas que resultaram da adaptação humana à paisagem cársica. 

O uso da pedra, na construção das habitações e dos aglomerados populacionais, criou uma arquitetura 
tradicional. Esta é utilizada não apenas em habitações, lagares e dependências agrícolas, mas também 
na edificação muros em pedra solta seca, para a demarcação de propriedades e acomodação do gado 
que importa preservar, visíveis na área do projeto que evidenciam remotas práticas agrícolas e de 
pastoreio, e um trabalho coletivo que moldou a paisagem.  

Verifica-se também um aproveitamento de depressões cársicas para o armazenamento de água 
resultado da necessidade de constituir reservas de água indispensáveis à sobrevivência quotidiana. 

É evidente, no entanto, uma tendência de degradação e abandono das marcas culturais gravadas na 
paisagem pela economia de subsistência dominante até há poucos anos, nomeadamente no 
desaparecimento de caminhos, muros, eiras, lagares, cisternas, que perderam a sua utilidade original. 

O trabalho de campo consistiu prospeção sistemática da área de incidência. O trabalho de campo visou 
a identificação de ocorrências de interesse patrimonial inéditas e a relocalização das ocorrências já 
identificadas documentalmente. Considera-se esta metodologia adequada ao tipo de projeto e à fase 
em que este foi apresentado em sede de Avaliação de Impacte Ambiental. 
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É assinalado no EIA que o denso coberto vegetal condicionou os trabalhos de prospeção e impediu a 
observação da superfície na grande maioria dos locais selecionados para a colocação dos aerogeradores, 
o que impediu em alguns casos chegar perto dos mesmos. Naturalmente o substrato calcário é 
elemento fundamental da paisagem da área do projeto. Nos corredores da linha elétrica e da vala de 
cabos registou-se boa visibilidade nos terrenos aplanados, devido à intensa atividade agrícola, e má 
visibilidade nos montes, pela densa vegetação.  

Da aplicação da referida metodologia resultou a identificação na fase de pesquisa documental de vinte e 
seis ocorrências patrimoniais para a área de estudo. Em resultado dos trabalhos de levantamento e 
prospeção foram identificadas 7 ocorrências patrimoniais na área de incidência do projeto que 
correspondem a seis moinhos de ventos (nº 1, nº2, nº 4, nº 5, nº 6 e nº 7) e por um algar (nº 3) de que 
se conhece apenas uma entrada.  

A estas ocorrências é atribuído valor patrimonial reduzido, porque na maioria encontram-se em mau 
estado de conservação e porque são estruturas frequentes na região. Os moinhos do Cabeço da Moita 
(n.º 1 e n.º 2) e moinho de Giesteira 1 (n.º 7) encontram-se em avançado estado de ruína enquanto que, 
pelo contrário, os moinhos de Casais encontram-se em bom estado de conservação, embora Casais 1 
(n.º 4) e Casais 3 (n.º 6) já não trabalhem. O moinho de vento de Casais 2 é usado para demonstrações 
sobre o funcionamento de moinhos. 

Saliente-se que os moinhos do Cabeço da Moita (nº 1 e 2 ) e os moinhos de Casais (nº 4, nº 5 e nº 6) se 
integram na paisagem rural da região, e constituem motivos de interesse turístico. 

Avaliação de impactes 

A execução do projeto implica ações durante a fase de construção relacionadas com a implantação das 
infraestruturas que o constituem que são potencialmente geradoras de impactes negativos a nível 
patrimonial. Não é de excluir a possibilidade de ocorrência de vestígios arqueológicos durante os 
trabalhos de desmatação e movimentações do solo, associados à execução das fundações dos 
aerogeradores e dos apoios e abertura de respetivos caminhos até aos mesmos, o que causa um 
impacte negativo, de natureza, probabilidade e magnitude indeterminadas. 

É de ter particularmente em consideração como condicionante do ponto de vista do fator patrimonial 
para o projeto a má visibilidade do terreno anteriormente referida. 

Das sete ocorrências patrimoniais identificadas uma situa-se na área de impacte direto (Algar das 
Gralhas, nº 3) e as restantes na área de impacte indireto.  

Para o Algar das Gralhas prevêem-se potenciais impactes negativos diretos devido à proximidade entre 
a abertura da cavidade e o acesso viário que liga o aerogerador T1 à posição A. 

As demais ocorrências sofrerão impactes negativos indiretos. Desconhece-se a natureza dos impactes 
possíveis em duas outras ocorrências do endocarso: Algar do Cabeço da Giesteira e na Lapa do Cabeço 
da Giesteira. 

Avaliados os impactes sobre as ocorrências patrimoniais identificadas tendo em conta as localizações 
previstas para os aerogeradores e restantes elementos do projeto considera-se o seguinte:  

 A localização proposta para o aerogerador A é do ponto de vista patrimonial muito 
desaconselhável devido ao potencial impacte negativo direto no Algar das Gralhas (n.º 3) e 
também pela sua proximidade às ocorrências n.º 1 e n.º 2, devido à rutura paisagística causada 
pela instalação de uma aerogerador numa paisagem rural tradicional. 

 A localização proposta para o aerogerador T2 é desaconselhável devido à sua proximidade com 
as ocorrências n.º 3, n.º 4 e n.º 5 e ao profundo impacte paisagístico num conjunto arquitetónico 
de excelência cultural. 

 A localização proposta para o aerogerador T7 é desaconselhável devido à sua proximidade com 
as ocorrências n.º 16 (Algar do Cabeço da Giesteira) e n.º 17 (Lapa do Cabeço da Giesteira). 
Apesar destas ocorrências estarem a mais de 100 m de distância do T7, a construção deste 
equipamento pode pôr em causa a conservação destas realidades.  

Assim, é proposto no EIA, com o qual genericamente se concorda:  

 Abandono da localização proposta para o aerogerador na posição A; 
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 Abandono da localização proposta para o aerogerador T7; 

 Reposicionamento do aerogerador T2, no sentido Sudeste (aumentar a distância aos moinhos de 
vento em mais de 100 m);  

 Reposicionamento da subestação (solução base), no sentido Este, de forma a construí-la em 
cotas mais baixas e desse modo reduzir impactes negativos indiretos; 

 Reduzir ao máximo a extensão dos acessos, das linhas elétricas e das valas de cabos, de forma a 
minimizar o mais possível os impactes na paisagem e a destruição de antigos caminhos rurais. 
Desta forma, sugere-se a existência de apenas uma linha elétrica a partir do aerogerador T2 (é 
preferível a linha situada mais a Este); o abandono da ligação entre o aerogerador T6 e a 
subestação; fazer a ligação entre o T4 e a subestação (solução base) através dos caminhos rurais 
situados a Sul do aerogerador na posição D (existe uma ligação direta).  

Quanto à subestação não se prevê a ocorrência de impactes diretos em qualquer das soluções 
propostas bem como nos corredores da linha elétrica.  

Considerando a maior extensão de linha e o maior impacte negativo na paisagem da solução alternativa, 
a solução base afigura-se como menos desfavorável por apresentar menor extensão e o traçado ocorrer 
ao longo de um vale fechado), sendo necessário fazer um ligeiro ajustamento para reduzir os impactes 
negativos indiretos registados na ocorrência n.º 7. 

Relativamente à localização do estaleiro não foram identificadas impactes negativos (diretos e indiretos) 
em ambos pelo que se considera viável qualquer das alternativas propostas. 

Durante a fase de exploração poderão ocorrer impactes sobre as ocorrências localizadas nas 
proximidades dos acessos já construídos, resultantes do aumento de tráfego. 

A implantação do projeto em avaliação, em conjunto com os outros parques eólicos existentes na sua 
envolvência imediata (Parque Eólico de Marvila I, Parque Eólico de Chão Falcão II, Parque Eólico de Chão 
Falcão I, Parque Eólico de Chão Falcão III) implica impactes cumulativos negativos sobre as ocorrências 
patrimoniais ao nível do seu enquadramento paisagístico, fator importante tratando-se de moinhos de 
vento. 

5.9. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Em matéria de Ordenamento do Território, foi analisada a compatibilidade da pretensão com os 
Instrumentos de Gestão Territorial em vigor para o local, concretamente, o Plano Diretor Municipal 
(PDM) de Ourém, o PDM da Batalha e os restantes condicionamentos que pendem sobre a área de 
implantação do projeto. 

De referir que o PDM da Batalha encontra-se em fase final da 1ª Revisão, encontrando-se a decorrer (à 
data de elaboração do presente parecer) a sua discussão pública. Assim, no que se refere ao PDM da 
Batalha, o projeto é analisado face às alterações de tratamento do território operadas ao nível das 
Plantas de Ordenamento e de Condicionantes e do Regulamento proposto. 

Dada a expectativa da breve entrada em vigor do novo PDM e a disponibilização dos diferentes 
elementos que o compõem pela Câmara Municipal da Batalha, através do seu portal na Internet, em 
http://pdm.cm-batalha.pt/documentos/, para efeitos da consulta pública que se encontra a decorrer, 
justifica-se que sejam efetuadas as duas análises. 

Plano Diretor Municipal da Batalha em vigor  

O Plano Diretor Municipal (PDM) da Batalha, foi publicado pela Resolução do Conselho de Ministros 
(RCM) nº 136/95, no Diário da República, I Série – B, nº 261, de 11 de Novembro. 

O mesmo Plano conta com alterações, destacando-se as que foram introduzidas pela RCM 156/2001, 
publicada no Diário da República, I Série – B, nº 252, de 30 de Outubro e, sobretudo, pela sua 
especificidade e interesse para o assunto em apreço, a alteração introduzida pelo Aviso nº 3116/2008, 
publicado pela Câmara Municipal da Batalha no Diário da República, II Série, nº 28, de 8 de Fevereiro. 

http://pdm.cm-batalha.pt/documentos/


Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2806                                                                                                                                                                            Pág. 31 
Parque Eólico de Marvila II – São Mamede 

Planta de Ordenamento  

De acordo com a Planta de Ordenamento eficaz para o concelho da Batalha o Parque Eólico de Marvila II 
abrange: 

 Espaços Urbanos;  

 Espaços Agrícolas I - RAN;  

 Espaços Agrícolas II / Áreas de médio risco de incêndio;  

 Espaços Florestais/ Áreas de grande risco de incêndio;  

 Espaços Naturais II / Áreas de baixo risco de incêndio. 

Apesar da utilização de cada uma destas categorias de espaço ser regida pelo Regulamento do PDM da 
Batalha, em artigos específicos, a já citada alteração ao Regulamento operada pelo Aviso nº 3116/2008 
(Diário da República, II Série, nº 28, de 8 de Fevereiro), veio alterar o Art.º 43º - Instalações de 
equipamentos e grandes infraestruturas, passando a dispor no seu nº 3 o seguinte: 

Éà pe itidaà aà i stalaçãoà deà i f aest utu asà deà p oduçãoà eà t a spo teà de energias renováveis, 
nomeadamente energia eólica, biomassa, biogás e fotovoltaica, exceto nos espaços urbanos e 
urbanizáveis, de acordo com a legislação em vigor.  

Sendo o parque eólico um todo, apesar da compatibilidade acima enunciada, se uma das suas 
infraestruturas interfere com os Espaços Urbanos, aquele poderá ficar em incompatibilidade com o PDM 
da Batalha. 

Relativamente às linhas elétricas aéreas do parque eólico que cruzam aglomerados populacionais 
propõe-se que as mesmas sejam substituídas por cabos subterrâneos para diminuição do impacte junto 
da população.  

Planta de Condicionantes 

De acordo com a planta de condicionantes eficaz e publicada para o concelho da Batalha, o Parque 
Eólico de Marvila II interfere com:  

 Áreas sujeitas ao Regime Florestal (Baldios); 

 Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

 Reserva Ecológica nacional (REN);  

 Rede elétrica de 30 kV; 

 Estradas e caminhos municipais; 

 Marcos geodésicos 

Sobre estas condicionantes, o Regulamento do PDM da Batalha remete para a legislação em vigor, 
conforme artigos 5º a 14º. 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

Tendo presente a Carta da REN eficaz para o concelho da Batalha, a área do projeto em apreço insere-se 
pa ial e teàe àespaçosàso àestaà o di io a te,à o eta e teà osàe ossiste asà Áreas com riscos de 
erosão àeà Áreas de infiltração máxima .à 

Aos ecossistemas identificados, correspondem atual e respetivamente as categorias de áreas inseridas 
e àRENà àÁreas de levado risco de erosão hídrica do solo àeà Áreas estratégicas de proteção e recarga de 
aquíferos ,à o fo eà dispostoà oà á exoà IVà doà De eto-Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto, que 
estabelece o Regime Jurídico da REN (RJREN), alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 
de Novembro. 

Dadas as categorias de REN em presença, o projeto tem enquadramento, na alínea f) Produção e 
distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis do item II – Infraestruturas, do 
Anexo II do RJREN, sujeita a procedimento de comunicação prévia nos termos previstos na subalínea ii), 
da alínea b) do n.º 3 do artigo 20.º do mesmo Regime. 
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Para os casos em que as pretensões sujeitas ao Regime Jurídico da REN sejam igualmente sujeitas ao 
Regi eà Ju ídi oàdeàáIá,à esta ele eàoà ºà àdoàá t.ºà ºàdoàRJRENà ueà quando a pretensão em causa 
esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental ou de avaliação de incidências 
ambientais, a pronúncia favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional no âmbito 
desses procedimentos compreende a emissão de autorização .à 

É aceitável a demonstração que a instalação do projeto, não afeta significativamente a estabilidade ou o 
equilíbrio ecológico dos sistemas biofísicos em presença, designadamente que a ação não vem a colocar 
em causa as funções das categorias de REN onde se insere, conforme Anexo I do RJREN. 

Inserindo-seàoàp ojetoà aà atego iaàdeàRENà àÁreas de elevado risco de erosão hídrica do solo ,àpo àfo çaà
do disposto no nº 5 do Art.º 22º do RJREN, no nº 1 do Art.º 5 da Portaria nº 419/2012, de 20 de 
Dezembro e na subalínea ii) da alínea f) Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de 
energia renováveis do item II – Infraestruturas, do Anexo I da Portaria nº 419/2012, de 20 de Dezembro, 
o projeto carece de parecer obrigatório e vinculativo da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA, IP).  

Plano Diretor Municipal da Batalha – análise em função da proposta de Revisão 

A 1ª Revisão do PDM da Batalha encontra-se em estado avançado, decorrendo, à data de elaboração do 
presente parecer, o período de discussão pública do mesmo. 

