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1 ENQUADRAMENTO 

O Estudo de Impacte Ambiental do Projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Testos inclui os 

seguintes volumes: 

 Relatório; 

 Anexos; 

 Peças Desenhadas;  

 Resumo Não Técnico; e 

 Aditamento. 

O presente relatório corresponde ao Aditamento, o qual inclui os seguintes anexos que o 

complementam: 

 Anexo 1 – Comprovativo do envio do Relatório Final dos Trabalhos Arqueológicos aos 

serviços competentes do Património Cultural; 

 Cópia da carta de envio à Direção Regional da Cultura do Norte do Relatório dos 

Trabalhos Arqueológicos efetuados no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Testos; 

 Cópia do registo da carta enviada. 

 Anexo 2 – Peças Desenhadas: 

 Figura 1 - Cartografia das principais manchas de espécies florísticas com interesse para 

a Conservação;  

 Figura 2 - Enquadramento da área afeta à Alcateia de Montemuro (Pimenta et al. 

2002-2003); 

 Desenho 1 – Planta de Condicionamentos; 

 Anexo 3 – Relatório de Caracterização da Flora e Vegetação (espécies RELAPE); 
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 Anexo 4 – Programas de Monitorização para o Lobo;  

 Plano de Monitorização do Lobo no âmbito do Sobreequipamento do Parque Eólico de 

Testos; 

 Plano de Monitorização do Lobo em curso na Área a Sul do rio Douro-Zona Oeste; 

 Anexo 5 – Elementos relativos ao Ambiente Sonoro;  

 Relatório relativo às medições efetuadas; 

 Especificação acústica dos aerogeradores. 

Neste relatório pretende-se dar resposta ao solicitado pela Comissão de Avaliação de Impacte 

Ambiental (Comissão de AIA) através do Ofício ref.ª S062940-201611-DAIA.DAP para efeitos de 

conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Sobreequipamento do Parque Eólico de Testos 

(Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 293). 

Apresentam-se em seguida, devidamente referenciados, os elementos adicionais solicitados. 
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2 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

“Completar a informação relativa à avaliação da compatibilidade do projeto com o Regime Jurídico da REN, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º166/2008, de 22 de agosto, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

239/2012, 2 de novembro, especificamente no que se refere ao enquadramento do projeto no n.º 7 do 

Artigo 24.º do referido diploma;” 

Conforme referido no Relatório Técnico do EIA, de acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e pelo Decreto-

Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, o Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Testos 

encontra-se sujeito a uma Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) por se enquadrar nos critérios 

definidos no Anexo II do referido diploma legal, nomeadamente pelo facto de se situar a menos de 2 

km de outros Parques Eólicos existentes. 

Tal procedimento leva a que, nas situações em que o Projeto se localize em área de REN, como é o caso 

em análise, ao abrigo do determinado no Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, no seu artigo 

24.º, ponto 7, a pronuncia favorável sobre o Projeto por parte da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional no âmbito do Procedimento de AIA, compreende a emissão de autorização.  

“Apresentar uma avaliação dos impactes do projeto sobre o sistema da REN “cabeceiras das linhas de 

água;” 

A Reserva Ecológica Nacional foi criada com propósito da preservação das qualidades ambientais e 

das estruturas biofísicas fundamentais à estabilidade dos sistemas naturais. De acordo com o Artigo 2.º 

do Decreto-Lei nº239/2012, de 2 de novembro, a REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto 

das áreas que, pelo seu valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e susceptibilidade perante 

riscos naturais, são objecto de protecção especial.  

No caso em análise temos que a área onde se insere o Projeto enquadra-se numa das três tipologias de 

áreas da REN, nomeadamente em áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico, ou 

seja, está em causa a proteção do recurso natural água.  

A área de REN que se prevê que seja afetada nas diferentes fases de desenvolvimentos do Projeto 

apresenta-se no quadro seguinte, que corresponde ao Quadro 3.3 do Relatório Técnico. Esta área 

corresponde apenas ao aerogerador 13 e às infraestruturas a ele associadas. 
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Quadro 2.1 

Áreas de REN afetadas com a implantação do Projeto 

Elementos de Projeto do AG 13 

Fase de construção Fase de exploração 

Plataforma e 
Fundações do 

AG13  
Vala de cabos Estaleiro auxiliar 

Aerogerador 
(Torre do AG13) 

Acesso 

Área (m2) % Área (m2) % Área (m2) % Área (m2) % Área (m2) % 

REN do Município de Lamego (Tipo de ecossistema)  

Cabeceiras das linhas de água 2741 100 1784 100 100 100 9 100 458 100 

Total de infraestrutura em REN 2741 100 1784 100 100 100 9 100 458 100 

Área total da Infraestrutura 2741 100 1784 100 100 100 9 100 458 100 

Tendo por base o conceito subjacente ao sistema de REN afetado, a avaliação de impactes é feita ao 

nível do fator ambiental recursos hídricos, sejam eles superficiais ou subterrâneos. 

Temos então, face às afetações expetáveis a seguinte avaliação de impactes ao nível dos recursos 

hídricos superficiais: 

As principais ações da fase de construção que poderão, potencialmente, causar impactes nos recursos 

hídricos superficiais são as seguintes: 

 Desmatação e movimentação de terras (decapagem e escavação) e circulação de veículos e 

maquinaria junto a linhas de água; e 

 Manuseamento de substâncias poluentes. 

Como resultado destas ações, é possível a ocorrência dos seguintes efeitos negativos: 

 Potenciação do risco de erosão, ou seu incremento, quando esse fenómeno é já existente, 

com consequente aumento do transporte de sedimentos. Cargas elevadas de material sólido 

por arrastamento devido a escorrências da água da chuva podem provocar a colmatação 

dos leitos dos cursos de água e a obstrução de passagens e estrangulamentos naturais ou 

artificiais neles existentes; 

 Contaminação das linhas de água, por arrastamento de substâncias poluentes resultantes de 

eventuais derrames, ou do seu inadequado armazenamento. 
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Realça-se que o Projeto prevê a execução de um sistema de drenagem adequado à zona em causa, 

nomeadamente valetas de drenagem em alguns troços, que permite a manutenção do normal 

escoamento superficial, considerando-se que esta é uma medida que anula os impactes desta natureza. 

Esta situação, à partida, é assegurada logo na fase de construção pois existe uma medida que a isso 

obriga. Ou seja, durante a fase de construção é necessário garantir que as linhas de água existentes na 

área de estudo, não são obstruídas, com a execução das infraestruturas que integram o Projeto e com a 

deposição indevida de materiais resultantes das escavações. Caso contrário poderá gerar-se um 

impacte negativo, de magnitude reduzida face à reduzida dimensão da obra prevista, insignificante 

face ao contexto envolvente, de âmbito local, improvável, temporário, reversível, imediato e direto. 

Mas, conforme referido, foram definidas medidas que anulam este impacte caso as mesmas sejam 

adequadamente cumpridas e por isso é que se considera este impacte improvável. 

Nas atividades de limpeza na zona de implantação das obras que envolvem essencialmente operações 

de desmatação, remoção da camada superficial do solo e terraplanagens, caso ocorra precipitação, 

poderão, conforme anteriormente referido, ocorrer fenómenos erosivos, produzindo sedimentos que 

poderão afluir às linhas de água, causando a sua turvação, afetando a sua qualidade. Mas pelo facto 

de as linhas de água próximas das frentes de obra terem uma reduzida dimensão, o impacte negativo 

expetável é de reduzida magnitude, insignificante, de âmbito local, improvável, temporário, reversível, 

imediato, indireto e minimizável. 

Situações envolvendo a adoção de soluções incorretas ou a utilização de instalações insuficientemente 

concebidas para a drenagem das águas residuais e dos resíduos sólidos produzidos nos estaleiros, bem 

como ocorrências de caráter acidental associadas a deficiências de transporte, contenção, 

armazenamento ou manuseamento de combustíveis, lubrificantes, ou outros produtos químicos a utilizar, 

podem corresponder a uma deterioração da qualidade física e química das águas superficiais 

próximas. Tratar-se-ão de impactes negativos, de magnitude dependente de cada situação específica, 

insignificantes, de âmbito local, improváveis, de duração temporários, reversíveis, imediatos, diretos e 

minimizáveis desde que sejam aplicadas convenientemente as medidas de minimização propostas para 

a fase de construção. 

Na fase de exploração não se verificarão impactes a nível da hidrologia. 
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Em termos da qualidade da água, os potenciais impactes encontram-se relacionados com situações de 

acidente, resultantes das operações de manutenção e reparação/substituição de materiais e 

equipamentos, onde serão manuseados entre vários produtos poluente por exemplo óleos novos e 

usados, cuja descarga acidental poderá provocar situações de contaminação que, em última análise, 

atingirão os meios hídricos. Este impacte é considerado de magnitude reduzida, pouco significativo, de 

âmbito local, improvável, temporário, reversível, imediato, indireto e minimizável. 