Assim, e relativamente às diferentes peças que constituem as Plantas de Ordenamento e de 
Condicionantes, o projeto em apreço insere-se do seguinte modo: 

Planta de Ordenamento / Classificação e Qualificação do Solo 

As infraestruturas do Parque Eólico de Marvila II, distribuem-se pelo Solo Rural, nas categorias de:  

 Espaços Florestais/Áreas Florestais de Conservação  

 Espaços Florestais/ Áreas Florestais de Produção 

 Espaços Naturais/Áreas Naturais de Tipo II  

Relativamente às tipologias de espaços em presença e ao projeto em apreço, o Regulamento proposto 
na 1ª Revisão do PDM, dispõe no Art.º 12º (Estatuto geral de ocupação do solo rural), através do seu nº 
3, o seguinte: 

Sem prejuízo da legislação em vigor, no solo rural admitem-se como genericamente compatíveis com os 
seus usos dominantes, as seguintes ocupações e utilizações  

a) Implantação de infraestruturas, designadamente, de telecomunicações, de gás, de 
abastecimento e tratamento de águas, de drenagem e tratamento de águas residuais, de 
tratamento de resíduos, de energia elétrica e de produção de energias renováveis, bem como 
de infraestruturas viárias e obras hidráulicas. 

Significa o atrás exposto que o Parque Eólico de Marvila II se compatibiliza à priori com a 1ª Revisão do 
PDM da Batalha. 

No entanto, dispõe o nº 7 do mesmo Art.º 12º o seguinte: 

Cumulativamente com todos os outros condicionamentos legais e regulamentares aplicáveis, a 
edificabilidade em solo rural admissível nos termos do presente Plano só pode ser viabilizada caso 
simultaneamente cumpra os condicionamentos legais relativos à proteção do risco de incêndio, 
nomeadamente restringindo-se aos prédios em que a edificação não seja interdita nos termos dos 
referidos condicionamentos legais, e cuja área e configuração garantam que a distância entre o 
perímetro exterior das componentes edificadas, incluindo anexos e alpendres, e as estremas dos 
mesmos cumpre os valores mínimos estabelecidos na lei ou, quando aplicável nos termos desta, no 
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios ou noutros instrumentos que nela venham a ser 
previstos para o efeito.  

O Art.º 13º (Edificabilidade em solo rural), o qual no seu nº 1 determina que:  

Para além das previstas nos números 3 e 4 do artigo anterior, as ocupações e utilizações compatíveis 
com os usos dominantes do solo rural são as referidas nas secções e subsecções relativas às diferentes 
categorias e subcategorias de espaço em que aquele se desdobra.  
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Os Espaços Florestais/Áreas Florestais de Conservação, são identificados no Art.º 20º. 

O Art.º 21º (Ocupações e utilizações) dispõe o seguinte: 

1. Acautelando a aplicação das normas de silvicultura da função de Proteção, conforme o Plano Regional 
de Ordenamento Florestal (PROF) do Centro Litoral, constituem objetivos específicos de ordenamento a 
conservação dos maciços de espaços florestais.  

2. Nas áreas a florestar devem ser salvaguardados ao máximo os elementos arbóreos e arbustivos de 
espécies autóctones implantados e promovida a plantação das espécies indicadas para cada sub-região 
homogénea do PROF do Centro Litoral que abrange o concelho da Batalha, dando-se preferência a 
espécies de baixa combustibilidade.  

O Art.º 22º (Regime de edificabilidade) determina relativamente à construção de edifícios de apoio a 
atividades ambientais que em prédios até 500 m2 de área de construção máxima é de 60% nos casos de 
prédios com área superior 500 m2, a área de construção máxima é de 300 m2. Em qualquer dos casos 
apenas é admitido um piso e uma altura máxima de fachada de 4,5 m (excetuando instalações especiais 
com justificação técnica aceite pela Câmara Municipal). 

Relativamente aos Espaços Florestais/Áreas Florestais de Produção, os mesmos são identificados no 
Art.º 23º.  

O Art.º 24º (Ocupações e utilizações) dispõe o seguinte: 

1. Acautelando a aplicação das normas de silvicultura por função de produção, que constam do Plano 
Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral, constitui objectivo específico de ordenamento 
destes espaços a diversificação da ocupação dos espaços florestais arborizados com espécies que 
apresentem bons potenciais produtivos.  

2. Nas áreas a florestar tem que ser respeitada a vegetação das galerias ripícolas e têm que ser 
salvaguardados ao máximo os elementos arbóreos e arbustivos de espécies autóctones implantados e 
promovida a plantação das espécies prioritárias e relevantes indicadas para a sub-região homogénea 
Gândaras Sul e para a sub-região homogénea Porto de Mós e Mendiga do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal Centro Litoral.  

O Art.º 25º (Regime de edificabilidade) não define normas específicas aplicáveis ao projeto. 

Relativamente aos Espaços Naturais/Áreas Naturais de Tipo II, os mesmos encontram-se identificados 
no Art.º 28º. 

O Art.º 29º (Ocupações e utilizações) dispõe o seguinte: 

1. Constituem objetivos específicos de ordenamento destes espaços a salvaguarda das suas 
características essenciais, bem como a proteção das espécies autóctones, o equilíbrio e diversidade 
ecológica associada ao coberto arbóreo e arbustivo com interesse ecológico.  

3. Sem prejuízo da legislação em vigor, só são permitidas as seguintes ocupações e atividades:  

c) Infraestruturas previstas na alínea a) do número 3 do Artigo 12º, salvaguardando a necessidade de 
acautelar a manutenção dos valores envolvidos;  

5. Nas áreas naturais de tipo II integradas na Rede Natura 2000 - SIC Serras de Aire e Candeeiros - as 
utilizações, ocupações e transformações do solo potencialmente admissíveis, de acordo com o disposto 
nos números anteriores, só podem ser viabilizadas se se verificar a sua compatibilidade com as 
determinações legais pertinentes e as orientações estabelecidas pelo respetivo plano sectorial 
(PSRN2000) [Plano Sectorial da Rede Natura 2000]  , através do cumprimento das disposições materiais 
e procedimentais decorrentes desses documentos, nomeadamente as transpostas no Anexo I ao 
presente regulamento, do qual é parte integrante.  

6. Os procedimentos de controlo público, prévio ou sucessivo, do exercício das atividades, das ações e 
dos usos, ocupações e transformações do solo a que se refere o número anterior, nomeadamente as 
constantes do Anexo I ao presente regulamento, do qual é parte integrante, são da responsabilidade da 
entidade a que, em cada caso, a lei atribua tal incumbência.  

O Art.º 30º (Regime de edificabilidade) dispõe para os edifícios de apoio a atividades ambientais os 
mesmos parâmetros que para os Espaços Florestais/Áreas Florestais de Conservação. 
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No entanto, na parte do projeto que se insere em área da Rede Natura 2000 (Sitio de Interesse 
Comunitário com o Código PTCON0015 – Sitio Serras de Aire e Candeeiros), o próprio Regulamento da 
1ª Revisão do PDM das Batalha impõe que a concretização daquele, depende de parecer vinculativo do 
ICNF, IP. 

A concluir a apreciação do projeto face á Planta de Ordenamento/Classificação e Qualificação do Solo e 
respetivo Regulamento, propostos na 1ª Revisão do PDM da Batalha, verifica-se a sua compatibilidade, 
desde que salvaguardados os condicionamentos relativos à sua inserção em área do Perímetro Florestal 
da Batalha, Baldios, Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Centro Litoral, Rede Natura 
2000 e cumpridos os parâmetros de edificabilidade e as regras do PMDFCI. 

Planta de Ordenamento / Salvaguardas e Execução 

De acordo com esta Planta o Parque Eólico de Marvila II implanta-se na sua maioria em Estrutura 
Ecológica Municipal/ Estrutura Ecológica Municipal Principal, coincidente com Áreas de Suscetibilidade e 
Ocorrência de Riscos/ Áreas com Suscetibilidade Elevada de Contaminação de Aquíferos. 

A Estrutura Ecológica Municipal encontra-se identificada no Art.º 73º (identificação e objetivos) do 
Regulamento proposto, nos seguintes termos: 

1. A estrutura ecológica municipal pretende criar um contínuo natural através de um conjunto de áreas 
que, em virtude das suas características biofísicas ou culturais, da sua continuidade ecológica e do seu 
ordenamento, têm por função principal contribuir para o equilíbrio ecológico e para a Proteção, 
conservação e valorização ambiental e paisagística do património natural dos espaços rurais e urbanos.  

2. A estrutura ecológica municipal deve garantir as seguintes funções:  

a) Preservar os maciços rochosos e habitats rupícolas associados;  

b) Preservar grutas e algares;  

c) Proteger as áreas de maior sensibilidade ecológica e de maior valor para a conservação da flora 
autóctone;  

e) Proteger e regular o sistema hídrico do sistema cársico do Planalto de S. Mamede;  

f) Proteger os corredores ecológicos e a manutenção em rede dos corredores ecológicos secundários.  

No Art.º 74º é explicado que a Estrutura Ecológica Municipal se desdobra em Estrutura Ecológica 
Principal e Estrutura Ecológica Complementar, sendo esta constituída pelas áreas da REN e da RAN não 
incluídas na estrutura ecológica principal. 

O seu regime específico é objeto do Art.º 75º, nos seguintes termos: 

1. Sem prejuízo das servidões administrativas e restrições de utilidade pública, nas áreas da estrutura 
ecológica municipal aplica-se o regime das categorias e subcategorias de espaço definidas no presente 
Regulamento, cumulativamente com as disposições constantes dos números seguintes.  

2. Nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica principal, cuja delimitação consta da Planta de 
Ordenamento - Salvaguardas e Execução, para além do disposto para as diferentes subcategorias de 
espaço, têm que ser cumpridas as seguintes disposições:  

a) Preservação dos seguintes elementos da paisagem:  

i. Estruturas tradicionais associadas à atividade agrícola nomeadamente eiras, poços, tanques, noras, 
moinhos e muros de pedra;  

ii. Sebes de compartimentação da paisagem.  

3. As áreas abrangidas pela estrutura ecológica complementar regem-se pelos regimes da REN e/ou da 
RAN, sem prejuízo do disposto para as diferentes categorias e subcategorias de espaço em que se 
localizem.  

Resulta do atrás exposto que se mantém válido o referido quanto aos condicionamentos impostos ao 
projeto em razão das categorias de espaço (definido na Planta de Ordenamento/Classificação e 
Qualificação) em que o mesmo se implanta, as quais devem ser conjugadas com o cumprimento dos 
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objetivos da Estrutura Ecológica Municipal e a preservação da paisagem e o cumprimento dos regimes 
jurídicos da REN e da RAN quando estas coincidirem também. 

As Áreas de Suscetibilidade e Ocorrência de Riscos encontram-se identificadas no nº 1 do Art.º 83º do 
Regulamento proposto, nos seguintes termos: 

As áreas de suscetibilidade à ocorrência de riscos são aquelas que correspondem a determinadas 
características do território ou a fatores aos quais o território está sujeito que, para além das 
condicionantes legais em presença, implicam regulamentação adicional que condiciona as utilizações e 
ocupações dominantes estabelecidas para cada categoria de espaço.  

As Áreas com Suscetibilidade Elevada de Contaminação de Aquíferos encontram-se tratadas no Art.º 
86º, nos seguintes termos: 

1. As áreas com suscetibilidade elevada de contaminação de aquíferos, identificadas na Planta de 
Ordenamento - Salvaguardas e Execução, correspondem às áreas de maior permeabilidade potencial do 
concelho.  

2. Nestas áreas as infraestruturas de drenagem e tratamento de esgotos devem ser obrigatoriamente 
ligado à rede pública ou a dispositivo estanque a que seja assegurado serviço de remoção e transporte 
dos efluentes para local designado pela Câmara Municipal.  

De assinalar que uma vala de cabos de ligação ao AG da posição alternativa B, poderá cruzar área 
cartografada como Áreas de Suscetibilidade e Ocorrência de Riscos/ Áreas com Suscetibilidade Elevada 
de Movimentos de Massa em Vertentes, as quais são objeto do Art.º 88º do Regulamento proposto, nos 
seguintes termos: 

1. As Áreas com suscetibilidade elevada de movimentos de massa em vertentes, identificadas na Planta 
de Ordenamento - Salvaguardas e Execução, correspondem a áreas com risco de deslizamento do solo 
elevado, situadas em zonas de vertentes mais abruptas, em especial nas zonas com geologia mais 
desfavorável.  

2. A ocupação destas áreas obedece aos seguintes condicionalismos:  

a) A nova edificação só é permitida quando seja comprovada a inexistência de risco de derrocada, com 
base em estudo geotécnico especificamente elaborado para o efeito;  

b) Quando for permitida a edificação de novos edifícios ou a alteração ou ampliação de edifícios que 
constituam preexistências, nos termos do artigo 9º, deve ser efetuado o reforço dos terrenos e a 
estabilização dos taludes.  

Considera-se que embora não diretamente relacionadas com o disposto neste Artigo, as medidas de 
minimização, propostas pelo proponente relativamente à Geologia e Solos em fase de obra dão resposta 
adequada este aspeto, desde que os cuidados a ter na fundação dos AG sejam estendidos à abertura da 
vala de cabos na proximidade da posição alternativa B. 

Carta de Condicionantes  

As diferentes infraestruturas do PE de Marvila II afetam diversos Recursos e infraestruturas do 
município da Batalha, os quais se encontram elencados no Art.º 5º do Regulamento proposto e são 
identificados na Carta de Condicionantes. 

Estes Recursos e Infraestruturas constituem-se assim como Servidões Administrativas e Restrições de 
Utilidade Pública, sendo o seu regime estabelecido no Art.º 6º do mesmo Regulamento, nos seguintes 
termos: 

1. As áreas abrangidas por servidões administrativas e restrições de utilidade pública regem-se, no que 
diz respeito ao uso, ocupação e transformação do solo, pelas disposições expressas no presente 
Regulamento para a categoria de espaço em que se encontram, condicionadas ao respetivo regime legal 
vigente da servidão administrativa ou restrição de utilidade pública.  

2. As servidões administrativas e restrições de utilidade pública com representação na Planta de 
Condicionantes não dispensam a consulta da legislação específica, nomeadamente sobre as faixas de 
Proteção e a consulta a traçados mais rigorosos e possível existência de cartografia mais atual.  
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3. As servidões administrativas e restrições de utilidade pública resultantes das áreas florestais 
percorridas por incêndio, tal como indicadas na Planta de Condicionantes, têm que ser atualizadas 
anualmente pelo Município, assim como outras condicionantes ou riscos que necessitem de atualização.  