Ao nível dos recursos hídricos subterrâneos temos a seguinte avaliação de impactes: 

Não se prevê que os trabalhos inerentes à fase de construção do aerogerador 13, determine a 

intersecção de níveis freáticos, dado que as escavações necessárias à instalação das diferentes 

estruturas atingirão pequena profundidade, da ordem dos três metros no máximo, no caso da fundação 

do aerogerador, e porque situa-se numa área de cumeada. Assim, não é previsível a ocorrência de 

rebaixamento do nível freático do sistema hidrogeológico superficial. Poderão, no entanto, ser 

intersectadas zonas de circulação preferencial de águas de percolação por ocasião das escavações 

para abertura da vala de cabo, considerando-se muito pouco provável. 

Durante o transporte e manuseamento de óleos e combustíveis e nas operações na área do estaleiro 

auxiliar, poderão ocorrer derrames acidentais, podendo provocar a deterioração da qualidade das 

águas subterrâneas. Dado que a obra tem uma dimensão muito reduzida e que serão utilizadas 

quantidades pequenas de substâncias poluentes, considera-se essa eventual ocorrência um impacte 

negativo, de magnitude nula, insignificante, de âmbito estritamente local, improvável, temporário, 

reversível, imediato, direto e minimizável (uma eventual ocorrência seria imediatamente contida de 

acordo com as medidas e cuidados a considerar em fase de obra). 

A eventual utilização de explosivos na abertura do cabouco para a fundação do aerogerador 13 e na 

abertura da vala para instalação dos cabos elétricos e de comunicação subterrâneos, poderá contribuir 

para alterar localmente o padrão de fracturação do maciço rochoso e, consequentemente, do padrão 

de circulação das águas subterrâneas. No entanto, considera-se essa eventual afetação pouco provável 

e sem efeitos na utilização da água subterrânea. 

Na fase de construção, a movimentação de veículos e maquinaria na área de REN afeta ao 

aerogerador 13 provocará a compactação dos terrenos, modificando as condições naturais de 

infiltração.  
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A presença da plataforma e do estaleiro auxiliar na fase de construção, e do aerogerador, que se 

prolonga na fase de exploração, diminuem a área de infiltração das águas da precipitação, ainda que 

o material utilizado nas diversas pavimentações não seja impermeável. Assim, a diminuição de 

infiltração das águas, quer seja pela redução da porosidade dos terrenos, quer seja pela diminuição 

da área de infiltração, provocará nesses locais uma redução da recarga do sistema hidrogeológico, 

mas que dada a reduzida dimensão deste fenómeno, não é previsível que o conjunto do sistema possa 

ser afetado. Considera-se por isso a redução da área de infiltração um impacte negativo, de 

magnitude reduzida, insignificante, de âmbito estritamente local, certo, permanente, reversível, imediato 

e indireto. Este fenómeno é passível de minimização pela utilização de materiais permeáveis, e pela 

limitação da circulação de viaturas ao estritamente necessário. 

Na fase de exploração, durante as operações de manutenção dos equipamentos e infraestruturas 

também poderão ocorrer pequenos derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis, os quais serão 

imediatamente contidos de acordo com o sistema de segurança existente no empreendimento eólico 

onde se integra o presente Sobreequipamento (abrangido pelo Sistema de Gestão Ambiental da EDP 

Renováveis que inclui a Gestão da Operação e Manutenção certificada ao abrigo da ISO 14001: 

2004), que tem procedimentos para este tipo de situações, pelo que não se considera que um eventual 

derrame possa causar um impacte negativo com significado na qualidade das águas subterrâneas. 

Assim, considera-se que um eventual derrame de substâncias poluentes poderia determinar um impacte 

negativo no sistema hidrogeológico, de magnitude nula, insignificante, de âmbito local, improvável, 

temporário, reversível, imediato e minimizável (uma eventual ocorrência seria imediatamente contida de 

acordo com as medidas e cuidados que fazem parte do sistema de segurança existente no 

empreendimento eólico na fase de exploração).  

Como referido na fase de construção, a impermeabilização do terreno na área de REN efetua-se numa 

pequena área associada a parte da plataforma que foi criada para montagem do aerogerador 13 e 

ao acesso a criar (pequeno novo troço sobre a plataforma), mas não determina uma redução 

significativa da área de recarga do sistema hidrogeológico. Nesta fase de exploração a área a 

ocupar pelas infraestruturas que localizam em REN é significativamente inferior à registada na fase de 

construção, conforme se pode constatar pelos valores apresentados no Quadro 2.1. 

Considera-se por isso a presença da área impermeabilizada como um impacte negativo no sistema 

hidrogeológico, de magnitude praticamente nula, insignificante, de âmbito estritamente local, certo, 

permanente, irreversível, imediato e indireto. Não é possível minimizar este impacte. 
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“Atendendo a que o Plano Diretor Municipal de Castro Daire se encontra em revisão, indicar de forma 

documental o ponto de situação da revisão desse instrumento de gestão do território e evidenciar, caso se 

justifique, a forma como o Projeto é considerado nessa sede de revisão;” 

De acordo com a informação obtida nos contactos estabelecidos com a Câmara Municipal de Castro 

Daire, o PDM deste Município continua em revisão, não havendo ainda documentos que possam ser 

disponibilizados ao público. Até ao momento prevalece o estipulado no PDM que ainda está em vigor. 
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3 SOCIOECONOMIA 

 “Uma vez que se trata de uma expansão, e como existem há alguns anos, outros Parques Eólicos na região, 

deverão ser indicados os eventuais investimentos realizados naquelas freguesias/concelhos com receitas 

provenientes dos Parques Eólicos em exploração, via Câmaras Municipais, Juntas de Freguesias ou via 

proponente.” 

Nos contactos estabelecidos não foi possível obter informação relativamente aos investimentos 

efetuados com as receitas provenientes de Parques Eólicos.  As Câmaras Municipal de Castro Daire e 

Lamego recebem 2,5% da receita da venda de energia produzida pelos Parques Eólicos. Por outro 

lado, quando os parques eólicos são implantados em terrenos Baldios, como é o caso de um dos 

aerogeradores do Parque Eólico de Testos, são pagas rendas anuais às entidades gestoras dos Baldios. 

Segundo as informações obtidas, essas verbas passam a fazer parte do orçamento dessas entidades, 

não sendo individualizado em que fim foram aplicadas. 
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(página propositadamente deixada em branco) 
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4 PATRIMÓNIO CULTURAL 

“Apresentar o comprovativo da entrada nos serviços competentes do Património Cultural do Relatório Final 

de Trabalhos Arqueológicos.” 

No Anexo 1 apresenta-se cópia da carta de envio à Direção Regional da Cultura do Norte do 

Relatório dos Trabalhos Arqueológicos efetuados no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Testos. No mesmo anexo envia-se também cópia do registo da 

referida carta. 
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(página propositadamente deixada em branco) 
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5 SISTEMAS ECOLÓGICOS  

“Apresentar em cartografia adequada as principais manchas de espécies RELAPE ou outras espécies 

florísticas com interesse para a Conservação;” 

No Anexo 2, Figura 1, apresenta-se a cartografia das espécies RELAPE (espécies Raras, Endémicas, 

Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção) e outras espécies florísticas com interesse para a 

Conservação identificadas na área de incidência do Projeto, e na envolvente próxima. 

No Anexo 3 apresenta-se o Relatório de Caracterização da Flora e Vegetação na área de 

implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Testos, informação complementar à informação 

constante no Relatório Técnico – Volume 1 do EIA da Caracterização da Situação de Referência. Esta 

informação complementar surge pelo facto de que a campanha de campo à data efetuada não foi no 

período mais adequado à identificação das espécies RELAPE. 

Este trabalho complementar realizado pela empresa NOCTULA foi suportado em campanhas de campo 

de caracterização efetuadas entre abril e junho de 2016 de forma a abranger o período de floração 

dos taxa RELAPE potencialmente ocorrentes na área de estudo, tendo sido efetuadas saída de campo 

mensais (27 de abril; 23 de maio e 20 junho). 

A área de estudo a prospetar correspondeu à área de implantação dos aerogeradores e das 

infraestruturas associadas (acessos e valas de cabos) e ainda à área compreendida num buffer de 50 

m em torno do local de implantação dos aerogeradores, num buffer de 10 m para cada lado dos 

acessos aos aerogeradores e de 2 m para cada lado das valas de cabos. 

A caracterização de flora e vegetação, na área de estudo, envolveu uma equipa especializada e 

altamente qualificada, dotada dos conhecimentos técnicos adequados ao trabalho em causa. No 

quadro seguinte apresenta-se a constituição dessa equipa, sendo indicado a qualificação de cada 

elemento e a função que desempenhou no trabalho realizado. 
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Quadro 5.1 

Equipa técnica responsável pela caracterização das espécies florísticas com interesse para a 
Conservação 

NOME QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FUNÇÃO 

Pedro Silva-Santos 
Eng.º Florestal 

Mestre em Tecnologia Ambiental 
Coordenação geral do projeto 

Cátia de Sousa 
Eng.ª do Ambiente 

Mestre em Tecnologias Ambientais 
Edição e processamento de texto 

Pedro Ribeiro 

Licenciado em Biologia 

Mestre em Ciências das Zonas Costeiras 

Doutorado em Biologia, especialidade de Ecologia 

Monitorização da Flora  

Elaboração do relatório 

Marco Magalhães  

(Gistree, Lda.) 

Engenheiro Florestal  

Pós-Graduado em Sistemas de Informação 
Geográficos  

Elaboração da cartografia 

Foi produzida cartografia para cada taxa RELAPE bem como, após a análise conservacionista, para o 

conjunto de espécies de maior interesse e que devem ser preservadas. 

No Anexo 2 apresenta-se a Planta de Condicionamentos (Desenho 1) atualizada com esta informação 

complementar, tendo-se considerado as manchas onde foram identificadas espécies de flora RELAPE 

como áreas a salvaguardar. 

 “Apresentar cartografia da área de atividade da alcateia de Montemuro (Pimenta et al., 2005);” 

No Anexo 2 Figura 2 apresenta-se a cartografia solicitada com o enquadramento do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Testos. 

Relativamente a essa cartografia, chamamos à atenção para os seguintes aspetos: 

 O documento “Situação Populacional do Lobo em Portugal, resultados do Censo Nacional 

2002/2003” é extremamente relevante, nomeadamente no enquadramento global da 

informação, sendo o único Censo Nacional do lobo realizado em Portugal; 

 Os dados presentes no referido documento foram recolhidos em 2002 e 2003, pelo que 

devem ser enquadrados com a devida distância temporal e enquadramento à época em 

cada local (ex: construção A24 na área da alcateia de Montemuro); 
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 A representação cartográfica com raio de 5 km corresponde à área mínima passível de se 

associar a um grupo familiar de acordo com locais de criação conhecidos à data e áreas 

vitais; 

 Esta representação não corresponde tecnicamente, nem espacialmente, aos centros de 

atividade definidos na monitorização nos últimos 10 anos, que têm sido considerados pelas 

equipas técnicas como muito relevantes para a conservação das alcateias, e 

consequentemente para a avaliação de impactes de infraestruturas; 

 Centros de atividade são áreas com maior intensidade de utilização associadas à 

reprodução e/ou refúgio; 

 Consideramos que os dados resultantes dos planos de monitorização realizados desde 

2006, e que foram utilizados na avaliação dos impactes do Projeto do Sobreequipamento 

do Parque Eólico de Testos são, para além de mais recentes, mais robustos e detalhados 

que os presentes no referido documento. 

“Apresentação dos programas de monitorização sobre os valores naturais presentes.” 

No Volume de Anexos do EIA foram incluídos os planos de monitorização de aves e morcegos, 

nomeadamente nos Anexos 10 e 11 respetivamente. 

Relativamente ao Lobo, e tal como referido no Relatório Técnico, reitera-se a recomendação da 

monitorização integrada no PLANO MONITORIZAÇÃO DO LOBO A SUL DO DOURO - ZONA OESTE 

que está em curso há vários anos, e cuja execução é assegurada pela Universidade de Aveiro, sob a 

coordenação da ACHLI. Este Plano abrange o território das 3 alcateias existentes a sul do rio Douro na 

zona mais a oeste, entre as quais a alcateia de Montemuro, cujo território é onde se localiza o Projeto 

em análise. 

No Anexo 4 apresenta-se o Plano de Monitorização do Lobo no âmbito do Sobreequipamento do 

Parque Eólico de Testos, o qual abrange a alcateira de Montemuro, de acordo com as metodologias 

que têm vindo a ser implementadas.  

A metodologia aplicada para a monitorização, aprovada pelo ICNF, tem sido constante, sistemática e 

baseada num plano regional (abrangendo várias alcateias e parques eólicos), recomendando-se que 

assim seja, preferencialmente. Nesse sentido, têm sido efetuadas diligências pela ACHLI todos os anos 

no sentido de promover a manutenção de um Plano Global, com as vantagens daí decorrentes.  
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No ano em curso foi possível articular os diferentes promotores com obrigatoriedade de monitorização 

do Lobo da Zona Oeste a sul do rio Douro, tendo-se nesse sentido mantido a monitorização 

abrangente. Apresenta-se também no Anexo 4 o referido Plano, que abrange o Parque Eólio de Testos, 

e como tal, corresponde à caracterização da situação de referência.  

 

 



EIA do Sobreequipamento do Parque Eólico de Testos 

Aditamento  

EDP Renováveis Portugal, S.A. 

 

 

17 

T01715_23_v0 

 

6 AMBIENTE SONORO 

6.1 DADOS METEOROLÓGICOS 

“Rosa de ventos e histograma de velocidade do vento representativos de cada um dos locais onde se 

inserem os recetores sensíveis estudados; os dados dever ser referentes a período com representatividade 

estatística (série de vários anos), por período de referência (diurno 7-20h, entardecer 20-23h e noturno 23-

7h); especificar localização e altura acima do solo da recolha dos dados;” 

 “Temperatura e humidade relativa do ar (médias anuais estatisticamente representativas);” 

Os dados de vento considerados na modelação de apoio à avaliação acústica, tiveram por base a 

estação meteorológica do Parque Eólico de Testos, referentes aos últimos anos de medições. Os 

referidos dados foram estatisticamente analisados em valores diários, pelo que não se encontram 

disponíveis dados por período de referência (diurno, entardecer e noturno). 

Na Figura 6.1 apresenta-se a rosa dos ventos e histograma de velocidades do vento (dados recolhidos 

a uma altura acima do solo de 30 metros). 

 

Figura 6.1 - Rosa dos ventos e histograma de velocidades do vento (fonte: EDP Renováveis) 

A caracterização da temperatura e humidade do ar teve por base os dados da Estação Climatológica 

de Bigorne (Latitude 41º00 N; Longitude 7º53’ W; altitude 975 m) referentes ao período entre 1951 e 

1980, que está localizada a cerca de 4 km a noroeste do AG13 e a 7 km a noroeste do AG14. 
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A temperatura anual média do ar é, na estação climatológica de Bigorne, de 9,9 ºC. Os valores médios 

anuais observados de humidade relativa do ar variam entre 78% e 75%. 

6.2 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

“Relatório de ensaio relativo às medições efetuadas;” 

Apresenta-se no Anexo 5 o Relatório de Ensaio de Ruído Ambiente realizado no âmbito da 

caracterização do quadro acústico de referência junto dos recetores sensíveis identificados na 

envolvente do Sobreequipamente do Parque Eólico de Testos. 

“Resultados de medições em P1 e P2 (a 1,5m acima do solo) pelo menos com os aerogeradores em linha de 

vista parados pertencentes a PE de Testos e Testos II (repescagem de dados do EIA/EIncA, ou de pós-

avaliação de Testos II), para obtenção do ruído residual;” 

Na avaliação acústica efetuada no âmbito do EIA do Projeto de Execução do Sobreequipamento do 

Parque Eólico de Testos, considerou-se parte integrante do ruído residual o funcionamento dos 

aerogeradores dos Parques Eólicos de Testos (em exploração) e Testos II (em exploração e pertencente 

a outro Promotor). Nesse sentido, o ruído particular cinge-se exclusivamente ao funcionamento dos 

aerogeradores que constituem o Sobreequipamento, uma vez que é esse o objeto em análise da 

presente avaliação de impacte ambiental. Os resultados dos levantamentos acústicos efetuados, para 

determinação do ruído residual, constam do Quadro 5.18, presente no subcapítulo 5.10.2.4 do 

Relatório Técnico do EIA. 

6.3 AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

“Apresentar a especificação acústica detalhada dos aerogeradores (nível de potência sonora por bandas de 

oitava a diferentes velocidades de vento à altura do rotor);” 

Apresenta-se no Anexo 5 as especificações acústicas do aerogerador Senvion MM100. Na 

especificação acústica do aerogerador não constam os níveis de potência sonora por bandas de oitava 

a diferentes velocidades do vento à altura do rotor, sendo apenas apresentado o nível de potência 

sonora para diferentes velocidades de vento à altura do rotor. 
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“Esclarecer se o modelo construído para previsão dos níveis sonoros adotou dados de entrada por bandas de 

oitava, conforme NP ISO 9613-2;” 

A NP ISO 9613-2:2014 indica um método de engenharia para o cálculo da atenuação do som durante 

a sua propagação em campo livre, a fim de prever os níveis de ruído ambiente, a uma dada distância, 

proveniente de diversas fontes. O método descrito na norma consiste especificamente em algoritmos de 

análise por bandas de oitava (com frequências desde 63Hz a 8kHz) para cálculo da atenuação do som 

produzido por fontes sonoras. No entanto, na norma é referido que, no caso de apenas serem 

conhecidos os níveis de potência sonora, ponderados A, das fontes, os termos de atenuação a 500 Hz 

podem ser utilizados para estimar a atenuação resultante. 

No presente estudo, na impossibilidade de obter os níveis de potência sonora por bandas de oitava, a 

modelação acústica adotou os termos da atenuação a 500Hz, para estimar a atenuação resultante. De 

acordo com esta metodologia, verifica-se que os níveis sonoros obtidos junto dos recetores sensíveis são 

reduzidos, o que decorre, naturalmente e em especial, do grande afastamento destes aos 

aerogeradores, considerando-se que se fossem adotados dados de entrada por bandas de oitava não 

iriam alterar as conclusões. 