O projeto do Parque Eólico de Marvila II afeta com maior expressão o recurso ecológico Reserva 
Ecológica Nacional,  

É também afetado o recurso ecológico Rede Natura 2000 (Sitio de Interesse Comunitário com o Código 
PTCON0015 – Sitio Serras de Aire e Candeeiros) que afeta os locais alternativos E e F para instalação de 
AG, respetivos acessos e ligações elétricas, conforme já havia sido também verificado na análise de 
Planta de Ordenamento/Classificação e Qualificação do Solo.  

Dado os locais e infraestruturas em causa corresponderem aos Espaços Naturais/Áreas Naturais de Tipo 
II, mantém-se válido o atrás afirmado relativamente àquela categoria de Espaço, isto é, a aprovação do 
projeto depende de parecer favorável do ICNF, IP relativamente á sua conformidade com o Plano 
Sectorial da Rede Natura 2000. 

São afetadas também diversas infraestruturas de carácter linear e pontual, concretamente: 

 Recursos Hídricos/Domínio Hídrico/Leitos e Margens – Sob tutela da APA, IP. 

 Infraestruturas/Estradas e Caminhos Municipais/Estradas Municipais (EM) e Caminhos 
Municipais (CM) – A rede rodoviária encontra-se tratada nos artigos 76º a 78º do Regulamento 
proposto, destacando-se o disposto na alínea a) do nº 2 do Art.º 78º (Regime de proteção) que 
remete para a legislação em vigor o regime de proteção das vias sob jurisdição municipal.  

 Infraestruturas/Rede Elétrica/Rede Nacional de Distribuição de Eletricidade – No caso prático 
deste projeto, remete-se para o cumprimento dos já citados pareceres da  EDP Distribuição e 
REN- Rede Elétrica Nacional, S. A. 

 Marcos Geodésicos – A localização do aerogerador denominado T1, situa-se muito próximo de 
um marco geodésico, pelo que deverá a implantação daquele e infraestruturas relacionadas no 
terreno, ser precedida de autorização da Direção Geral do Território, conforme disposto no Art.º 
23º do Decreto-Lei nº 143/82, de 26 de Abril. 

As infraestruturas elétricas e de acessibilidade do projeto cruzam algumas áreas identificadas como 
Recursos Agrícolas/Reserva Agrícola Nacional (RAN), nesta Carta.  

Verifica-se no entanto que as infraestruturas do Parque Eólico de Marvila II se situam maioritariamente 
em área submetida ao Regime Florestal/Perímetro Florestal da Batalha/Regime Florestal Parcial.  

Contudo, as áreas inseridas no Perímetro Florestal da Batalha, definidas nesta Carta, coincidem com os 
espaços florestais de produção e de conservação e áreas naturais de tipo II definidas na Planta de 
Ordenamento/Classificação e Qualificação do Solo, pelo que continua a manter-se válido o exposto 
quanto à viabilidade e condicionamentos do projeto nessas categorias.   

Relativamente à Perigosidade de Incêndio Florestal patente nesta Carta, verifica-se que o projeto, 
concretamente os AG, se implantam em locais de Alta perigosidade, ou na transição entre estes e zonas 
não classificadas. Os caminhos de acesso e as ligações elétricas cruzam zonas não classificadas e 
classificadas com Alta e Muito Alta perigosidade e a subestação da posição base não se encontra em 
área classificada. 

O assunto é tratado no Art.º 84º do Regulamento proposto, nos seguintes termos: 

1. As áreas com perigosidade de incêndio elevada e muito elevada correspondem a zonas onde há maior 
probabilidade de ocorrência de incêndio florestal.  

2. A ocupação destas áreas obedece aos condicionalismos legais aplicáveis, incluindo os relativos à 
interdição de construção de novos edifícios nos casos legalmente previstos em função dos usos para 
eles pretendidos, sem prejuízo das infraestruturas definidas nas redes regionais de defesa da floresta 
contra incêndios.  

O nº 7 do Art.º 12º (Estatuto geral de ocupação do solo rural), estabelece por seu turno que: 

Cumulativamente com todos os outros condicionamentos legais e regulamentares aplicáveis, a 
edificabilidade em solo rural admissível nos termos do presente Plano só pode ser viabilizada caso 
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simultaneamente cumpra os condicionamentos legais relativos à proteção do risco de incêndio, 
nomeadamente restringindo-se aos prédios em que a edificação não seja interdita nos termos dos 
referidos condicionamentos legais, e cuja área e configuração garantam que a distância entre o 
perímetro exterior das componentes edificadas, incluindo anexos e alpendres, e as estremas dos 
mesmos cumpre os valores mínimos estabelecidos na lei ou, quando aplicável nos termos desta, no 
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios ou noutros instrumentos que nela venham a ser 
previstos para o efeito. 

Resulta do atrás exposto, mais uma vez, que a concretização do projeto deve conformar-se com o Plano 
Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios ou, se este não estiver em vigor, deve ser dado 
cumprimento ao disposto no nº 3 do Art.º 16º do Decreto Lei nº124/2006, de 28 de Junho com as 
posteriores alterações (redação atual conferida pelo Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de Janeiro), 
conforme referido na apreciação do projeto face ao PDM da Batalha em vigor. 

Relativamente aos povoamentos florestais percorridos por incêndios, a posição alternativa da 
subestação e o estaleiro da posição base, encontram-se em área de incêndio de 2007 (cartografia 
nacional de áreas ardidas). Assim, no caso de se optar pela instalação da subestação na posição 
alternativa, deve ser tida em conta o disposto no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de Outubro, alterado 
pela Lei n.º 54/91, de 8 de Agosto, e pelos Decretos -Leis 34/99, de 5 de Fevereiro, e 55/2007, de 12 de 
Março sobre a interdição da edificação durante dez anos após um incêndio e a possibilidade de em 
situações fundamentadas, nomeadamente em caso de ações de interesse público ou de 
empreendimentos de relevante interesse geral como tal reconhecidos, aquelas interdições possam ser 
levantadas. 

No que concerne ao cumprimento do DL n.º 124/2006, de 28/6, alterado pelo DL n.º 17/2009, de 14/1, 
que estabelece as medidas e ações estruturais e operacionais relativas à prevenção e proteção das 
florestas contra incêndios, a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra 
Incêndios, verifica-se que o parque eólico é compatível com o mesmo, na medida que a construção 
deste tipo de infraestruturas estão fora do âmbito da aplicação do n.º 2 do artigo 16.º, uma vez que não 
correspondem a edificações para habitação, comércio, serviços e indústria. 

Artigo 16.º 

Condicionalismos à edificação 

1 – …  

2 — A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria fora das áreas edificadas 
consolidadas é proibida nos terrenos classificados nos PMDFCI com risco de incêndio das classes alta ou 
muito alta, sem prejuízo das infra -estruturas definidas nas RDFCI. 

3 — …  

No que concerne à localização do estaleiro, qualquer uma das situações apresentadas são viáveis. 

Tendo em consideração que o parque eólico abrange terrenos baldios, submetidos à servidão do 
Regime Florestal Parcial - Perímetro Florestal da Batalha, deve o proponente cumprir com o disposto na 
Lei dos baldios, Lei n.º 72/2014, de 2 de Setembro, que procede à segunda alteração à Lei n.º 68/93, de 
4 de setembro, nomeadamente, a apresentação das atas da entidade que ateste o direito de 
administração dos terrenos baldios, assim como as atas ratificadas pela Mesa da Assembleia de 
Compartes que comprovem o arrendamento e cessão de exploração dos terrenos baldios ou a alienação 
por razões de interesse local, para a construção do parque eólico. 

No que concerne à servidão do Regime Florestal Parcial considera-se que o parque eólico é compatível 
com esta servidão, uma vez que não põe em causa o uso e a aptidão florestal nas área não abrangidas 
pelas infraestruturas e por este não ter um caráter indefinido no tempo, dado que está definido o 
período de exploração. Assim, após o fim da exploração do parque eólico todas as infraestruturas 
associadas ao mesmo deverão ser retiradas e recuperadas as áreas por elas ocupadas. 

Importa ainda referir que o parque eólico deve cumprir com o disposto, no DL n.º 169/2001, de 25 de 
Maio, alterado pelo DL n.º 155/2004, de 30 de Junho, que visa a proteção do sobreiro e da azinheira, 
atendendo à sua importância ambiental e económica, já reconhecida na Lei de Bases da Politica 
Florestal. Assim, nos termos do disposto do artigo 3.º do diploma supra referido, o corte ou arranque de 
sobreiros e azinheiras, em povoamento ou isolados, carece de autorização. 
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Artigo 3.º 

Corte ou arranque 

1 — O corte ou arranque de sobreiros e azinheiras, em povoamento ou isolados, carece de autorização, 
nos termos do presente artigo. 

Nos termos do disposto do artigo 7.º do diploma supra referido, as disposições contidas no presente 
diploma prevalecem sobre os regulamentos ou quaisquer normas constantes de instrumentos de gestão 
territorial. 

Artigo 7.º 

Prevalência da legislação de proteção do sobro e azinho 

As disposições contidas no presente diploma prevalecem sobre os regulamentos ou quaisquer normas 
constantes de instrumentos de gestão territorial. 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

Esta planta encontra-se também nos documentos colocados na Discussão Pública da 1ª revisão do PDM 
da Batalha. 

Analisada a referida planta, verifica-se que embora haja alterações relativamente à REN eficaz, o projeto 
continua a recair nos mesmos ecossistemas: 

 Áreas de máxima infiltração (Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos, segundo o 
Anexo IV do RJREN) – Aerogeradores e posições base e alternativas doas subestações e dos 
estaleiros. 

 Áreas com riscos de erosão (Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, segundo o Anexo 
IV do RJREN) – com pouca expressão - Acessos e ligações elétricas. 

Continua por isso a manter-se válido o enquadramento e viabilidade do projeto nos termos do RJREN, 
conforme afirmado na análise do projeto face à REN eficaz.  

Plano Diretor Municipal de Ourém 

Para o local vigora o Plano Diretor Municipal de Ourém, publicado conforme a RCM n.º 148-A/2002 de 
30 de Dezembro, retificado pelo Aviso n.º 5416/2009 de 12 de Maio e pelo Aviso n.º18200/2009 de 15 
de Outubro, alterado pelo Aviso n.º 11779/2010 de 14 de Junho retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 1614/2010 de 12 de Agosto. 

Nos termos do PDM de Ourém, o projeto insere-se na Classe de Espaço Agroflorestal, sendo 
regulamentado nos termos dos Art.ºs 55.º a 57.º do Regulamento do PDMO, verificando-se que nenhum 
dos tipos de infraestruturas em causa, postes/linha elétrica estão previstas no regime de uso do solo do 
PDM de Ourém. 

Reserva Ecológica Nacional (REN)  

De acordo com a carta de delimitação da REN do concelho de Ourém, o traçado da linha elétrica de 
i te ligaçãoàafetaà easàdeà xi aài filt ação .à 

Nos termos do regime jurídico da REN, anexo IV do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua 
atual redação, as referidas áreas da REN co espo de àaà easàest atégi asàdeàp oteçãoàeà e a gaàdeà
a uífe os . 

Relativamente aos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de 
prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN [cf. n.º 2 e n.º 3, alínea b), do artigo 
20.º e anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua atual redação], verifica-se que o 
projeto tem enquadramento, porquanto as infraestruturas de produção e distribuição de eletricidade a 
partir de fontes de energia renováveis estão contempladas no anexo II, ponto II, alínea f), sendo 
passíveisà deà se à ealizadasà e à easà est atégi asà deà p oteçãoà eà e a gaà deà a uífe os ,à edia teà
comunicação prévia à CCDR. 
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Qua toà à salvagua daà dasà fu çõesà assegu adasà pelasà easà est atégicas de proteção e recarga de 
a uífe os à [ f.à .ºà àeà .ºà ,àalí eaàa ,àdoàa tigoà .ºàeàa exoà IàdoàDe eto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 
agosto, na sua atual redação], refira-se que as áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos são 
as áreas geográficas que, devido à natureza do solo, às formações geológicas aflorantes e subjacentes e 
à morfologia do terreno, apresentam condições favoráveis à ocorrência de infiltração e recarga natural 
dos aquíferos e se revestem de particular interesse na salvaguarda da quantidade e qualidade da água a 
fim de prevenir ou evitar a sua escassez ou deterioração.  

Nestas áreas podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as 
seguintes funções [cf. n.º 3 da alínea d) da secção II do anexo I do citado decreto-lei]: 

i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento 
sustentável dos recursos hídricos subterrâneos; 

ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água; 

iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes da 
água subterrânea, com particular incidência na época de estio; 

iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de 
contaminação e sobrexploração dos aquíferos; 

v) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente nos 
aquíferos cársicos, como por exemplo invertebrados que ocorrem em cavidades e grutas. 

Face às características do projeto, nomeadamente: 

 Para a instalação da linha elétrica será usado um caminho existente, que acompanha toda a 
extensão do traçado proposto para o ramal de interligação, para aceder aos locais de 
implantação dos apoios. 

 A área de intervenção corresponde apenas à área de implantação dos apoios dos postes e a área 
correspondente à faixa de proteção do corredor da linha. 

 A intervenção no solo, no concelho de Ourém, compreende a instalação de 3 postes de apoio da 
linha elétrica, 2 apoios de betão e 1 apoio metálico, envolvendo a impermeabilização de uma 
área de cerca de 6 m2. 

 Na faixa de proteção do corredor da linha será efetuada desmatação, corte ou decote das 
árvores, ou seja, as operações necessárias para garantir a distância mínima de segurança do 
corredor de proteção da linha elétrica, numa largura máxima de 25 metros, limitada por duas 
retas paralelas distanciadas 12,5 metros do eixo do traçado; estimando-se que estas operações 
incidam sobre uma área de cerca de 20 500 m2. 

 A instalação da linha envolve a realização das seguintes intervenções: desmatação nos locais de 
implantação dos postes, escavação das fundações dos postes, colocação da base dos postes, 
betonagem dos postes e montagem dos mesmos, passagem de cabos entre os postes. 

 O projeto não intersecta zonas de circulação preferencial de água, e as escavações previstas 
serão de profundidade reduzida, não havendo interseção direta de leitos e margens de cursos de 
água. 

Considera-se, apesar do projeto se localizar num importante sistema aquífero, com presença de 
vegetação espontânea característica dos modelados cársicos, que a intervenção prevista, atenta a 
reduzida dimensão da área a impermeabilizar e a natureza dos trabalhos previstos, não é suscetível de 
i te fe i àsig ifi ativa e teà o àasà fu çõesàdeàsupo teà iofísi oàassegu adasàpelasà easàest atégi asà
de proteçãoà eà e a gaà deà a uífe os .à Co side a doà ai daà asà edidasà deà i i izaçãoà p evistas,à
designadamente o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, a limitação, ao estritamente 
necessário, do corte de vegetação de porte arbustivo e arbóreo e a restrição das ações construtivas e de 
deposição de materiais, circulação de pessoas e maquinaria, às áreas balizadas para o efeito; afigura-se 
que os principais impactes inerentes à fase de construção serão minimizados. 
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Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROTOVT)  

Para o local do projeto vigora o Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo 
(PROTOVT) retificado pela Declaração de Retificação n.º 64-A/2009, de 6/8. 