“Indicar qual a equidistância das curvas de nível adotada na modelação;” 

Na modelação acústica efetuada, utilizou-se uma equidistância de curvas de nível de 10 m. 

“Indicar os coeficientes de atenuação atmosférica por oitava adotados na modelação;” 

Para além dos dados meteoroógicos considerados na modelação, e apresentados na resposta ao ponto 

6.1, consideraram-se as seguintes percentagens de ocorrência média anual de condições 

meteorológicas favoráveis à propagação do ruído (mencionadas no guia “Good Practice Guide for 

Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure, version 2”): 

 Período diurno 50%  

 Período entardecer 75%  

 Período noturno 100%  

 

 



 EIA do Sobreequipamento do Parque Eólico de Testos 

Aditamento 

EDP Renováveis Portugal, S.A. 

 

20 

T01715_23_v0 

 

“Quantificar a margem de incerteza dos resultados obtidos;” 

A calibração do modelo de cálculo, assume, à partida, margens de incerteza inerentes a qualquer 

avaliação previsional, podendo naturalmente observarem-se desvios, dada a variabilidade intrínseca 

de alguns dos parâmetros que concorrem para os campos sonoros apercebidos num determinado local, 

em particular em locais pouco ruidosos e quando situados a distâncias elevadas das fontes sonoras 

consideradas, como é o caso da generalidade das situações em análise. Não obstante estas 

condicionantes, assumindo o cumprimento das diretrizes para a elaboração de mapas de ruído da 

Agência Portuguesa do Ambiente, conjuntamente com os resultados dos levantamentos acústicos 

efetuados, no presente trabalho a margem de incerteza da avaliação acústica efetuada foi de 

aproximadamente ±2 dB(A).  
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7 RESUMO NÃO TÉCNICO (RNT) 

“O RNT deverá ser reformulado de modo a ter em consideração e integrar os elementos adicionais ao EIA, 

acima solicitados. O novo RNT deverá ter uma data atualizada”. 

Foi elaborada uma nova versão do Resumo Não Técnico (RNT) onde se incluiu os elementos adicionais 

solicitados considerados relevantes para o RNT. 

A data de elaboração do RNT foi devidamente actualizada.  

 

Carcavelos, 02 de janeiro de 2017 

 

 

 

Margarida Fonseca    Nuno Ferreira Matos 
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Anexo 1 
Comprovativo do envio do Relatório Final dos Trabalhos 

Arqueológicos aos serviços competentes do Património 
Cultural 
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Anexo 2 
Peças Desenhadas 

Figura 1 - Cartografia das principais manchas de espécies florísticas com interesse para a Conservação;  

Figura 2 - Enquadramento da área afeta à Alcateia de Montemuro (Pimenta et al. 2002-2003); 

Desenho 1 – Planta de Condicionamentos; 
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Anexo 3  
Relatório de Caracterização da Flora e Vegetação 

(espécies RELAPE) 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. PERTINÊNCIA DO ESTUDO 

A atual perda de biodiversidade, um fenómeno global que tem suscitado enorme preocupação, é considerada a mais grave dos 

últimos 65 milhões de anos. Apesar da extinção das espécies constituir um fenómeno evolutivo natural, o ritmo atual de extinção 

é único, estimando-se que a intervenção humana tenha multiplicado a sua ocorrência por um fator de 100 a 1000 vezes, 

relativamente aos níveis ocorridos em épocas pré-humanas (Pearce & Moran, 1994; Wainright & Reilly, 1994; Pimm et al., 1995; 

Chapin III et al., 1998; Chapin III et al., 2000). 

A necessidade de documentar a diversidade florística e de rever regularmente a informação relacionada com a distribuição e 

estatuto de ameaça das espécies e habitats, tendo em conta a contínua alteração que sofrem, são o ponto de partida fundamental 

para qualquer estratégia de conservação, de sustentabilidade e de gestão (Moreno Saiz & Sainz Ollero, 1992; Stork & Samways, 

1995; MAOT/ICN, 2002). 

A análise do catálogo florístico de uma área permite conhecer a diversidade, raridade e singularidade da flora do território. A 

partir desse inventário e dessa análise, diversos autores (e.g. Nicholls & Margules, 1993; Prendergast et al., 1993; Gaston, 1994; 

Pressey et al., 1994; Rossi & Kuitunen, 1996; Arteaga et al., 1999; Martín et al., 1999; Myers et al., 2000; Brooks et al., 2002; Lapin, 

2003; Xie, 2003; Van Der Werff & Consiglio, 2004; Ribeiro, 2006) usam o critério da ocorrência de espécies raras, endémicas e 

ameaçadas em processos de avaliação ambiental e para estabelecer prioridades de gestão. 

Um primeiro passo, para uma crescente consciência internacional sobre a necessidade de proteção da flora e fauna, foi dado 

através da Convenção Relativa à Proteção da Vida Selvagem e do Ambiente Natural na Europa, redigida em 1979 e conhecida por 

Convenção de Berna. Os signatários da Convenção, entre os quais Portugal, ficavam obrigados a aplicar medidas no sentido de 

proteger, particularmente, as espécies vulneráveis e em perigo de extinção bem como os habitats ameaçados que, nos anexos 

daquele documento, são referenciados. Lopes & Carvalho (1990) elaboraram um trabalho intitulado Lista de espécies botânicas a 

proteger em Portugal continental com o objetivo de contribuir para a revisão do Anexo I da referida Convenção e também de 

constituir uma lista preliminar para o Livro Vermelho das Plantas Vasculares de Portugal, livro ainda hoje inexistente, mas que 

seria fundamental para uma melhor gestão da conservação da natureza e para a inclusão dos dados sobre a flora portuguesa nas 

listas da IUCN. 

Atualmente, a Diretiva Habitats e a Rede Natura 2000 constituem os principais instrumentos da União Europeia para realizar o 

desígnio mundial e europeu de suster o declínio da biodiversidade. Os anexos da Diretiva Habitats contêm os elementos 

necessários para a seleção de Zonas Especiais de Conservação (ZEC) ou Sítios de Interesse Comunitário em cada país: o Anexo I 

enumera os habitats naturais de interesse comunitário (motivo pelo qual é conhecida como Diretiva Habitats); o Anexo II lista as 

espécies animais e vegetais para as quais as zonas de proteção devem ser designadas; o Anexo IV inclui espécies de interesse 

comunitário que exigem uma proteção rigorosa e o Anexo V inclui espécies de interesse comunitário cuja captura, colheita e 

exploração poderão ser objeto de medidas de gestão. 

O presente Projeto de Sobreequipamento tem como objetivo reforçar a capacidade de produção de energia elétrica do Parque 

Eólico de Testos a partir de uma fonte renovável e não poluente - o vento. A implementação de qualquer projeto desta natureza 
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implica a afetação direta ou indireta das comunidades vegetais presentes nas áreas de inserção do projeto. Desta forma, é muito 

pertinente caracterizar e avaliar o descritor em causa, no sentido de ajustar as medidas minimizadoras dos impactes negativos 

significativos detetados e promover o desenvolvimento sustentável. 

1.2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E DA FASE DO PROJETO 

O presente documento constitui o Relatório de Monitorização de Flora e Vegetação com interesse conservacionista, relativo às 

campanhas realizadas na fase de caracterização da situação de referência do Sobreequipamento do Parque Eólico de Testos. 

Este projeto, que se destina a produzir energia elétrica a partir do vento, contempla a instalação de mais dois aerogeradores no 

Parque Eólico de Testos, o qual atualmente é constituído por 12 aerogeradores, bem como na construção/ beneficiação de acessos 

e valas de cabos. Com estes dois aerogeradores estima-se uma produção energética anual média de 10,6 GWh. 

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Testos não tem qualquer projeto associado. A reduzida dimensão do projeto não obriga 

à construção de uma subestação ou Posto de Corte, nem tão pouco necessita de uma linha elétrica para escoar a energia 

produzida, esta será escoada pela linha elétrica do Parque Eólico de Testos existente. 

O projeto tem como proponente a empresa EDP Renováveis Portugal S.A, sediada na Rua Ofélia Diogo Costa, n.º 115 – 6º, 4149-

022 Porto e localiza-se numa cumeada da Serra de Montemuro, nos concelhos de Lamego e Castro Daire, freguesias de Lazarim e 

Monteiras, respetivamente.  

1.3. IDENTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DA MONITORIZAÇÃO 

O presente estudo, na área definida para a instalação do projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Testos, tem como 

objetivos: conhecer a diversidade florística e efetuar uma análise da flora RELAPE (espécies Raras, Endémicas, Localizadas, 

Ameaçadas ou em Perigo de Extinção) no que diz respeito (i) às espécies presentes, (ii) ao número ou densidade de indivíduos e 

(iii) à sua localização geográfica. 

1.4. ÂMBITO DO RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO  

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Testos está localizado na Serra de Montemuro, uma região de características 

montanhosas, com declives acentuados e altitudes médias da ordem dos 800-1000 m, sendo a altitude máxima próximas dos 1382 

m. A rede hidrográfica é vasta e rica, incluindo rios como o Paiva e os seus afluentes, Paivô e Ardena, e afluentes do Rio Douro, 

como a Ribeira de Bestança e os rios Balsemão e Cabrum. Numa perspetiva geológica e litológica, existe uma predominância das 

rochas eruptivas como o granito e afins, o sienito e os gabros e rochas metamórficas onde se incluem os quartzitos, os xistos, os 

grauvaques e as gneisses (Pena & Cabral, 1996). 

Esta área encontra-se numa zona de transição de um padrão climático tipicamente mediterrânico, a sul, para outro temperado 

de feição atlântica, a norte (Pena & Cabral, 1996). A temperatura média anual é de 10ºC, sendo o verão curto, seco e fresco e o 

inverno longo, frio e abundante em chuvas e neve, com precipitações médias anuais acima dos 1000 mm (Ribeiro & Lautensach, 

1987). 
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Em relação ao zonamento fitoclimático, a Serra de Montemuro pertence à Região Mediterrânica apresentando características das 

Zonas Mesomediterrânica e Supramediterrânica (Pena & Cabral, 1996), inserindo-se no domínio da aliança Quercion ocidental, 

caracterizada pelo predomínio das árvores de folha caduca, dominadas pelo carvalho-alvarinho (Quercus robur), abaixo dos 600 m 

e pelo carvalho-negral (Quercus pyrenaica), acima daquela altitude (Ribeiro & Lautensach, 1987). Hoje em dia, as manchas de 

carvalhal autóctone são já pontuais, tendo sido substituídas, por ação humana, por florestas de produção dominadas por espécies 

exóticas, como o pinheiro-bravo (Pinus pinaster) ou o eucalipto (Eucalyptus sp.). Atualmente, vastas áreas de mato, resultantes 

da degradação e destruição da floresta primitiva (através do sobrepastoreio e incêndios), dominam estas serras. Estes matos são 

caracterizados por espécies arbustivas como a giesta (Cytisus spp.), a carqueja (Pterospartum tridentatum), o tojo (Ulex spp.), a 

urze (Erica spp.), a esteva (Cistus spp.) e o sargaço (Halimium alyssoides) (Pena & Cabral, 1996). 

Biogeograficamente, a área de estudo está localizada na Região Mediterrânica, Superprovíncia Atlântica, Província Cantabro-

Atlântica, Setor Galaico-Português, SuperDistrito Beiraduriense (Costa et al. 1998). 

De acordo com Costa et al. (1998), o Setor Galaico-Português é o setor mais meridional e o de maior influência mediterrânica (no 

sentido bioclimático do termo) de toda a Região Eurosiberiana. A maioria das migrações de plantas e tre os u dos  

mediterrânico e atlântico no Noroeste da Península Ibérica foi feita através desta faixa, devido à ausência de uma barreira 

fisiográfica. Numerosas plantas mediterrânicas como Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia, Daphne gnidium, entre outras, 

coexistem com plantas tipicamente atlânticas. Entre as numerosas espécies de apetência atlântica e oceânica em Portugal 

destacam-se: Acer pseudoplatanus, Agrostis hesperica, Genista berberidea, Pyrus cordata, Quercus robur e Ulex europaeus. O 

Superdistrito Beiraduriense situa-se predominantemente no andar bioclimático supratemperado e de ombroclima híper-húmido 

a húmido. As comunidades vegetais deste território são caracterizadas por carvalhais de carvalho-negral do Holco-Quercetum 

pyrenaicae, por vezes com carvalhos-robles (Quercus robur), giestais do Lavandulo sampaionae-Cytisetum multiflori e Cytiso 

striatii-Genistetum polygaliphyllae, urzais-tojais do Ulici minoris-Ericetum umbellatae, prados de lima do Anthemido-Cynosuretum 

cristati e juncais do Peucedano-Juncetum acutiflori. 

Os biótopos mais abundantes na área de estudo são: o povoamento florestal de pinheiro bravo, os matos baixos e os afloramentos 

rochosos. Na área onde se insere o Parque Eólico observam-se os efeitos da ação humana. A exploração silvícola e os incêndios 

florestais são fatores determinantes na composição da paisagem vegetal e no uso do solo.  

A caracterização da situação de referência do Sobreequipamento do Parque Eólico de Testos vem complementar a informação do 

des ritor Flora e Vegetação  do EIA, efetuado e  épo a ão propí ia à ide tifi ação de algumas espécies. 

Os trabalhos de campo decorreram entre abril e junho de 2016 de forma a abranger o período de floração dos taxa RELAPE 

potencialmente ocorrentes na área de estudo. A área de estudo a prospetar correspondeu à área de implantação dos 

aerogeradores e das infraestruturas associadas (acessos e vala de cabos) e ainda à área compreendida num buffer de 50 m em 

torno do local de implantação dos aerogeradores, num buffer de 10 m para cada lado dos acessos aos aerogeradores e de 2 m 

para cada lado da vala de cabos. 

1.5. AUTORIA TÉCNICA DO RELATÓRIO 
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As monitorizações de flora e vegetação, na área de estudo, envolveram uma equipa especializada e altamente qualificada, dotada 

dos conhecimentos técnicos necessários para a análise das diversas matérias. Apresenta-se na Tabela 1 a qualificação profissional 

e as funções dos técnicos envolvidos no presente estudo. 

Tabela 1: Equipa técnica responsável pelas monitorizações e pela elaboração do respetivo relatório. 

NOME QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FUNÇÃO 

Pedro Silva-Santos 
Eng.º Florestal 

Mestre em Tecnologia Ambiental 
Coordenação geral do projeto 

Cátia de Sousa 
Eng.ª do Ambiente 

Mestre em Tecnologias Ambientais 
Edição e processamento de texto 

Pedro Ribeiro 

Licenciado em Biologia 

Mestre em Ciências das Zonas Costeiras 

Doutorado em Biologia, especialidade de Ecologia 

Monitorização da Flora  

Elaboração do relatório 

Marco Magalhães  

(Gistree, Lda.) 

Engenheiro Florestal  

Pós-Graduado em Sistemas de Informação 

Geográficos  

Elaboração da cartografia 
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2. ANTECEDENTES 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 

24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, o projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Testos 

encontra-se sujeito a uma Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) por se enquadrar nos critérios definidos no Anexo II do referido 

diploma legal (ponto 3 — Indústria da energia, alínea i) Aproveitamento da energia eólica para produção de eletricidade), 

nomeadamente pelo facto de se situar a menos de 2 km de outros Parques Eólicos existentes. 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi elaborado entre os meses de novembro de 2015 e julho de 2016, tendo a EDP Renováveis 

Portugal S.A., proponente do projeto, a 11 de agosto de 2016, submetido o mesmo a procedimento de AIA em fase de estudo 

prévio. A entidade licenciadora do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Testos é a Direção-Geral de Energia e 

Geologia (DGEG). 

Importa referir que este projeto de Sobreequipamento está localizado na área de influência direta do Parque Eólico de Testos 

(não foi submetido a procedimento de AIA mas teve um Estudo de Incidências Ambientais (EIncA) para Reconhecimento de 

Interesse Público do Projeto) e do Parque Eólico de Testos II (procedimento de AIA n.º 1933). Os locais de implantação destes 

novos aerogeradores estão inseridos dentro das áreas que já tinham sido analisadas no âmbito do EIncA do Parque Eólico de 

Testos (área afeta ao AG14) e do EIA do Parque Eólico de Testos II (área afeta ao AG13). 

RECLAMAÇÕES RELATIVAS AOS FATORES AMBIENTAIS ALVO DE MONITORIZAÇÃO  

Não existem quaisquer reclamações no âmbito do fator ambiental alvo da presente monitorização. 

  



 

 

  
 

PÁGINA 12 DE 31 RMo.FV.SEQ.PET - SR  

IMP.DCT.02.01  
 

3. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO  

3.1. PARÂMETROS A MONITORIZAR 

Os principais parâmetros monitorizados foram: 

 As espécies presentes/diversidade florística; 

 A localização geográfica das espécies RELAPE identificadas; 

 O número de indivíduos RELAPE. 

3.2. LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

Os trabalhos de campo decorreram entre abril e junho de 2016 de forma a abranger o período de floração dos taxa RELAPE 

potencialmente ocorrentes na área de estudo, tendo-se efetuado uma saída de campo por mês (27 de abril; 23 de maio e 20 

junho). 

A área de estudo a prospetar correspondeu à área de implantação dos aerogeradores e das infraestruturas associadas (acessos e 

vala de cabos) e ainda à área compreendida num buffer de 50 m em torno do local de implantação dos aerogeradores, num buffer 

de 10 m para cada lado dos acessos aos aerogeradores e de 2 m para cada lado da vala de cabos. 

3.3. METODOLOGIA ADOTADA 

A metodologia implementada para a realização do presente estudo incluiu as seguintes etapas: 

i. Consulta de bibliografia sobre a área de estudo e zonas envolventes; 

ii. Trabalho de campo na área de estudo e zona envolvente para recolha de dados e colheita de espécimes de flora vascular 

de modo a documentar a distribuição dos taxa no local. A identificação da maioria dos taxa foi feita em campo; 

iii. Identificação/confirmação em laboratório e em herbário do material herborizado para elaboração do catálogo de 

espécies vegetais; 

iv. Análise RELAPE – reconhecimento dos taxa com maior interesse conservacionista e estudo de dados de localização, 

abundância e biótopos. 