De acordo com este plano regional o local insere-se segundo o Esquema de Modelo Territorial em Áreas 
de Desenvolvimento Agrícola e Florestal como Floresta de Produção e Olivicultura, pertencendo à 
Unidade Territorial 11 – Maciço Calcário. 

No âmbito da Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA), toda a área do projeto 
está abrangida pela Rede Secundária da ERPVA, como Áreas Nucleares Secundárias. 

No âmbito das Normas Específicas de Carácter Sectorial (2.1 — O Sistema Urbano e a Competitividade) 
para o sector da agricultura e florestas, o PROT estipula orientações para a necessidade de, entre outras, 
promover a diversificação do tecido económico e social, promovendo a salvaguarda das áreas agrícolas 
prioritárias da afetação do território a outras utilizações dominantes, bem como o desenvolvimento 
sustentável do solo rural, a salvaguarda de investimentos públicos ou privados estruturantes do espaço 
rural, tais como investimentos com impacte social e económico na comunidade, designadamente as 
construções ou benfeitorias.  

Nesse sentido e tendo em conta que não ocorre ocupação de solos agrícolas da Reserva Agrícola 
Nacional, considera-se que o projeto se enquadra nestas orientações.  

Acresce que no âmbito da caraterização da UT 11 do PROTOVT, consta que o maciço calcário 
estremenho, pela sua localização e orientação geográfica, detém um elevado potencial eólico. 

Face ao exposto, considera-se que o projeto não colide diretamente com as orientações estratégicas do 
PROT OVT. 

Conclusão 

Concelho da Batalha 

Face ao exposto, considera-se que, apesar da alteração ao Regulamento operada pelo Aviso nº 
3116/2008 de 8 de Fevereiro, que veio alterar o Art.º 43º - Instalações de equipamentos e grandes 
infraestruturas, passando a ser expressamente admitida a instalação de infraestruturas de produção e 
transporte de energias renováveis, nomeadamente energia eólica, tal exclui o solo urbano, o que 
inviabiliza as ligações elétricas a partir dos aerogeradores das posições alternativas E e F.  

Estando o PDM da Batalha em fase final da sua 1ª Revisão, decorrendo atualmente a sua discussão 
pública, foi o projeto reanalisado face às alterações de tratamento do território operadas ao nível das 
Plantas de Ordenamento e de Condicionantes e do Regulamento proposto. 

Assim, atendendo à expectativa da aprovação e publicação da 1ª Revisão do PDM da Batalha, da 
verificação da compatibilidade do projeto com o RJREN e do prazo legal da validade de uma Declaração 
de Impacte Ambiental, o projeto é compatível com o ordenamento do território, tendo em consideração 
o seguinte:  

 Entrada em vigor da 1ª Revisão do PDM da Batalha, nos mesmos moldes que se encontra 
submetido à discussão pública, ou com alterações que não suscitem incompatibilidade entre o 
projeto e aquele Plano. 

 Cumprimento do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios ou, no caso deste não 
estar em vigor, o cumprimento do disposto no nº 3 do Art.º 16º do Decreto Lei nº124/2006, de 
28 de Junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de Janeiro. 

 Salvaguarda dos condicionamentos relativos à afetação dos Recursos Agrícolas (Reserva Agrícola 
Nacional), a verificar pelo parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro.  

 Obtenção de autorização da Direção Geral do Território, conforme disposto no Art.º 23º do 
Decreto-Lei nº 143/82, de 26 de Abril, previamente à instalação do Aerogerador denominado T1 
na proximidade de um Marco Geodésico. 

 Cumprimento dos pareceres emitidos pela REN- Rede Elétrica nacional, S. A., EDP Distribuição e 
Estradas de Portugal, S. A. 
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 No caso da instalação da subestação na posição alternativa, deve ser dado cumprimento ao 
Decreto -Lei n.º 327/90, de 22 de Outubro, alterado pela Lei n.º 54/91, de 8 de Agosto, e pelos 
Decretos -Leis 34/99, de 5 de Fevereiro, e 55/2007, de 12 de Março, no que se refere à interdição 
da edificação durante dez anos após um incêndio e à possibilidade e condições para o 
levantamento dessa interdição. 

De referir que a pronúncia favorável da CCDR-C no âmbito do presente procedimento de AIA, 
compreenderá a aceitação da comunicação prévia prevista no RJREN, conforme estabelecido no nº 7 do 
Art.º 24º deste regime. 

Concelho de Ourém 

Verifica-se que o projeto apresenta convergência com as orientações setoriais e territoriais definidas no 
PROTOVT para o local. 

Nos termos do PDM de Ourém, o projeto insere-se na Classe de Espaço Agroflorestal, sendo 
regulamentado nos termos dos Art.ºs 55.º a 57.º do Regulamento do PDMO, verificando-se que nenhum 
dos tipos de infraestruturas em causa, postes/linha elétrica estão previstas no regime de uso do solo do 
PDM de Ourém. 

De acordo com a carta de delimitação da REN do concelho de Ourém, o projeto insere-seà easà deà
xi aà i filt ação à tipologiaà atual e teà desig adaà deà easà est atégi asà deà p oteçãoà eà e a gaà deà

a uífe os . 

Nos termos do regime da REN as ações previstas no projeto são compatíveis com os objetivos desta 
condicionante legal, uma vez as infraestruturas de produção e distribuição de eletricidade a partir de 
fontes de energia renováveis estão contempladas no anexo II, ponto II, alínea f) do Decreto-Lei n.º 

/ ,à deà à deà agosto,à se doà passíveisà deà se à ealizadasà e à easà est atégi asà deà p oteçãoà eà
e a gaàdeàa uífe os ,à edia teà o u i açãoàp éviaà àCCDR. 

Verifica-se ainda, da análise efetuada, que o projeto não coloca em causa as funções desempenhadas 
pelo sistema biofísico de REN em presença. 

 

Salienta-se que, de acordo com o ponto 6 do artigo 18º do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de 
outu o,à aàdes o fo idadeàdoàp ojetoà o àosài st u e tosàdeàgestãoàte ito ial (IGT) aplicáveis não 
condiciona oà se tidoà deà de isãoà daà DIá ,à deve doà aà des o fo idadeà o à os IGT ser avaliada e 
eventualmente ultrapassada em sede de licenciamento. 

5.10. ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS 

Face à análise desenvolvida dos diversos fatores ambientais, considera-se que deve ser adotada uma 
solução que integre a localização de aerogeradores da solução base e da solução alternativa tendo em 
consideração o a seguir referido. 

Considera-se que a solução base pode ser melhorada através da reconfiguração do layout, adotando 
uma distribuição dos aerogeradores mais concentrada, que incluíssem as alternativas B e C ou D como 
opções, em substituição das localizações T1 e T2. Deste modo, verifica-se uma redução significativa dos 
impactes resultantes de uma maior dispersão de aerogeradores pelo território, com uma profusão de 
linhas internas, com impactes ao nível da paisagem, fauna e socioeconomia, sendo ainda estes 
cumulativos com os impactes dos parques eólicos vizinhos.  

Relativamente ao fator ambiental sistemas ecológicos, considera-se que as posições E e F por se 
localizarem numa área sensível - Sítio de Interesse Comunitário PTCON0015 – Serras de Aire e 
Candeeiros, abrangendo duas manchas de habitats, que incluem os habitats naturais 5330+6220*+6210 
(*prioritário na presença de orquídeas) +8210+6110*, contrariam as orientações do Plano Sectorial da 
Rede Natura 2000 (PSRN2000), aprovado pela RCM n.º 115-A/2008, de 21 de julho, a gestão 
estabelecida reportam para o condicionamento à construção de infraestruturas, designadamente 
parques eólicos. Nesse sentido, considera-se que estas alternativas não devem ser consideradas como 
opções de localização, tanto mais que esta posição é reforçada pelos impactes decorrentes da 
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proximidade ao polo turístico do aglomerado da Pia do Urso, designadamente em termos do aumento 
ruído e da degradação da paisagem. 

Tendo em consideração a informação dos estudos apresentados, as localizações T6, T7, e T8 constituem 
as áreas de maior valor para a conservação da natureza e biodiversidade da área abrangida pelo parque 
eólico. Nelas estão referenciados valores florísticos e habitats naturais com estatuto de conservação 
prioritário, que importa proteger, nos termos do disposto do n.º 1 do artigo 2.º do DL 140/99, de 24/4, 
alterado pelos DL 49/2005, de 24/2 e 156-A/2013, de 8/11, assim como valores geomorfológicos 
relevantes, como uma cavidade cársica e áreas de lapiás. Também ao nível da fauna esta área não é 
menos relevante tendo em consideração que em toda a área do parque eólico é a zona que apresenta 
maior grau de isolamento e que apresenta afloramentos rochosos em escarpa, que constituem zonas 
excelentes para abrigo e reprodução de várias espécies da fauna. Por essa razão considera-se que a 
posição T7 não deve ser viabilizada e que as posições T8 e T6 devem ser objeto de ajustes na sua 
localização de modo a permitir um maior afastamento aos valores em questão.  

Do mesmo modo, considera-se que o novo acesso a construir entre o acesso da subestação (solução 
base) e o aerogerador T6, não deve ser viabilizado atendendo que a sua utilização induz um maior grau 
de perturbação sobre a fauna que utiliza os afloramentos rochosos em escarpa do cabeço giesteira. 
Como alternativa de acesso às posições T6 e B, considera-se menos impactante a 
construção/beneficiação de um caminho existente (em mau estado) que se localiza entre estas posições 
e que se desenvolve pela vertente Oeste desta encosta, com possibilidade de ligação ao caminho 
florestal que dá acesso a uma pequena pedreira, na vertente Este. 

No decorrer da visita ao local confirmou-se a informação do EIA sobre o parque eólico com a observação 
in loco de parte dos valores naturais referenciados nos estudos. Constatou se também a necessidade de 
proceder a ajustes de localização de equipamentos e infraestruturas do parque eólico, sempre que estas 
colidissem com património geológico/ geomorfológico, como foi observado o caso da subestação, cuja 
localização recai sobre um lapiás. Por esse motivo, considera-se que a subestação do layout base deve 
ser relocalizada dentro da área de estudo, e ser apresentada em RECAPE uma alternativa à mesma. 

Considera-se que pode ser analisada a possibilidade de localizar a subestação na área abrangida pelo 
parque eólico, entre as posições B, C, D e T6, seguindo o princípio de que uma maior concentração das 
infraestruturas se traduz numa maior redução dos impactes. 

No que se refere ao ambiente sonoro, considera-se que o aerogerador T2 deva ser relocalizado para a 
posição alternativa B induzindo menores impactes acústicos no recetor P5. Considera-se ainda que o 
aerogerador T10 deva ser relocalizado para o local alternativo D de forma a viabilizar o cumprimento do 
critério de incomodidade no recetor P7, minimizando os impactes cumulativos com o Parque Eólico 
Marvila I. 

No que se refere à paisagem, verifica-se que os impactes negativos são muito significativos, destacando-
se as seguintes situações:  

 Todas as componentes do projeto inserem-se num contexto cénico de Qualidade Visual Elevada. 

 Impacte visual sobre a integridade visual das áreas com Qualidade Visual Elevada da área de 
estudo. 

 Intrusão visual face a valores visuais como as bancadas horizontais de pedra expostas e com 
aspeto estriado do cabeço giesteira. 

 O impacte visual sobre as povoações de Casal Velho, Casais de São Mamede, Portela das Cruzes e 
Crespos e sobre o miradouro natural na cumeada onde se localiza o vértice geodésico S. 
Mamede, junto aos 3 moinhos existentes e que integram a Rota dos Moinhos. Neste caso os 
impactes negativos mais significativos decorrem das localizações dos aerogeradores T1, T2 e 
posição A. 

 Na Aldeia da Pia do Urso, verifica-se que a maioria dos aerogeradores será potencialmente visível 
neste lugar, em que se destaca a posição alternativa E, que dista cerca de 500 m. 

 O impacte do projeto sobre valores visuais, ou na sua área de implantação ou na sua envolvente, 
dado que os mesmos ficarão comprometidos em termos de enquadramento cénico. Neste caso 
importa destacar a subestação da solução base e os aerogeradores T7 e T8. 
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Para o fator ambiental património, os impactes podem ser minimizados com o abandono da posição A e 
do aerogerador T7, devido à proximidade a ocorrências patrimoniais identificadas. Por forma a 
minimizar os impactes na paisagem e a destruição de antigos caminhos rurais, considera-se que deve 
existir de apenas uma linha elétrica a partir do aerogerador T2 (sendo preferível a linha situada mais a 
Este); o abandono da ligação entre o aerogerador T6 e a Subestação; fazer a ligação entre o T4 e a 
subestação (solução base) através dos caminhos rurais situados a Sul do aerogerador na posição D (onde 
existe uma ligação direta). 

Nesse sentido, e face ao acima exposto, considera-se que a reformulação do layout do projeto de 
acordo com os pontos infra indicados, minimiza, de forma significativa, alguns dos impactes negativos 
identificados. 

Face à análise efetuada considera-se que o projeto deve integrar as seguintes condicionantes: 

 Não utilizar as posições dos aerogeradores T1, T2, T7, A, E e F; 

 As posições T6 e T8 devem sofrer um ligeiro ajuste na ordem das dezenas de metros de 
afastamento aos valores naturais identificados, respetivamente, para Este e Sudeste; 

 Não utilizar o acesso a construir entre o acesso da subestação da solução base e o aerogerador 
T6; 

 Não utilizar o acesso proposto que liga o aerogerador T4 à subestação (solução base); 

 Não utilizar nenhuma das localizações propostas para a subestação, nem a da solução base nem 
da solução alternativa. 