As motivações para valorizar uma planta para conservação podem ser de natureza diversificada. Os taxa RELAPE correspondem a 

espécies Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção. Na ausência em Portugal de um Livro Vermelho de 

Plantas Vasculares foram considerados RELAPE os taxa endémicos de distribuição geográfica restrita e/ou que constam dos anexos 

II, IV ou V da Diretiva Habitats. Apesar de não terem acrescentado novos taxa aos selecionados pelos parâmetros anteriores, 

consultou-se a Lista de espécies botânicas a proteger em Portugal continental de Lopes & Carvalho (1990) bem como Plantas a 

proteger em Portugal Continental de Dray (1985). 

Em termos de apoio bibliográfico para a identificação dos taxa, nomenclatura, informação sobre endemicidade, estatuto de 

ameaça e raridade recorreu-se, principalmente à Flora Ibérica (Castroviejo & et al., 1986-2015), à Nova Flora de Portugal (Franco, 

1971-1984; Franco & Rocha Afonso, 1994-2003) e aos anexos do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro (anexos II, IV ou 
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V da Diretiva Habitats). Foram, também, consultados os espécimes, botanicamente determinados, existentes no herbário da 

Universidade de Coimbra. Os nomes comuns das espécies foram obtidos de Rocha (1996). 

Além da georreferenciação, através do Global Positioning System (GPS), anotou-se, para cada núcleo de indivíduos RELAPE, a 

estimativa para o número de indivíduos ou para a densidade (ind./m²) e o biótopo onde o núcleo foi registado. As partes 

subterrâneas das plantas não foram investigadas e qualquer caule saído do solo foi tratado como um indivíduo. Quando o tamanho 

populacional era elevado, usaram-se estimativas baseadas em contagens de parcelas e extrapoladas para a área total. A área 

ocupada por cada núcleo de indivíduos foi estimada visualmente. 

Relativamente aos taxa RELAPE, os diversos dados colhidos em campo, relativos a cada núcleo de indivíduos, foram introduzidos 

num Sistema de Informação Geográfica. Cada ponto/mancha inclui um ou vários núcleos (ou também indivíduos isolados) de taxa 

RELAPE. Foi produzida cartografia para cada taxa RELAPE bem como, após a análise conservacionista, para o conjunto de espécies 

de maior interesse e que devem ser preservadas. 

3.4. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Para além dos meios técnicos necessários, a execução das tarefas previstas no âmbito desta monitorização incluiu a utilização do 

seguinte equipamento: 

 Viatura todo o terreno; 

 Câmara fotográfica digital; 

 GPS Garmin etrex legend Hcx®; 

 Fichas de registo de dados; 

 Cartas militares (escala 1:25000); 

 Material de recolha de espécimes; 

 Lupa binocular; 

 Estojo de disseção.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO  

Os taxa da flora vascular identificados são seguidamente apresentados por ordem alfabética de família e, dentro desta, de espécie. 

No caso de se aplicar, acrescentou-se, para cada taxon, o nome vulgar e a referência ao facto de poderem ser endémicos da 

Península Ibérica ou de Portugal. Assinalam-se com um asterisco os taxa não observados neste estudo mas já identificados no 

âmbito do EIA.  

AMARYLLIDACEAE 

Narcissus triandrus L. Endemismo da Península Ibérica. 

 

ASPLENIACEAE 

Asplenium adiantum-nigrum L. var. adiantum-nigrum 

 

CARYOPHILACEAE 

Arenaria montana L. subsp. montana 

 

CISTACEAE 

Halimium lasianthum (Lam.) Spach subsp. alyssoides (Lam.) Greuter. Nome vulgar: Sargaço. 

 

COMPOSITAE 

Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte 

Bellis perennis L. Nome vulgar: Margarida. 

Centaurea herminii Rouy subsp. lusitana (J. Arènes) Franco. Endemismo lusitânico. 

Hypochaeris radicata L. Nome vulgar: Leituga. 

Jasione montana L. Nome vulgar: Baton-azul. 

Logfia minima (Sm.) Dumort. 

 

CRASSULACEAE 

Sedum brevifolium DC. Nome vulgar: Arroz-dos-muros. 

Sedum hirsutum All. Nome vulgar: Uva-de-gato. 

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy. Nome vulgar: Umbigo-de-Vénus. 
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CRUCIFERAE 

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. 

 

CYPERACEAE 

Carex leporina L. 

(*) Scirpoides holoschoenus (L.) Soják. Nome vulgar: Bunho. 

ERICACEAE 

Erica arborea L. Nome vulgar: Queiroga. 

Erica australis L. Nome vulgar: Urze-vermelha. 

Erica umbellata Loefl. ex L. Nome vulgar: Queiró. 

 

FAGACEAE 

Quercus pyrenaica Willd. Nome vulgar: Carvalho-negral. 

 

GERANIACEAE 

Erodium cicutarium L.  L’Hér. su sp. cicutarium. Nome vulgar: Bico-de-cegonha. 

 

GRAMINAE 

Agrostis curtisii Kerguélen. Nome vulgar: Erva-sapa 

Agrostis truncatula Parl. Nome vulgar: Linho-de raposa. 

Anthoxanthum aristatum subsp. aristatum. Nome vulgar: Feno-de-cheiro-anual 

Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy 

 

HYPOLEPIDACEAE 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum. Nome vulgar: Feto-ordinário. 

 

LEGUMINOSAE 

Cytisus striatus (Hill) Rothm. Nome vulgar: Giesta-amarela. 

Pterospartum tridentatum (L.) Willk. subsp. cantabricum (Spach) Talavera & P.E. Gibbs. Nome vulgar: Carqueja. 

Ulex minor Roth. Nome vulgar: Tojo-molar. 

 

LILIACEAE 

Gagea soleirolii F.W. Schultz 

Ornithogalum concinnum (Salisb.) Coutinho. Nome vulgar: Leite de galinha. Endemismo NW da Península Ibérica. 

Simethis mattiazzi (Vandelli) Sacc. Nome vulgar: Cravo-do-monte.  
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OROBANCHACEAE 

Orobanche rapum-genistae Thuill. Nome vulgar: Erva-toira-maior. 

 

PINACEAE 

Pinus pinaster Aiton. Nome vulgar: Pinheiro-bravo. 

 

PLANTAGINACEAE 

Plantago lanceolata L. 

 

PLUMBAGINACEAE 

Armeria beirana Franco. Endemismo do W da Península Ibérica. 

 

RAFFLESIACEAE 

Cytinus hypocistis subsp. macranthus Wettst. Nome vulgar: Pútegas. 

 

ROSACEAE 

Rubus sp. Nome vulgar: Silva. 

 

RUBIACEAE 

Rubia peregrina L. Nome vulgar: Grança-brava. 

 

SALICACEAE 

Salix atrocinerea Brot. Nome vulgar: Salgueiro-negro. 

 

SAXIFRAGACEAE 

Saxifraga granulata L. Nome vulgar: Mosquinhos. 

 

SCROPHULARIACEAE 

Linaria elegans Cav. Endemismo do C e W da Península Ibérica. 

Scrophularia sublyrata Brot. Endemismo do W da Península Ibérica. 

 

UMBELLIFERAE 

Daucus carota L. subsp. carota. Nome vulgar: Erva coentrinha. 

 

VIOLACEAE 

Viola riviniana Rchb. Nome vulgar: Violetas-bravas. 
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No total, identificaram-se, na área de estudo, 45 espécies pertencentes a 27 famílias. Dos taxa identificados, 6 correspondem a 

endemismos ibéricos (Armeria beirana; Centaurea herminii; Linaria elegans; Narcissus triandrus; Ornithogalum concinnum e 

Scrophularia sublyrata). À partida, consideraram-se RELAPE os taxa que constam da Tabela 2. 

Tabela 2: Enquadramento corológico e conservacionista da flora inicialmente considerada RELAPE. 

TAXON COROLOGIA 
DL 156-A/2013 

ANEXOS B-II, B-IV E B-V 

Armeria beirana Franco. Endemismo do W da Península Ibérica - 

Centaurea herminii Rouy subsp. lusitana (J. Arènes) Franco. Endemismo lusitânico - 

Linaria elegans Cav. Endemismo do C e W da Península Ibérica - 

Narcissus triandrus L.. Endemismo da Península Ibérica B-IV 

Ornithogalum concinnum (Salisb.) Coutinho Endemismo NW da Península Ibérica - 

Scrophularia sublyrata Brot. Endemismo do W da Península Ibérica - 

Além destes 6 taxa terem sido considerados RELAPE, entendeu-se que Quercus pyrenaica (Carvalho-negral) deveria ser incluído 

na análise RELAPE por ter elevada importância económica, ecológica e paisagística, apesar da ainda pequena dimensão dos 

exemplares encontrados. 

Georreferenciaram-se todos os locais que tinham um ou mais indivíduos de um dos 7 taxa atrás referidos. Os dados dos(as) 40 

pontos/manchas identificados(as) com um ou mais desses taxa encontram-se no Anexo 1 e serviram de base para a elaboração 

da cartografia RELAPE por espécie (vide Figura 1). No conjunto dos pontos contaram-se mais de 866 indivíduos. A riqueza específica 

RELAPE (nº de taxa), por ponto georreferenciado variou entre 1 e 3 (vide Anexo 1). 

A Tabela 3 apresenta a síntese dos resultados relativos à frequência e à abundância por taxon RELAPE e ainda o tipo de biótopo 

onde mais frequentemente cada taxon foi registado. 

Tabela 3: Resultados da frequência e da abundância de taxa RELAPE inicialmente considerados e biótopos onde foram registados. NP - Número 

de pontos/polígonos em que se registou o taxa. NI - Número total de indivíduos contados. 

TAXA NP NI BIÓTOPOS 

Armeria beirana 23 >162 Matos, afloramentos e bermas de acessos 

Centaurea herminii subsp. lusitana 13 >62 Clareiras de matos e afloramentos 

Linaria elegans 23 >432 
Clareiras de mato baixo e bermas de 

acessos 

Narcissus triandrus 4 51 Afloramentos 

Ornithogalum concinnum 5 >151 Afloramentos 

Quercus pyrenaica 6 6 Matos 

Scrophularia sublyrata 1 2 Junto a afloramentos 
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Os taxa que aparecem presentes em mais pontos/manchas são Linaria elegans e Armeria beirana (23 locais), tendo Linaria elegans 

o maior número de indivíduos contabilizado (mais de 432). Scrophularia sublyrata só se detetou em um local contabilizando-se, 

apenas, 2 indivíduos (vide Tabela 3). 

Note-se que não se detetaram núcleos RELAPE associados à área de estudo relativa ao aerogerador 14 pelo que não se efetuou 

cartografia RELAPE para este aerogerador. Todos os pontos/manchas e cartografia RELAPE estão relacionados com a área de 

estudo associada ao aerogerador 13 (vide Figura 1, Tabela 3 e Anexo 1). 

Armeria beirana, Centaurea herminii subsp. lusitana e Linaria elegans parecem beneficiar de alguma perturbação ambiental uma 

vez que são abundantes em locais anteriormente intervencionados e associados a projetos semelhantes ao atual. Como se pode 

verificar na cartografia, muitos pontos RELAPE com estas espécies estão situados por cima da antiga vala de cabos e junto ao 

acesso, indício de que recuperam facilmente e até beneficiam em termos de efetivo populacional com intervenções deste tipo 

(vide Anexo 2). Além deste aspeto, entendeu-se que, como Armeria beirana, Centaurea herminii subsp. lusitana, Linaria elegans 

e Ornithogalum concinnum são taxa muito abundantes na área de estudo e em toda a área envolvente, não serão 

significativamente afetados pelo projeto.  

Atendendo aos dados anteriormente referidos, considerou-se a divisão em duas classes de espécies consideradas RELAPE: as 

espécies RELAPE de elevado interesse conservacionista, que não devem ser afetadas pelo projeto, e as restantes espécies RELAPE, 

que, por serem comuns na região e recuperarem facilmente, não constituem condicionante ao projeto. Deste modo, as espécies 

RELAPE de elevado interesse conservacionista são as que devem ser consideradas como a não afetar pelo projeto (vide Figura 1). 
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Figura 1: Mapa RELAPE - Espécies de maior interesse conservacionista. 

Em síntese, fizeram parte da cartografia RELAPE as seguintes espécies de maior interesse conservacionista: Narcissus triandrus, 

Quercus pyrenaica e Scrophularia sublyrata. 
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5. CONCLUSÕES 

O presente trabalho permitiu confirmar que a área associada ao aerogerador 13 e as áreas envolventes do futuro projeto de 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Testos apresentam 7 taxa de flora RELAPE, 3 deles com maior interesse conservacionista 

e cujos núcleos identificados não devem ser afetados. Neste sentido, registaram-se os locais da área de estudo com especial 

interesse conservacionista e analisaram-se os dados relativos à distribuição, abundância e aos biótopos que serviram de base à 

proposta de novas medidas de minimização.  

Relembra-se que não foram detetados taxa RELAPE na área de estudo associada ao aerogerador 14 pelo que, relativamente à 

Flora RELAPE na área associada ao aerogerador 14, não se prevê a ocorrência de impactes negativos. 

É na fase de construção que ocorre a quase totalidade das ações associadas ao projeto geradoras de potenciais impactes ao nível 

da flora e da vegetação. De acordo com a presente monitorização, as situações mais sensíveis estarão relacionadas com a 

proximidade de alguns dos núcleos das espécies Narcissus triandrus, Quercus pyrenaica e Scrophularia sublyrata ao acesso e à 

plataforma. 

Para que o valor ecológico da área possa ser mantido devem cumprir-se as medidas de minimização propostas no EIA bem como 

as que de seguida são referidas: 

 Incluir os pontos/manchas de flora RELAPE de maior interesse conservacionista na planta de condicionamentos;  

 Antes do início da obra, os núcleos RELAPE de maior interesse conservacionista devem ser delimitados com fita 

sinalizadora de modo a evitar a afetação acidental; 

 Todos os intervenientes em obra devem ser sensibilizados para a necessidade de não afetar as áreas delimitadas; 

 A deposição de terras e inertes e as escavações e aterros devem ter em conta a necessidade de conservar as áreas 

delimitadas.  

Face ao exposto, considera-se que o cumprimento das medidas de minimização propostas possibilitará minimizar os impactes ao 

nível da flora e da vegetação. 
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Anexo 1: Designação e coordenadas dos pontos com taxa RELAPE e número de indivíduos ou densidade (nº ind/m2). Ab - Armeria beirana; Ch - 

Centaurea herminii; Le - Linaria elegans; Nt - Narcissus triandrus; Oc - Ornithogalum concinnum; Qp - Quercus pyrenaica e Ss - Scrophularia 

sublyrata. 

DESIGNAÇÃO DO PONTO 
COORDENADAS UTM TAXA RELAPE 

Nº IND/DENSIDADE X Y 

178 596702 4538915 20 Nt 

179 596805 4539075 8 Ab; 15 Nt 

180 596815 4539108 10 Nt 

181 596870 4539275 2 Ab 

182 596872 4539277 1 Qp 

183 596848 4539292 10 Ab 

184 596843 4539281 6 Nt 

185 596822 4539291 1 Qp 

186 596828 4539303 1 Qp 

187 596825 4539307 1 Qp 

188 596819 4539308 1 Qp 

274 596853 4539402 7 Le 

277 596874 4539299 5 Ab 

278 596875 4539297 2 Ss 

279 596868 4539293 6 Ab; 3Le 

280 596854 4539301 5 Ab; 5 Ch 

281 596847 4539297 6 Ab 

282 596840 4539298 5 Ab 

283 596839 4539306 1 Qp 

284 596889 4539262 11 Le 

285 596880 4539238 8 Le 

286 596853 4539186 7 Ab; 1 Ch; 16 Le 

287 596839 4539155 6 Ch; 30 Le 

288 596826 4539115 8 Ch; >50 Le 

289 596817 4539079 7 Ch; >50 Le 

290 596808 4539057 2 Ab; 10 Ch; >50 Le 

291 596793 4539020 3 Ab; 5 Ch; 3 Le 

292 596740 4538962 7 Ab; 9 Ch; 30 Le 

293 596724 4538937 25 Ab; 5 Ch; 40 Le 

294 596721 4538923 10 Ab; 3 Ch; >50 Le 

295 596686 4538829 3 Le; 30 Oc 

296 596684 4538822 6 Ab; 8 Le; >50 Oc 

297 596683 4538820 2 Ab; 3 Le; 30 Oc 

299 596671 4538776 4 Ab; 8 Le; 11 Oc 

300 596667 4538820 8 Ab; 3 Le; 30 Oc 

303 596706 4538938 20 Ab; 10 Le 
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DESIGNAÇÃO DO PONTO 
COORDENADAS UTM TAXA RELAPE 

Nº IND/DENSIDADE X Y 

304 596714-596731 4538947-4538966 5/m2 Ab; 2/m2 Ch; 3/m2 Le  

306 596791-596813 4539038-4539107 1/m2 Ab; 1/m2 Ch; 7/m2 Le 

308 596827 4539163 9 Ab; 9 Le 

309 596847 4539211 12 Ab; 3 Ch; 40 Le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Mapas da área de estudo por taxon RELAPE com a localização do(s) núcleo(s) de indivíduos. 
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Figura 2: Mapa da área de estudo com a localização de Armeria beirana. 

 

Figura 3: Mapa da área de estudo com a localização de Centaurea herminii. 



 

 

  

 

 

RMo.FV.SEQ.PET - SR PÁGINA 29 DE 31 

IMP.DCT.02.01  
 

 
 

 

Figura 4: Mapa da área de estudo com a localização de Linaria elegans. 

 

Figura 5: Mapa da área de estudo com a localização de Narcissus triandrus. 
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Figura 6: Mapa da área de estudo com a localização de Ornithogalum concinnum. 