Aspetos que devem ser tidos em consideração na reformulação do layout do projeto: 

 Verificar o cumprimento do Regulamento Geral do Ruido no novo layout a apresentar tendo em 
consideração os impactes cumulativos com o Parque Eólico de Marvila I; 

 Como alternativa de acesso às posições T6 e B, deve ser avaliada a possibilidade de construir/ 
beneficiar um caminho existente (em mau estado) que se localiza entre estas posições e que se 
desenvolve pela vertente Oeste desta encosta, com possibilidade de ligação ao caminho florestal 
que dá acesso a uma pequena pedreira, na vertente Este; 

 Como alternativa de acesso que liga os aerogeradores T4 e T8, deve ser avaliada a possibilidade 
de utilizar os caminhos rurais situados a Sul do aerogerador na posição D (onde existe uma 
ligação direta); 

 Avaliar a possibilidade de relocalização da subestação para uma posição situada entre as 
posições B, C, D e T6, que permita a ligação à linha elétrica aérea a 60 kV num ponto mais a 
Norte, situado dento do limite administrativo do concelho da Batalha, de modo a conferir menor 
perturbação na área do cabeço da giesteira. 

 Avaliar as opções viáveis de ligação da subestação do Parque Eólico de Marvila II – São Mamede 
à linha elétrica aérea a 60 kV existente. 

 

6. PARECERES EXTERNOS 

Como referido no capítulo 2 deste parecer foram solicitados pareceres específicos a entidades externas. 
No presente capítulo apresenta-se um resumo do conteúdo dos pareceres externos recebidos, 
nomeadamente da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e da Câmara Municipal da Batalha. No 
Anexo III encontra-se cópia dos referidos pareceres. 

A ANPC informa que a área de implantação do projeto não apresenta interferência nas redes de 
comunicações sob a sua responsabilidade. Informa, também, que o projeto não condiciona a utilização 
dosàlo aisàdeà s oopi g àp ese te e teàdefi idosàpa aàosàaviõesà o a dei osàa fí ios,à o sta tesà aà
NOP 5206/2014 do CNOS/ANPC, nem dos Centros de Meios Aéreos previstos na Diretiva Operacional n.º 
2 (DECIF) para operação das aeronaves de combate a incêndios florestais no decorrer da fase Bravo, 
Charlie e Delta. No entanto, recomenda que sejam cumpridas escrupulosamente as recomendações 
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emanadas da circular n.º 10/03, de 6 de maio, do INAC, no que refere às limitações em altura e 
balizagem de obstáculos artificiais à navegação aérea. 

Por último, realça a necessidade de serem adotadas as medidas de mitigação a seguir referidas: 

Fase de construção 

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

 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. 

 Alertar, no início das obras, as entidades envolvidas na prevenção e combate aos incêndios 
florestais, nomeadamente os Corpos de Bombeiros e os Serviços Municipalizados de Proteção 
Civil dos concelhos abrangidos pelo projeto. 

 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. 

Fase de exploração: 

 Informar os Serviços Municipais de Proteção Civil e os Gabinetes Técnicos Florestais dos 
concelhos abrangidos pelo projeto sobre a sua entrada em funcionamento, de modo a proceder 
à eventual atualização dos respetivos Planos Municipais de Emergência e /ou Planos Municipais 
de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

 Proceder à manutenção, conservação e limpeza dos acessos e zonas envolventes do projeto, de 
modo a garantir uma barreira à propagação de eventuais incêndios e a possibilitar o acesso e 
circulação a veículos de combate a incêndios. 

 Colocar, na zona do parque eólico, sinalética disciplinadora e condicionante de comportamentos 
que suscitem um aumento do risco de incêndio. 

A Câmara Municipal da Batalha, alerta, relativamente aos acessos a criar, para a necessidade de prever a 
devida manutenção no que respeita à escorrência de materiais nos pontos de entroncamento/ 
cruzamento com as vias municipais. 

Também renova as posições manifestadas em pareceres anteriores, designadamente: 

 A questão da sobreposição do parque eólico com baldios sujeitos ao regime florestal, pelo que é 
necessário que a Junta de Freguesia de S. Mamede se pronuncie, previamente ao projeto de 
execução, quanto à instalação de todas as infraestruturas necessárias; 

 Que sejam, efetivamente, obtidas as necessárias autorizações de todos os proprietários dos 
terrenos abrangidos pelo projeto; 

 Que o impacte da passagem das linhas aéreas seja, efetivamente, minimizado junto das aldeias 
dos Crespos, Vale Sobreiro e Pessegueiro. 

 Relativamente às alternativas de projeto apresentadas, solução base e solução alternativa, a CM 
da Batalha opta pela solução base na medida em que é mais compatível com os instrumentos de 
gestão territorial e menos conflituante com as aldeias da Pia do Urso, Crespos, Vale Sobreiro, 
Barreiro Grande, Casal Vieira e Pessegueiro. 

Por último reitera que o Parque Eólico deve observar os termos das contrapartidas diretas a atribuir à 
Câmara Municipal.  
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No que se refere à preocupação manifestada pela câmara relativa aos impactes da passagem das linhas 
elétricas nas aldeias dos Crespos, Vale Sobreiro e Pessegueiro, e analisando a localização dos 
aerogeradores para as duas soluções, a CA considera que estes impactes serão minimizados com a 
eliminação dos aerogeradores T2, e das posições E e F, da subestação da solução alternativa, e 
respetivas linhas elétricas aéreas 

 

7. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, nos termos do n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
decorreu durante 20 dias úteis, de 23 de março a 20 de abril de 2015. 

Durante este período foram recebidos seis pareceres com a seguinte proveniência: ANACOM-
Autoridade Nacional de Comunicações; DGADR – Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; 
dg Território – Direção-Geral do Território; EMFA – Estado-Maior da Força Aérea; ANA, Aeroportos de 
Portugal, SA, e EDP, Distribuição, SA. 

A análise das exposições recebidas cujos aspetos mais relevantes se sintetizam em seguida, não 
evidencia qualquer posição desfavorável ao projeto. Assim, 

A ANACOM informa não terem sido identificadas condicionantes de natureza radioelétrica, pelo que 
não coloca objeção à instalação dos aerogeradores nos locais apresentados. 

Deve, contudo, ser garantido que o parque eólico não provocará interferências/perturbações na receção 
radioelétrica em geral e, de modo particular, na recessão de emissões de radiofusão televisiva.  

Informa, por último que, no âmbito das suas competências está disponível para colaborar na deteção e 
identificação de eventuais interferências/perturbações que venham a ocorrer em consequência da 
instalação do projeto, salientando que a sua resolução e assunção dos custos envolvidos serão da 
responsabilidade integral do seu proprietário. 

A DGADR informa que na área de intervenção do projeto não se desenvolvem estudos, projetos ou 
ações da sua competência pelo que nada tem a opor. Entende, no entanto, que deverá ser consultada a 
Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo dada a possibilidade da existência de 
ações da sua competência na área de intervenção do projeto. 

A dg território informa ter verificado, quanto à rede geodésica, que a implantação dos aerogeradores e 
da subestação não constitui impedimento para as atividades por si desenvolvidas. No que respeita às 
linhas elétricas associadas deverá ser enviada a essa Direção-Geral as coordenadas relativas aos apoios 
dessas linhas, com indicação do respetivo sistema de referência, assim como a altura máxima dos 
mesmos. 

Relativamente à cartografia, atestou que o estudo enferma de algumas questões de ordem técnica e 
legal e, também, no que no que concerne à Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), verificou 
que nem todas as plantas contém a representação dos limites administrativos e a respetiva indicação 
dos mesmos e do CAOP na legenda, situação que deverá ser corrigida.  

O EMFA informa que o projeto não se encontra abrangido por qualquer servidão de unidades afetas à 
Força Aérea. Mais informa que a sinalização diurna e noturna deve cumprir com as normas expressas no 
do u e toà i ula à deà i fo açãoà ae o uti aà / à deà à deàMaio ,à doà INáCà deve do,à ai da,à aà
Força Aérea ser notificada aquando da edificação dos novos apoios ou alteração de cotas definitivas dos 
apoios existentes, para inclusão na base de dados de obstáculos aeronáuticos. 

A ANA informa que as localizações previstas para os aerogeradores não se encontram condicionadas por 
quaisquer servidões aeronáuticas civis. 

Ao abrigo da Servidão Aeronáutica Geral, os aerogeradores deste parque eólico são considerados 
obstáculos à navegação aérea e como tal deverão ser dotados com a correspondente balizagem 
aeronáutica, de acordo com o previsto na circular de informação aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio, 
da Autoridade Nacional de Aviação Civil; 

Para além do disposto na referida circular de informação aeronáutica relativamente à necessidade de 
envio dos elementos para emissão do correspondente Aviso à Navegação Aérea, deverá ser incluída 
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nessa comunicação a informação dos metadados requeridos pelo Regulamento (UE) da Comissão, n.º 
73/2010, de 26 de Janeiro e que são: o modelo de referência terrestre utilizado; o sistema de 
coordenadas utilizado; exatidão estatística da técnica de medição ou de cálculo utilizada; a resolução: 
coordenadas à centésima de segundo; elevação à décima de metro ou pé (ft); o nível de confiança que a 
qualidade de dados apresenta. 

O presente projeto indica igualmente as linhas de energia de ligação entre os aerogeradores e entre o 
parque eólico e o sistema de transporte de energia. Para a linha de 60 kV de interligação do parque 
eólico ao Sistema Elétrico Nacional (SEN) deverá ser considerada a servidão radioelétrica feixe 
hertziano, entre os centros radioelétricos de Montejunto e da Lousã, da NAV, EPE, que se encontra 
definido no despacho conjunto A-97/90-XI, de 21-09-1990. 

Refere, por último, que os projetos finais do parque eólico e das linhas de energia deverão ser enviados 
para parecer no âmbito das servidões aeronáuticas aplicáveis e, ainda, que deverá ser consultada a 
força aérea portuguesa. 

A EDP, Distribuição informa que a zona de implantação do parque eólico é atravessada por linhas de 
média tensão, pelo que deverão ser preservados os corredores de passagem, mas também ser garantido 
distâncias de segurança dos aerogeradores, de acordo com a regulamentação em vigor. Na 
eventualidade de, por questões dessegurança ser necessário a modificação do traçado, esta deverá ser 
requerida oportunamente à EDP onde serão estabelecidas e definidas as condições de ligação. 

 

8. CONCLUSÕES 

O Parque Eólico de Marvila II – São Mamede situa-se no concelho da Batalha (freguesia de São 
Mamede), sendo que a linha elétrica aérea de ligação à rede abrande o concelho de Ourém (freguesia 
de Fátima). 

A área de implantação do projeto insere-se parcialmente (apenas com dois aerogeradores alternativos) 
numa área sensível, no Sitio de Interesse Comunitário (SIC) PTCON0015 – Serras de Aire e Candeeiros, 
incluído na Lista Nacional de Sítios classificados. 

A área do parque eólico situa-se no Centro de Portugal Continental, região NUT II, Região Centro, e na 
sub-região NUT III do Pinhal Litoral, e do ponto de vista geomorfológico na unidade territorial 
de o i adaà po à Lito al .à áà efe idaà eaà e o t a-se localmente a Sudeste de Fátima (sede de 
freguesia) e a Nordeste de Mira de Aire (sede de freguesia), numa zona de planalto e cabeços 
compreendida entre a Autoestrada Nacional A1, de Sul a Norte, e o Parque Natural das Serras de Aire e 
Candeeiros, de Sul a Oeste, ao longo de aproximadamente 5 km de extensão, entre as cotas 457 e 517 
de altitude e com uma orientação Sul-Norte. 

O projeto em avaliação contempla a instalação de 10 aerogeradores e respetivas plataformas, a 
construção e beneficiação de acessos, rede elétrica interna, subestação e linha elétrica de ligação ao 
Sistema Elétrico Nacional (SEN). 

As alternativas consideradas resumem-se nas duas opções seguintes: 

A solução base contempla a implantação de 10 Aerogeradores (T1 a T10) com 100 m de altura e 100 m 
de diâmetro do rotor, de 2 MW de potência unitária. Esta solução prevê uma linha elétrica interna, 
composta por um ramal aéreo de 20 kV, entre postes elétricos próximos dos aerogeradores T2 e o T3. 

É proposta a construção de uma subestação entre os aerogeradores T8 e T9, e a implantação do 
estaleiro na área anteriormente ocupada pelo estaleiro associado à construção do Parque Eólico de 
Marvila I (existente). 

Relativamente à linha elétrica aérea de ligação do parque eólico à rede de distribuição, está prevista a 
construção de um ramal (60 kV) a partir da subestação do parque a um ponto da linha elétrica existente 
(60 kV) que atualmente liga o Parque Eólico de Marvila I à subestação de Fátima. 

A solução alternativa contempla 6 aerogeradores alternativos (A a F), com 100 m de altura e 100 m de 
diâmetro do rotor, de 2 MW de potência unitária. De acordo com o EIA, qualquer uma das localizações 
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dos aerogeradores da solução base pode ser substituída por uma qualquer das seis posições da solução 
alternativa. 

A solução alternativa propõe a construção da subestação junto à subestação existente do Parque Eólico 
de Marvila I, de geometria simétrica, e a implantação do estaleiro numa área anteriormente ocupada 
por um campo de futebol (localizada a Este da localidade de Casal do Vieira). 

Esta solução prevê a construção de uma linha aérea dupla em média tensão, com o comprimento linear 
aproximado de 1 050 metros. Esta linha sairá da subestação, a construir simétrica à subestação 
existente do Parque Eólico de Marvila I, aproximadamente em linha reta até coincidir com o caminho 
existente, que interliga a estrada principal do Pessegueiro com os aerogeradores T9 e T8. Nesse ponto, a 
linha será dividida em dois ramais aéreos simples com o mesmo nível de tensão. Um ramal, com cerca 
de 350 metros, irá conectar-se à rede de caminhos de cabos subterrâneos do grupo de aerogeradores a 
este (T9, T8, T7, T6, B, C e D). O outro ramal, com cerca de 850 metros, irá conectar-se à rede de 
caminhos de cabos subterrâneos do grupo de aerogeradores a oeste e norte (T10, T5, T4, T3, E, F, T2, T1 
e A). Esta divisão da linha, deve-se ao facto de ser necessário subdividir o parque em grupos de 
aerogeradores para não existir sobredimensionamento da secção dos cabos, diminuindo assim as 
perdas elétricas associadas. 

A solução alternativa contempla mais três ramais aéreos internos de 20 kV (ligação aos aerogeradores 
alternativos), cujas extensões se indicam de seguida: 

 Ligação entre postes elétricos próximos do aerogerador T4 e o aerogerador da posição F (881,75 
m); 

 Ligação entre postes elétricos próximos do aerogerador T2 e o aerogerador B (928,52 m); 

 Ligação entre postes elétricos próximos do aerogerador T2 e o aerogerador alternativo C (1 
278,46 m), em que uma parte do traçado é comum com a ligação entre o aerogerador T2 e o 
aerogerador alternativo B. 

Na envolvente da área do Parque Eólico de Marvila II – São Mamede, existem outros parques eólicos, o 
Parque Eólico de Chão Falcão I (15 aerogeradores, a noroeste do projeto), o Parque Eólico de Chão 
Falcão II (11 aerogeradores, a noroeste do projeto), o Parque Eólico de Chão Falcão III (9 aerogeradores, 
a sudeste do projeto) e o Parque Eólico de Marvila I (6 aerogeradores a sudeste do projeto). 

No âmbito da avaliação e dadas as características do projeto e do seu local de implantação considera-se 
como fatores ambientais relevantes os Sistemas Ecológicos, a Paisagem, o Ambiente Sonoro e a 
Socioeconomia, tendo em consideração o a seguir exposto. 

 Sistemas ecológicos: tendo em consideração a afetação de áreas sensíveis, com a presença de 
habitats prioritários e espécies protegidas.  

 Paisagem: tendo em consideração a afetação de áreas com qualidade visual elevada e os 
impactes cumulativos em diversas povoações. 

 Ambiente Sonoro: devido à presença de recetores sensíveis próximos do projeto. 

 Socioeconomia: tendo em consideração os objetivos do projeto, produção de energia elétrica a 
partir de uma fonte de energia renovável e não poluente contribuindo para a diversificação das 
fontes energéticas do país e para o cumprimento do Protocolo de Quioto. 

De seguida são apresentados os principais impactes ambientais significativos decorrentes do projeto (na 
fase de construção e exploração) nos fatores ambientais considerados relevantes. 

Nos Sistemas Ecológicos, os impactes mais significativos durante a fase de construção estão 
relacionados com a possibilidade de na fase de construção algumas espécies de fauna e flora poderem 
desaparecer da área do parque eólico, porque são mais sensíveis à perturbação humana ou que são 
destruídos os locais de abrigo /criação, ou porque possuem uma distribuição muito restrita, no caso da 
flora, se não forem desencadeadas medidas que evitem essas situações. No caso da flora e nos habitats 
esta possibilidade poderá assumir um caráter irreversível.  

Na fase de exploração os impactes mais significativos são decorrentes da inadaptação da fauna às 
alterações ocorridas no território motivadas pela construção do parque eólico, com especial incidência 
no aumento da mortalidade por colisão com aerogeradores e colisão/eletrocussão com a rede elétrica. 
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Ao nível do Ambiente Sonoro prevêem-se impactes negativos significativos em recetores sensíveis 
identificados. Considera-se que pode vir a registar-se incumprimento para um recetor sensível 
identificado nos 3 períodos de referência, decorrente da presença do aerogerador T2. Relativamente 
aos impactes cumulativos com o Parque Eólico de Marvila I, verifica-se que a presença dos 
aerogeradores T9 e T10 podem contribuir para o incumprimento do critério de incomodidade num 
recetor identificado.  

Relativamente à Paisagem, os impactes negativos mais significativos, são decorrentes da presença física 
e permanente dos aerogeradores, sendo visíveis em muitas das povoações localizadas mais próximas do 
parque eólico, em distâncias na ordem média dos 700 m. É de destacar a Aldeia da Pia do Urso, dado 
que a maioria dos aerogeradores será potencialmente visível neste lugar, em que se destaca a posição 
alternativa E, que dista cerca de 500 m. 

Na análise da paisagem são considerados ainda os impactes negativos e significativos numa paisagem 
cársica que apresenta valores culturais e tradicionais que justificam a sua proteção. É um local 
privilegiado e de importância científica e singularidade paisagística, como todo o Maciço Calcário 
Estremenho, com as suas serras, depressões, grutas, escarpas de falha e planaltos, que representam um 
testemunho da história geológica da região, especialmente vocacionado para abordagens do ponto de 
vista científico, pedagógico, didático e turístico. 

Para o fator ambiental Socioeconomia foram identificados impactes positivos significativos a nível 
nacional e regional e local, a saber: 

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. 

A nível regional e local 

 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. 

Face à análise de impactes desenvolvida, considera-se com a adoção de uma solução que integre a 
localização de aerogeradores da solução base e da solução alternativa, é possível minimizar alguns dos 
impactes negativos identificados nos fatores ambientais considerados relevantes. 

Assim, considera-se que a solução base deve sofrer alterações através da reconfiguração do layout, 
adotando uma distribuição dos aerogeradores mais concentrada, que incluí as alternativas B, C e D 
como opções, em substituição das localizações T1, T2 e T7. Considera-se ainda que os aerogeradores T6 
e T8 e alguns acessos devem sofrer ajustes e a subestação deve ser relocalizada. 

Deste modo, será possível uma redução significativa dos impactes resultantes de uma maior dispersão 
de aerogeradores pelo território, com uma profusão de linhas internas, que geram impactes negativos 
significativos ao nível da paisagem, fauna e socioeconomia, sendo ainda estes impactes cumulativos 
com os impactes dos parques eólicos existentes na envolvente. 

Assim, verifica-se que ao nível dos sistemas ecológicos os impactes negativos são minimizados com a 
reformulação do layout do projeto, a saber: 

 A não utilização das posições E e F, evita a afetação direta do Sítio de Interesse Comunitário 
PTCON0015 – Serras de Aire e Candeeiros e as duas manchas de habitats, que incluem os 
habitats naturais 5330+6220*+6210 (*prioritário na presença de orquídeas) +8210+6110*. 

 O abandono do aerogerador T7 e a relocalização dos aerogeradores T6 e T8 minimiza a afetação 
de valores florísticos e habitats naturais com estatuto de conservação prioritário, que importa 
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proteger assim como valores geomorfológicos relevantes, como uma cavidade cársica e áreas de 
lapiás. Sendo esta uma área isolada e que apresenta afloramentos rochosos em escarpa, que 
constituem zonas excelentes para abrigo e reprodução de várias espécies, também minimiza os 
impactes ao nível da fauna. 

 A não utilização do acesso a construir entre o acesso da subestação (solução base) e o 
aerogerador T6, também minimiza os impactes sobre a fauna que utiliza os afloramentos 
rochosos em escarpa do cabeço giesteira. 

Relativamente ao ambiente sonoro, o abandono do aerogerador T2 minimiza os impactes negativos 
num recetor sensível identificado. 

Na paisagem, tendo sido identificados impactes negativos muito significativos, considera-se que a não 
implantação de alguns aerogeradores minimiza os impactes identificados, a saber: 

 A não implantação dos aerogeradores T1, T2 e posição A, minimiza os impactes junto aos 3 
moinhos existentes e que integram a Rota dos Moinhos. Como consequência do abandono 
destas localizações não serão implantadas as linhas elétricas aéreas internas que ligavam esses 
aerogeradores ao aerogerador T3, B ou C. 

 A não utilização das posições alternativas E e F, minimiza os impactes na Aldeia da Pia do Urso, 
em que a maioria dos aerogeradores pode ser visível, mas o localizado na posição E seria o mais 
impactante encontrando-se a uma distância de 500 m da aldeia. 

 A não implantação do aerogerador T7 minimiza os impactes sobre os valores visuais identificados 
na sua área envolvente, sendo que o aerogerador T8 e a subestação (solução base) serão 
relocalizados. 

Mesmo não tendo sido considerado um fator ambiental relevante, foram identificados impactes 
negativos significativos no património. Considera-se que estes impactes são minimizados com o 
abandono da posição A e do aerogerador T7. 

Relativamente à análise do fator ambiental paisagem, o parecer emitido pelo Centro de Ecologia 
Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN), entidade que integra a Comissão de Avaliação (CA), é desfavorável 
ao projeto. No entanto, face à avaliação efetuada para os restantes fatores ambientais, e ponderando os 
respetivos impactes negativos e positivos, a CA considera que alguns dos impactes negativos 
identificados podem ser minimizados com a reformulação do projeto nos termos propostos, tornando 
aceitável a concretização do projeto em temos ambientais. Não obstante se reconhecer que se está em 
presença de uma paisagem com uma qualidade visual elevada, o layout tal como é proposto no 
presente parecer permitirá uma minimização dos impactes negativos. Nesta ponderação teve-se em 
conta o facto de na área existirem diversos parques eólicos, que marcam já a paisagem. Acresce que na 
Consulta Pública não houve oposição à implantação de mais um parque eólico na área.  

Assim, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que os impactes negativos 
acima referidos podem ser na sua generalidade suscetíveis de minimização, a Comissão de Avaliação 
propõe a emissão de parecer favorável ao projeto Parque Eólico de Marvila II – São Mamede, 
condicionado ao cumprimento das condicionantes ao projeto, dos estudos/elementos a apresentar à 
Autoridade de AIA, das medidas de minimização, dos planos de acompanhamento ambiental da obra e 
recuperação das áreas intervencionadas, e dos programas de monitorização mencionados de seguida 
neste parecer. 

Na sequência da avaliação desenvolvida, e em cumprimento do disposto no artigo 18.º, n.º 1 do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, procedeu-se também à determinação do índice de 
avaliação ponderada de impactes ambientais. Em resultado foi determinado um índice de valor 4, o qual 
expressa adequadamente a avaliação qualitativa desenvolvida (Anexo V). 

CONDICIONANTES AO PROJETO 

1. Não utilizar as posições dos aerogeradores T1, T2, T7, A, E e F. 

2. As posições T6 e T8 devem sofrer um ligeiro ajuste na ordem das dezenas de metros de 
afastamento aos valores naturais identificados, respetivamente, para Este e Sudeste. 
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3. Não utilizar o acesso a construir entre o acesso da subestação da solução base e o aerogerador T6. 

4. Não utilizar o acesso proposto que liga o aerogerador T4 à subestação (solução base). 

5. Não utilizar nenhuma das localizações propostas para a subestação, nem a da solução base nem da 
solução alternativa. 

ELEMENTOS A APRESENTAR EM RECAPE 

1. Reformulação do layout do projeto tendo em conta as condicionantes ao projeto e os seguintes 
aspetos: 

 Como alternativa de acesso às posições T6 e B, avaliar a possibilidade de construir/ beneficiar um 
caminho existente (em mau estado) que se localiza entre estas posições e que se desenvolve 
pela vertente Oeste desta encosta, com possibilidade de ligação ao caminho florestal que dá 
acesso a uma pequena pedreira, na vertente Este. 

 Como alternativa de acesso que liga os aerogeradores T4 e T8, avaliar a possibilidade de utilizar 
os caminhos rurais situados a Sul do aerogerador na posição D (onde existe uma ligação direta); 

 Avaliar a possibilidade de relocalização da subestação para uma posição situada entre as 
posições B, C, D e T6, que permita a ligação à linha elétrica aérea a 60 kV num ponto mais a 
Norte, situado dento do limite administrativo do concelho da Batalha, de modo a conferir menor 
perturbação na área do cabeço da giesteira. 

 Avaliar as opções viáveis de ligação da subestação do Parque Eólico de Marvila II - São Mamede à 
linha elétrica aérea a 60 kV existente. 

2. Demonstração do cumprimento do Regulamento Geral do Ruido no novo layout do projeto, tendo 
em consideração os impactes cumulativos com o Parque Eólico de Marvila I. 

3. Após a definição do layout final do projeto, apresentar os resultados da prospeção arqueológica 
sistemática em toda a área de incidência do projeto (aerogeradores, traçado da linha elétrica, 
subestação, vala de cabos e acessos).  

4. Face ao solicitado no ponto anterior apresentar nova avaliação de impactes patrimoniais, tendo em 
consideração a real afetação provocada pela materialização dos componentes de obra, e nova 
proposta de medidas de minimização. 

5. Estudo geológico e geotécnico de pormenor, nas áreas de implantação dos aerogeradores, posto de 
corte e linha elétrica, com um programa de prospeção adequado e que permita a deteção de vazios 
ou de zonas de dissolução preenchidas por materiais argilosos e a obtenção de informação sobre o 
estado de alteração das rochas e sua fracturação. Caso sejam detetadas as estruturas indicadas, 
deve proceder-se a uma avaliação arqueológica dos locais mediante prospeção espeleo-
arqueológica a ser efetuada por arqueólogo com experiência neste tipo de trabalhos, pela 
possibilidade destas cavidades possuírem vestígios de ocupação humana. Caso sejam detetados 
vestígios arqueológicos, apresentar a sua caracterização, localização em cartografia, avaliação de 
impactes e respetivas medidas de minimização. Poderá haver necessidade de proceder a ajustes ao 
projeto para salvaguardar o património detetado. 

6. Descrição e caracterização dos moinhos de vento, tendo em vista a elaboração de memória 
descritiva, registo fotográfico e implantação topográfica. 

7. Garantir a 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; no caso de sítios arqueológicos, através 
da sua escavação integral. 

8. Plano de recuperação das áreas intervencionadas. 

9. Plano de acompanhamento de ambiental da obra. 

10. Programas de monitorização, nomeadamente para os sistemas ecológicos e ambiente sonoro.  
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

As medidas previstas para a fase de projeto devem ser integradas no projeto de execução. As medidas 
de fase de projeto devem ser implementadas para o parque eólico e para a linha elétrica quando 
aplicáveis Todas as medidas de minimização, relativas à fase de construção, devem ser transpostas para 
o caderno de encargos do projeto. 

Fase de Projeto 

1. Obter as necessárias autorizações junto da Assembleia de Compartes e dos proprietários 
detentores dos direitos sobre os terrenos.  

2. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

3. Nos acessos a construir, ou a melhorar, e nas plataformas de montagem não devem ser utilizados 
materiais impermeabilizantes. 

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

5. As valetas de drenagem não devem ser em betão, exceto nas zonas de maior declive, ou em outras 
desde que devidamente justificado. 

6. A conceção de todos os órgãos de drenagem, caixas de visita ou valetas deve prever o 
revestimento exterior com a pedra local/região. No que se refere à eventual utilização de 
argamassas, as mesmas devem recorrer à utilização de uma pigmentação mais próxima da cor do 
terreno ou através de utilização de cimento branco. 

7. A conceção dos novos acessos, deve procurar soluções de materiais que reduzam o impacte visual 
decorrente da utilização de materiais brancos e altamente refletores de luz, devendo recorrer-se a 
materiais que permitam uma coloração/tonalidade próxima da envolvente, no mínimo para 
aplicação à camada de desgaste dos acessos. Idêntica preocupação deve ser extensível ao piso da 
envolvente imediata dos aerogeradores, que deverá ficar reduzida à menor área possível. 

8. O projeto da subestação deve atender ao seu enquadramento paisagístico, devendo proceder-se 
ao estudo e definição de propostas quanto aos materiais a usar nos revestimentos exteriores (tipo, 
técnica, cor, textura e dimensões) a usar em todas as estruturas construídas, bem como assumir 
volumetrias, adequadas às características locais, no sentido da procura de uma maior integração 
com a paisagem envolvente, preconizando-se por isso a utilização de materiais típicos da região, 
devendo ser reduzidas todas as superfícies (pavimentos e/ou revestimentos) que pela sua 
tonalidade apresentem elevadas refletâncias. 

9. A rede de cabos subterrânea deve ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo dos caminhos de 
acesso do parque eólico, devendo, sempre que tal não aconteça, ser devidamente justificado. 

10. A escolha do local de implantação da subestação do parque eólico deve ter em consideração a 
necessidade do seu bom enquadramento paisagístico.  

11. Todos os eventuais pontos de luz exterior devem ter o seu feixe de luz direcionado na vertical para 
o solo, de difusor de vidro plano 

12. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna de acordo com a Circular de 
Informação Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio. Para além do disposto na referida circular, deve ser 
incluída nessa comunicação a informação dos metadados requeridos pelo Regulamento (UE) da 
Comissão, n.º 73/2010, de 26 de Janeiro e que são: o modelo de referência terrestre utilizado; o 
sistema de coordenadas utilizado; exatidão estatística da técnica de medição ou de cálculo 
utilizada; a resolução: coordenadas à centésima de segundo; elevação à décima de metro ou pé 
(ft); o nível de confiança que a qualidade de dados apresenta 

13. Afastar as infraestruturas do projeto, preferencialmente, 50 metros das ocorrências patrimoniais. 

14. Quando por razões técnicas do projeto não houver possibilidade de proceder a alterações de 
localização dos respetivos componentes, a afetação total ou parcial de um Sítio deve ser justificada 
tecnicamente e assumida no RECAPE como inevitável. 
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15. Evitar eventuais conflitos com a pedreira existente próximo da localização do aerogerador T6. 

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

17. Fornecer à Autoridade Nacional de Proteção Civil, as coordenadas exatas dos aerogeradores, linha 
elétrica, edifícios anexos, bem como dos acessos ao parque eólico, por forma a agilizar junto do 
corpo de bombeiros, a chegada dos meios de socorro. 

18. Fornecer à Direção-Geral do Território, as coordenadas exatas dos aerogeradores e linha elétrica, 
com indicação do respetivo sistema de referência, assim como a altura máxima dessas 
infraestruturas. 

19. Consultar a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo dada a possibilidade 
da existência de ações da sua competência na área de intervenção do projeto. 

20. Para a definição do projeto da linha elétrica aérea a 60 kV de ligação ao Sistema Elétrico Nacional 
deve ser considerada a servidão radioelétrica feixe hertziano, entre os centros radioelétricos de 
Montejunto e da Lousã, da NAV, EPE, que se encontra definido no despacho conjunto A-97/90-XI, 
de 21-09-1990. 

Fase de Construção 

Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar 

21. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

22. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de 
condicionamentos deve ser atualizada. 

23. Evitar o transporte dos componentes das torres eólicas, nos seguintes dias: todas as sextas-feiras, 
sábados e domingos, todos os dias 12, 13 e 14 e os dias 7 a 9 de dezembro, devido à afluência 
populacional associada ao funcionamento do Santuário de Fátima. 

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

25. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras devem ser programados de forma a 
minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, 
no período seco. 

26. Na execução dos taludes - aterro e escavação - procurar estabelecer uma modelação mais natural 
e suave, segundo um perfil em S ou "pescoço de cavalo", nas zonas de transição com o terreno 
existente conferindo-lhes assim maior continuidade, com particular destaque para as plataformas. 

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

28. 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). 

29. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na 
zona envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção 
Civil, e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem 
como as entidades com jurisdição na área de implantação do projeto. 

30. Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deve ser comunicado à Força 
Aérea e à ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. o início da instalação dos aerogeradores, devendo 
incluir-se nessa comunicação todas as exigências que constem nos pareceres emitidos por estas 
entidades. 

31. Deve ser assegurado pelo proponente o cumprimento dos aspetos legais relativos à cartografia 
utilizada. 
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32. As populações mais próximas devem ser informadas acerca das ações de construção e respetiva 
calendarização, divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente nas juntas de 
freguesia e câmaras municipais. 

33. O estaleiro deve localizar-se em local a definir conjuntamente com a Equipa de Acompanhamento 
Ambiental, cumprindo o disposto na planta de condicionamentos, e devem ser organizados nas 
seguintes áreas: 

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

 Deposição de resíduos: devem 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 deve ser 
impermeabilizada e coberta e dimensionada, de forma a que, em caso de derrame acidental, não 
ocorra contaminação das áreas adjacentes; 

 Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

 Deposição de materiais de construção. 

34. A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 
armazenamento de substâncias poluentes. 

35. O estaleiro deve possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores que 
servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais devem drenar para 
uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser removida no final da obra. 

36. Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local do 
projeto. Caso seja imprescindível, devem ser criadas condições que assegurem a não contaminação 
dos solos. 

37. Na eventualidade de se vir a utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atenção especial à sua 
origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas 
invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras 

38. 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 devem estar 
devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações do solo.  

39. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser utilizados 
sistemas de aspersão nas áreas de circulação. 

40. A fase de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à 
balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, devem ser delimitadas as seguintes 
áreas: 

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

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

 Locais de depósitos de terras. 

 Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos. 

41. Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, devem ser 
restabelecidos o mais brevemente possível. 

42. As cavidades ou outros elementos de especial interesse geológico, geomorfológico ou 
espeleológico que sejam postos a descoberto pela prospeção e durante as operações de 
escavação, devem ser sujeitas a uma avaliação geológica, devendo o procedimento técnico a 
adotar, apontar sempre para a sua preservação e acessibilidade. 
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43. No caso de, na fase de planeamento ou de construção, forem detetados vestígios arqueológico, a 
obra deve ser suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à 
tutela essa ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de minimização a implementar. 

44. Após a desmatação do terreno, proceder a novas prospeções arqueológicas sistemáticas, no solo 
livre de vegetação. O processo de desmatação deve ser cuidadoso devido à densa vegetação 
existente e à elevada probabilidade de aparecerem outros algares ou grutas. Na eventualidade de 
surgirem mais cavidades no carso, será necessário comunicar a descoberta à Direção Regional de 
Cultura do Centro e proceder à sua exploração por equipa com competências para executar as 
tarefas necessárias.  

45. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática após a desmatação das áreas de estaleiros, áreas de 
empréstimo e depósito de terras, caminhos e acessos à obra e outras áreas funcionais da obra que 
não tenham sido prospetadas nesta fase de avaliação, sendo que de acordo com os resultados 
obtidos, podem vir a ser condicionadas. 

46. Avaliar e acautelar, antes do início da obra, a distância de segurança entre a área afeta a trabalhos 
de construção e as eventuais cavidades cársicas identificadas, assegurando a estabilidade da área 
de trabalho e da cavidade. 

47. Deve ser garantido o acompanhamento arqueológico permanente durante as operações que 
impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e 
empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases 
preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação. Este 
acompanhamento deve ser efetuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, quando as ações 
inerentes à implementação do projeto não sejam sequenciais mas sim simultâneas. Este 
arqueólogo deve ter experiência em intervenções no carso. 

48. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar também a adoção de 
medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações 
arqueológicas, entre outras).  

49. As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do Acompanhamento 
Arqueológico da obra devem, 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. 

50. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 

51. Em fase de obra os muros de pedra solta que vierem a ser eventualmente desmontados terão que 
ser reconstruídos após a conclusão das obras, utilizando, para tal, a técnica de construção original, 
empregando preferencialmente mão-de-obra local com este conhecimento, para evitar o arrumo 
de pedra seja dissonante com o realizado nos muros existentes. 

52. Para todas as ocorrências situadas na zona abrangida pelo projeto deve proceder-se à proteção, 
sinalização e vedação da área de proteção de cada local referido na carta geral de sítios, desde que 
não seja afetado diretamente pelo projeto: 

 A área de proteção deve ter cerca de 50 m em torno do limite máximo da construção. No 
entanto, podem ser mantidos os acessos à obra já existentes;  

 A sinalização e a vedação devem ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que devem ser 
regularmente repostas.  

Desmatação e Movimentação de Terras 

53. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente 
necessárias à execução dos trabalhos, procedendo-se à reconstituição do coberto vegetal de cada 
zona de intervenção logo que as movimentações de terras (que se espera não tenham significado) 
tenham terminado, em particular nos taludes de escavação e de aterro. Esta medida é 
particularmente importante nas áreas das plataformas de trabalho para instalação das torres dos 
aerogeradores e nas faixas das valas para instalação dos cabos elétricos. 
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54. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e 
devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar 
ravinamentos e/ou deslizamentos. 

55. As terras resultantes das escavações devem ser utilizadas, sempre que possível e que os materiais 
tenham características geotécnicas adequadas, nas obras de construção onde haja necessidade de 
aterro, nomeadamente nos acessos a construir, na construção e regularização das plataformas dos 
aerogeradores. 

56. Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução 
da obra. 

57. No corredor da linha elétrica deve ser mantida, sempre que possível, a vegetação arbustiva e 
utilizadas técnicas de desbaste das árvores, em detrimento do seu corte, no caso das espécies que 
não tenham crescimento rápido. 

58. Caso se perspetive que venha a ocorrer a afetação de espécies arbóreas ou arbustivas em áreas 
submetidas ao regime florestal, dever ser respeitado o exposto na respetiva legislação em vigor. 
Adicionalmente devem ser implementadas medidas de proteção e/ou sinalização das árvores e 
arbustos, fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser 
acidentalmente afetadas. 

59. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser 
cuidadosamente removida e depositada em pargas. 

60. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não devem ultrapassar os 
2 metros de altura e devem localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra 
vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de recuperação. 

61. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deve recorrer-se a técnicas de pré-corte e ao 
uso de micro-retardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas. 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

62. Não instalar centrais de betão na área de implantação do projeto.  

63. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto, incluindo a área afeta 
ao subparque eólico existente a ser sobreequipado. Excetua-se o material sobrante das escavações 
necessárias à execução da obra. 

64. Implementar um plano de gestão de resíduos (PGR) que permita um adequado armazenamento e 
encaminhamento dos resíduos/efluentes resultantes da execução da obra.  

65. Deve ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela 
gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário 
nos estaleiros, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores 
licenciados. 

66. O Gestor de Resíduos deve arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às 
operações de gestão de resíduos. Deve assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação à 
Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra para que a mesma seja arquivada no Dossier de 
Ambiente da empreitada. 

67. 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. 

68. Deve proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu 
armazenamento temporário nos estaleiros, devidamente acondicionados e em locais 
especificamente preparados para o efeito. 

69. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e 
metálicas, armações, cofragens, entre outros) devem ser armazenados temporariamente num 
contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado. 
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70. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis devem ser triados de acordo com as seguintes 
categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos podem ser 
encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município onde se 
desenvolve a obra ou por uma empresa designada para o efeito. 

71. O material inerte proveniente das ações de escavação deve ser depositado na envolvente dos 
locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro das 
fundações ou execução das plataformas de montagem). 

72. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deve ser, preferencialmente, utilizado 
na recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro autorizado. 

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

74. Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem, 
desmatação e desflorestação necessárias à implantação do projeto, podendo ser aproveitados na 
fertilização dos solos. 

75. 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 devem estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o 
seu conteúdo. 

76. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de 
substâncias poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o 
empreiteiro providenciar a remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar pela 
entidade responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais. 

77. Durante as betonagens, deve proceder-se à abertura de bacias de retenção das águas de lavagem 
das caleiras das autobetoneiras. Estas bacias devem ser localizadas em zonas a intervencionar, 
preferencialmente, junto aos locais a betonar. A capacidade de recolha das bacias de lavagem das 
autobetoneiras deve ser a mínima indispensável à execução da operação. Finalizadas as 
betonagens, as bacias de retenção serão aterradas e alvo de recuperação/renaturalização. 

78. São proibidas queimas a céu aberto. 

79. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em viatura 
fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada. 

80. Proceder à inspeção periódica dos veículos e maquinaria de modo a manter as condições do seu 
bom funcionamento. 

Acessos, plataformas e fundações 

81. O tráfego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o incómodo 
para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto deve ser o mais 
curto possível e ser efetuado a velocidade reduzida. 

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

83. Reparar o pavimento danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso ao local das obras 
pela circulação de veículos pesados durante a construção. 

84. No caso da construção da linha elétrica, evitar a abertura de novos acessos. No caso de não 
existirem acessos que sirvam os propósitos da obra, devem ser apenas abertos trilhos que 
permitam a passagem do equipamento e da maquinaria envolvida na fase de construção, os quais 
devem ser devidamente naturalizados no final da obra. 

Fase de Exploração 

85. Informar os Serviços Municipais de Proteção Civil e os Gabinetes Técnicos Florestais dos concelhos 
abrangidos pelo projeto sobre a sua entrada em funcionamento, de modo a proceder à eventual 
atualização dos respetivos Planos Municipais de Emergência e /ou Planos Municipais de Defesa da 
Floresta contra Incêndios. 
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86. A substituição de grandes componentes do parque eólico, entendida como toda a atividade que 
requeira intervenção de grua, deve respeitar medidas de minimização semelhantes às que uma 
atividade equivalente tem durante a fase de construção do projeto e que se encontram vertidas no 
presente parecer. A Autoridade de AIA deve ser avisada previamente da necessidade desse tipo de 
intervenção, bem como do período em que ocorrerá. No final da intervenção deve ser enviado à 
Autoridade de AIA um relatório circunstanciado, incluindo um registo fotográfico detalhado, onde 
se demonstre o cumprimento das medidas de minimização e a reposição das condições tão 
próximas quanto possível das anteriores à própria intervenção. 

87. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deverá ser fornecida 
para consulta a planta de condicionamentos atualizada aos responsáveis. 

88. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que obriguem a revolvimentos do subsolo, 
circulação de maquinaria e pessoal afeto, deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico dos 
trabalhos.  

89. Proceder à manutenção, conservação e limpeza dos acessos e zonas envolventes do projeto, de 
modo a garantir uma barreira à propagação de eventuais incêndios e a possibilitar o acesso e 
circulação a veículos de combate a incêndios. 

90. Colocar, na zona do parque eólico, sinalética disciplinadora e condicionante de comportamentos 
que suscitem um aumento do risco de incêndio. 

91. A iluminação do parque eólico e das suas estruturas de apoio deve ser reduzida ao mínimo 
recomendado para segurança aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atração para aves 
ou morcegos. 

92. Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA e à EMFA qualquer 
alteração verificada e assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração do projeto para 
que o sistema de sinalização funcione nas devidas condições. 

93. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação 
de equipamentos para os operadores de gestão de resíduos. 

94. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos devem ser recolhidos 
e armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente 
transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a resíduos 
perigosos. 

95. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos 
aerogeradores. 

96. Caso o funcionamento dos aerogeradores venham a provocar interferência/perturbações na 
receção radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiodifusão 
televisiva, devem ser tomadas todas as medidas para a resolução do problema. 

97. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da 
força aérea, devem ser efetuadas as correções necessárias. 

Fase de Desativação 

98. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil dos parque eólico, de 20 anos, e a dificuldade de 
prever as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, 
deve o promotor, no último ano de exploração do projeto, apresentar a solução futura de 
ocupação da área de implantação do projeto. Assim, no caso de reformulação ou alteração do 
parque eólico, sem prejuízo do quadro legal então em vigor, deve ser apresentado um estudo das 
respetivas alterações referindo especificamente as ações a ter lugar, impactes previsíveis e 
medidas de minimização, bem como o destino a dar a todos os elementos a retirar do local. Se a 
alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado um plano de desativação pormenorizado 
contemplando nomeadamente: 

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

 destino a dar a todos os elementos retirados; 

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

 plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

De forma geral, todas as ações devem 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. 

99. Deve ser assegurado o acompanhamento arqueológico.  

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS 

No RECAPE deve ser apresentado o Plano de Recuperação das Áreas Afetadas (PRAI). A Recuperação das 
Áreas Afetadas deve ter em consideração os aspetos a seguir mencionados: 

1. O Plano deve identificar cartograficamente os locais onde serão concretizadas as ações de 
recuperação, distinguindo para cada área o conjunto de ações a realizar. Estas ações devem incidir 
sobre todas as áreas que venham a ser intervencionadas durante a obra, tais como: local de 
estaleiro, acessos, envolvente dos aerogeradores (base da fundação e plataforma de montagem), 
vala da rede de cabos, taludes de escavação e aterro, acessos temporários (ex: linha elétrica), 
plataforma dos apoios da linha e envolvente. 

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

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

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

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

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

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

 Modelação do Terreno: Todas as áreas sujeitas a intervenção durante a empreitada de 
construção devem ser modeladas antes de se iniciarem os trabalhos de preparação do terreno 
propriamente ditos. O terreno deve ser colocado às cotas definitivas de projeto, removendo toda 
a terra sobrante ou colocando a terra própria necessária, de modo a serem respeitadas as cotas 
e a modelação expressas no projeto, ou indicadas no decorrer dos trabalhos, no sentido de 
estabelecer a concordância entre os planos definidos no projeto mediante superfícies regradas e 
harmónicas, numa perfeita ligação com o terreno natural. 
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 Taludes: Os taludes existentes ao longo dos caminhos de acesso, que não sejam em rocha, 
devem ter um declive máximo de 1/3 (V/H). Sobre estes, bem como em toda a área envolvente 
que tenha sofrido desmatação ou compactação do solo, deve ser aplicada uma camada de terra 
vegetal. 

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

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

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

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

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

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

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

PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE AMBIENTAL DA OBRA 

No RECAPE deve ser apresentado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). O 
Acompanhamento Ambiental da Obra (AAO) deve ter em consideração os aspetos a seguir 
mencionados: 

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

2. Antes da construção devem ser efetuados os últimos ajustes ao projeto, decorrentes dos requisitos 
ambientais requeridos na DIA, bem como decorrentes da visita conjunta da equipa de fiscalização 
ambiental, do projetista e do empreiteiro ao local de implantação do projeto, após este ter sido 
devidamente piquetado (identificação dos elementos do projeto no terreno, com estacas e/ou 
balizagens). 
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3. Caso haja necessidade de efetuar ajustamentos ao projeto, submetido a processo de AIA, ou às 
atividades de construção previstas, deve o promotor submeter essas alterações à prévia 
apreciação da Autoridade de AIA. 

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

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

 Aplicar adequadamente as medidas de minimização de potenciais impactes ambientais 
negativos; 

 Adaptar as medidas de minimização a situações concretas da obra, a ajustes de Projeto e a 
situações imprevistas, resultantes ou não de reclamações. 

5. A Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA) deve ser composta por um ou mais técnicos com 
formação na área de Ambiente ou afim. Para além dos técnicos afetos ao Acompanhamento 
Ambiental da Obra, esta equipa deve ainda integrar na Equipa de Acompanhamento Arqueológico 
um arqueólogo com experiência em intervenções no carso. A EEA deve, nomeadamente, assegurar 
e verificar a implementação do exposto no PAAO, efetuar visitas periódicas à obra (ajustada às 
necessidades da obra) e proceder, sempre que aplicável, ao registo de Constatações Ambientais 
(identificação de situações que constituam Não Conformidades com a legislação ambiental em 
vigor, com a DIA ou com o PAAO, ou situações que ainda que não constituam Não Conformidade 
mas carecem da tomada de medidas de minimização adicionais com vista à sua correção/melhoria) 
e elaborar RAAO. 

6. O PAAO deve apresentar, nomeadamente, um cronograma atualizado da obra, a metodologia a 
adotar no AAO, as medidas de minimização aplicáveis à obra, uma listagem da legislação aplicável 
à obra, a periodicidade dos Relatórios de Acompanhamento Ambiental da Obra (RAAO) a enviar à 
Autoridade de AIA, e a planta de condicionamentos. 

7. A Planta de Condicionamentos deve ser efetuada para o projeto, à escala 1:5 000 ou superior, no 
caso do parque, e 1:25000 ou superior, no caso da linha elétrica. Estas plantas devem apresentar 
todos os elementos do projeto, áreas dos estaleiros e todas as áreas que sejam afetas à obra 
(mesmo que provisórias), e todos os condicionamentos (consoante os níveis de salvaguarda 
necessária – zonas exclusão, áreas interditas a determinada ação, áreas a evitar, etc.). Deve ser 
distribuída a todas as pessoas afetas à obra.  

8. A Planta de Condicionamentos deve interditar a implantação das infraestruturas do projeto 
estaleiros, áreas de empréstimo/depósito de inertes e respetivos acessos a menos de 50 metros 
das ocorrências de interesse patrimonial.  

9. Relativamente aos RAAO, deve ser elaborado um Relatório Preliminar, com base na visita ao local 
do Projeto a realizar pela EEA, projetista e empreiteiro, após este ter sido devidamente piquetado, 
dando informação, nomeadamente, de qualquer alteração/adaptação do Projeto ou medidas de 
minimização. Durante a fase de construção, devem ser apresentados Relatórios Parcelares do AAO 
que devem retratar, nomeadamente, a evolução da obra, a verificação da implementação do 
PAAO, as visitas efetuadas, eventuais dificuldades e reclamações, as ações de sensibilização, 
eventuais Constatações Ambientais e verificação do cumprimento das medidas de minimização, 
apoiado num adequado registo fotográfico. Salienta-se que, quando constam destes relatórios 
propostas de alterações ao Projeto ou às ações de obra, os mesmos devem ser destacados na carta 
que acompanha o RAAO, para que a Autoridade de AIA proceda às devidas diligências. 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Programa de Monitorização dos Sistemas Ecológicos 

Concorda-com as diretrizes apresentadas no EIA para os programas de monitorização da fauna 
(incluindo o programa especial de monitorização de quirópteros e de aves de rapina) e da flora. Os 
programas devem ser reformulados de acordo com o novo layout e apresentado em RECAPE. 
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ANEXO I 

 
Declaração de voto do CEABN 

 

 



 

 

  Procedim ento AI A 2 8 0 6  |  Parque Eólico de Marvila  I I  –  São Mam ede 

 

 

 

 

  Declaração de Voto 

 

 

No âmbito do Procedimento de Avaliação de I mpacte Ambiental do Projecto do 

Parque Eólico de Marvila I I ,  o Cent ro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves/ I nst ituto 

Superior de Agronom ia em it iu parecer desfavorável 

 

A Com issão de Avaliação em it iu parecer favorável à realização do Projecto, pelo que 

face à deliberação tomada, o signatário declara não subescrever a Conclusão do 

Parecer da Com issão de Avaliação. 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 4 de Junho de 2015 

 

 

 

 

        João Jorge 

        CEABN/  I SA 
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ANEXO II 

 
Enquadramento e localização do projeto 
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ANEXO III 

 
Registo fotográfico da visita ao local 

 

 

 

 



 1 

 

PARQUE EÓLICO DE MARVILA II – SÃO MAMEDE  

 

REGISTO FOTOGRÁFICO DA VISITA AO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

20 DE ABRIL DE 2015 

 

  

Subestação do Parque Eólico de Marvila I Vista da subestação existente para os aerogeradores do Parque 
Eólico de Marvila I 

 

  

Área de implantação da subestação alternativa (junto à subestação existente). À esquerda aerogerador do PE de Marvila I 

 



 2 

  

Acesso principal do PE de Marvila I e que será utilizado para a 
construção do PE de Marvila II 

Vista para a área de implantação do estaleiro preferencial. Área 
já utilizada para o estaleiro do PE de Marvila I 

 

  

Área do estaleiro alternativo 
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Local de implantação do aerogerador T10 Acesso, a beneficiar, ao aerogerador T10 

 

  

Vista para o acesso, a beneficiar, aos aerogeradores T4 e T3  Vista para a área de implantação do aerogerador T4 

 

 

 



 4 

 

  
Vista para a área de implantação do aerogerador T3 e acesso ao 

mesmo, a construir 
Vista para o local de implantação do aerogerador D (no cabeço 

atrás dos pinheiros) 
 
 

 
Zona de implantação dos aerogeradores T7 e T8 

 



 5 

 
Vista do acesso aos aerogeradores T8 e T7 para o cabeço onde 

se prevê a implantação do aerogerador T6 
 

 
Vista do acesso aos aerogeradores T8 e T7 para o cabeço onde se prevê a implantação do aerogerador D (descampado) 

  
Vista para o local de implantação da subestação do 

projeto base (área de lapiás) 
Local de saída da linha elétrica a 60 kV, da subestação 

do projeto base, paralela ao acesso existente 

 



 6 

  
Vista para o acesso, a construir, aos aerogeradores T1 e T2 Vista para o acesso, a beneficiar, aos aerogeradores T1 e 

T2 

 

  
Vista para o local de implantação da subestação do projeto base 

(área de lapiás) 
Local de saída da linha elétrica a 60 kV, da subestação do 

projeto base, paralela ao acesso existente 
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Moinhos existentes próximos da zona de implantação do aerogerador T2 

 

  
Vista para a zona de implantação do aerogerador T2 Vista para a zona de implantação do aerogerador T1 

 

 
Vista da zona dos moinhos existentes para o PE de Chão Falcão I e II 



 8 

 

 

 
Vista da zona dos moinhos existentes para vários locais de implantação do PE de Marvila II. Da esquerda para a direita: cabeço 

dos aerogeradores T7 e T8, cabeço do aerogerador C e cabeço dos aerogeradores T3, T4 e T5 

 

 

 
Apoio onde se prevê ligar a linha elétrica aérea a 60 kV 
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ANEXO IV 

 

Pareceres externos 
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ANEXO V 

 

Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo IV do Parecer da CA 

Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais 

I. Enquadramento 

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro de 2013, que define o regime jurídico de 

avaliação de impacte ambiental (AIA) prevê a integração, na Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA), de um índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, conforme disposto no n.º 

1 do seu artigo 18.º, que se transcreve: 

1 - A DIA pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável, fundamentando-se num 

índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, definido com base numa escala 

numérica, correspondendo o valor mais elevado a projetos com impactes negativos muito 

significativos, irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis. 

De forma a possibilitar a aplicação prática da norma acima transcrita, o Grupo de Pontos Focais 

das Autoridades de AIA, constituído ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do mesmo diploma, 

desenvolveu uma proposta de metodologia para determinação do referido índice, o qual se 

constitui como uma ferramenta de expressão de resultados. 

A referida proposta mereceu a concordância do Senhor Secretário de Estado do Ambiente, 

através do despacho emitido a 17 de abril de 2014, e será aplicada por um período 

experimental de um ano, após o qual será efetuado um balanço da sua aplicação. 

De acordo com a metodologia proposta, a determinação do índice, pela natureza do exercício 

de ponderação inerente, deve ser efetuada, em primeira instância, pela Comissão de Avaliação 

e constar como anexo ao parecer a emitir ao abrigo do disposto no artigo 16.º n.º 1 do 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

II. Determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 

Face ao enquadramento acima apresentado, a Comissão de Avaliação procedeu à 

determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais para o projeto em 

avaliação. 

Para efeitos de determinação do referido índice, a CA assumiu como pressuposto de base a 

ão i lusão da o po e te Orde a e to do Território  o o u  fator a ie tal 
específico dado que o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no seu 18.º n.º 6, refere 

que as situações de desconformidade com IGT não condicionam o sentido da decisão do 

procedimento de AIA. 

De acordo com a análise técnica efetuada, foi atribuída a seguinte significância dos impactes 

do projeto sobre os fatores ambientais analisados: 

 

 

 

 



Fatores Ambientais 
Significância dos impactes 

negativos 
Significância dos impactes 

positivos 

Geologia e 
geomorfologia 

Pouco significativos Sem significado 

Recursos hídricos  Pouco significativos Sem significado 

Sistemas ecológicos Pouco significativos Sem significado 

Solos e uso do solo Pouco significativos Sem significado 

Paisagem Muito significativos Sem significado 

Socioeconomia Pouco significativos Significativos 

Qualidade do ar Sem significado Sem significado 

Ambiente sonoro Pouco significativos Sem significado 

Património Pouco significativos Sem significado 

 

Face às caraterísticas do projeto e aos seus objetivos, e tendo em consideração os valores em 

presença nas áreas afetadas, foram atribuídos os seguintes níveis de preponderância aos 

fatores ambientais considerados: 

Fatores Ambientais Preponderância  

Geologia e 
geomorfologia 

Não relevante 

Recursos hídricos Não relevante 

Fatores biológicos e 
ecológicos 

Relevante 

Solos e uso do solo Não relevante 

Paisagem Relevante 

Socioeconomia Relevante 

Qualidade do ar Não relevante 

Ambiente sonoro Relevante 

Património Não relevante 

 

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários 

fatores ambientais e dada à preponderância atribuída aos mesmos, a CA procedeu à 

determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, de acordo com a 

valoração numérica definida na metodologia proposta pelo Grupo de Pontos Focais das 

Autoridades de AIA. 

Em resultado, foi determinado um índice de valor 4, o qual se considera que expressa 

adequadamente a avaliação qualitativa desenvolvida no parecer técnico da CA. 