 

Figura 7: Mapa da área de estudo com a localização de Quercus pyrenaica. 
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Figura 8: Mapa da área de estudo com a localização de Scrophularia sublyrata. 
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Plano de Monitorização do Lobo a Sul do rio Douro – Zona Oeste 

ACHLI – Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico 

1. Introdução  

Ao longo do último século o Lobo Ibérico (Canis lupus signatus Cabrera, 1907) 

sofreu uma significativa regressão na sua distribuição em Portugal Continental. 

Actualmente este canídeo tem uma distribuição muito mais reduzida 

(aproximadamente 16300 km2 com presença regular) que compreende apenas 

a região Norte e Centro/Norte do País. A espécie apresenta o estatuto de 

conservação Em Perigo a nível nacional, beneficiando de completa protecção 

desde 1988.  

A população nacional de Lobo Ibérico é constituída por duas sub-populações 

separadas pelo Rio Douro. A sub-população a Norte caracteriza-se pela sua 

estabilidade e continuidade com a população lupina Espanhola. A Sul do Rio 

Douro a situação é diferente. Esta sub-população apresenta grande fragilidade, 

reduzida dimensão e elevado grau de fragmentação. De acordo com o Censo 

Nacional do Lobo 2002/03 esta sub-população não possui mais de 9 alcateias 

(6 confirmadas e 3 prováveis) que se encontram aparentemente isoladas da 

restante população Ibérica. 

A maioria destes grupos foi alvo de monitorização no âmbito de planos 

coordenados pela ACHLI – Associação de Conservação do Habitat do Lobo 

(“Plano de Monitorização do Lobo Ibérico nas áreas dos Projectos Eólicos das 

Serras de Montemuro, Freita, Arada e Leomil”, “Plano de Monitorização do 

Lobo na Área das Alcateias da Lapa e Trancoso” e “Plano de Monitorização do 

Lobo Ibérico a Sul do Rio Douro”) e nos últimos 4 anos foram monitorizados no 

âmbito do Plano de Monitorização do Lobo a Sul do Rio Douro (PML-SD) em 2 

zonas distintas, uma zona mais a Oeste (alcateias da Arada, Cinfães e 

Montemuro) e outra zona mais a Este (alcateias de Leomil, Lapa e Trancoso), 

aplicando as mesmas metodologias. 

A presente proposta é referente à continuação da monitorização da zona Oeste 

que abrange as alcateias de Arada, Cinfães e Montemuro, estando previsto 

que a mesma tenha uma duração de 4 anos, sendo que a presente proposta 

refere-se apenas ao 1º ano de monitorização. 
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2. Objectivos Gerais 

A continuação do PML-SD – Zona Oeste (designada Fase II) tem como 

objectivos principais a monitorização e análise da dinâmica populacional, a 

avaliação de impactes resultantes de factores de perturbação do habitat e a 

avaliação da eficácia de medidas de minimização associadas à implantação de 

projetos.  

Em resumo, pretendem-se disponibilizar bases que permitam, por parte das 

entidades competentes, uma correcta e fundamentada tomada de decisões 

com vista à conservação do lobo 

 

3. Âmbito e Metodologias 

Conforme referido, o PML-SD – Zona Oeste Fase II dará continuidade à 

monitorização das alcateias de Arada, Cinfães e Montemuro, abrangendo 

portanto o território destas 3 alcateias.  

No âmbito da monitorização do lobo irão ser analisados os seguintes aspectos 

gerais: i) ocorrência de reprodução; ii) dinâmica social; iii) conectividade e fluxo 

genético; iv) tamanho de grupo; e, v) utilização do espaço, principalmente a 

identificação de centros de actividade, isto é, áreas com maior intensidade de 

utilização associadas à reprodução e/ou refúgio.  

Os centros de actividade revelam-se áreas prioritárias para assegurar a 

conservação do lobo, devido à sua implicação no sucesso reprodutor das 

alcateias. No caso concreto da área de estudo, este facto é particularmente 

relevante, devido à reduzida disponibilidade de locais propícios para 

constituírem centros de actividade, com as condições necessárias de coberto 

vegetal e tranquilidade.  

Dar-se-á continuidade à prospecção de indícios que tem vindo a ser executada, 

à utilização de métodos directos para detectar a ocorrência de reprodução e à 

aplicação de “ferramentas moleculares”, o que possibilitará compreender vários 

aspectos da ecologia social e espacial do lobo e detectar respostas a factores 

de perturbação do habitat ou a acções de conservação.  

A metodologia e os objectivos específicos de acordo com os objectivos 

principais referidos anteriormente são descritos em seguida. 
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3.1. Área de estudo 

Será mantida a área de estudo considerada nos projectos de monitorização 

anteriores (ver 1), relativa aos projectos assinalados na Figura 1.  

 
Figura 1 – Área de estudo do Plano de Monitorização do Lobo Ibérico a Sul do Rio Douro – Zona Oeste 

fase II. 

 

3.2. Monitorização e dinâmica populacionais 

3.2.1. Objectivos 

- Análise do sucesso reprodutor das alcateias;  

- Análise da dinâmica social das alcateias;  

- Determinação anual do tamanho mínimo de grupo nas alcateias e efectivo 

populacional na área de estudo;  

- Determinação de padrões gerais de utilização sazonal do espaço;  

- Identificação de centros de actividade (áreas com maior intensidade de 

utilização associadas à reprodução e/ou refugio); 
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- Análise da conectividade e potencial fluxo genético entre alcateias através 

da detecção de movimentos de indivíduos.  

 

3.2.2. Metodologia 

- Percursos mensais em quadrículas 5x5km para a prospecção e 

quantificação de dejectos (dejectos/km) – território das alcateias de Arada, 

Cinfães e Montemuro;  

- Estações de espera;  

- Estações de escuta;  

- Estações de armadilhagem fotográfica;  

- Percursos na neve para a quantificação de rastos (nº de animais);  

- Recolha de informação relativa às estatísticas oficiais de ataques de lobo 

no gado junto do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

(ICNF); 

- Inquéritos à população local;  

- Análise genética de amostras não-invasivas (dejectos) para identificação 

específica (lobo vs. outros canídeos), obtenção de perfis genéticos 

individuais e determinação de filiações biológicas.  

 

3.3. Avaliação de impactes resultantes de factores de 

perturbação do habitat 

3.3.1. Objectivos 

- Análise da perturbação nas áreas de implantação de parques eólicos, com 

ênfase para as localizadas perto de centros de actividade das alcateias;  

- Análise da utilização do espaço e da ocorrência de reprodução das 

alcateias ao longo das fases de implantação dos parques eólicos;  

- Análise da utilização do espaço e da ocorrência de reprodução das 

alcateias face a outros factores de perturbação (e.g. incêndios, cortes 

rasos de vegetação).  
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3.3.2. Metodologia 

- Quantificação de dejectos (dejectos/km) ao longo das fases de implantação 

dos parques eólicos, e análise dos resultados;  

- Identificação espácio-temporal dos locais de reprodução das alcateias em 

relação à presença de parques eólicos ou de outros factores de 

perturbação (e.g. incêndios, cortes rasos de vegetação);  

- Recolha de informação relativa a factores de perturbação do habitat que 

induzam alterações significativas no território (e.g. incêndios, cortes rasos 

de vegetação) com base na prospecção de campo ou dados oficiais.  

 

3.4. Avaliação e proposta de medidas de minimização 

3.4.1. Objectivos 

- Avaliação da eficácia de medidas de minimização;  

- Identificação de áreas prioritárias para garantir a conservação das 

alcateias; 

- Articulação dos resultados de monitorização populacional com a 

implantação e calendarização de obras de determinados parques eólicos; 

- Articulação dos resultados de monitorização populacional com projectos de 

requalificação ambiental e de reflorestação associados a medidas 

compensatórias da implantação de parques eólicos e/ou outras infra-

estruturas.  

3.4.2. Metodologia 

- Definição de áreas de protecção aos centros de actividade identificados;  

- Análise temporal de vários parâmetros ecológicos (e.g. ocorrência de 

reprodução, intensidade de utilização do espaço) em áreas onde se 

apliquem medidas de conservação.  
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4. Conteúdo e periodicidade dos relatórios de 

monitorização 

Anualmente será entregue um relatório detalhado relativo ao período de 

monitorização correspondente a um ano, com os resultados obtidos e sua 

análise, sendo que no final do período de monitorização previsto será entregue 

um relatório final com a integração dos dados/resultados correspondentes aos 

4 anos de monitorização.  

Os relatórios previstos darão cumprimento ao disposto na legislação em vigor, 

designadamente o DL n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado pelo DL n.º 

47/2014, de 24 de Março e a Portaria n.º 395/2015 de 4 de Novembro. 

Os trabalhos e metodologias previstos têm por enquadramento o documento 

estratégico do ICNB “Orientações para Monitorização dos efeitos de infra-

estruturas sobre o Lobo” (Anexo 4 do Guia para a Avaliação de Impactes 

Ambientais de Parques Eólicos). 

 

5. Equipa Técnica 

A coordenação geral do PML-SD – Zona Oeste Fase II será assegurada pela 

ACHLI sendo a execução técnica e coordenação científica assegurada pelo 

Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro (DeB-UA).  

A equipa base do DeB-UA, sob a coordenação técnico-científica do Prof. Dr. 

Carlos Fonseca (Professor Associado com Agregação do DeB-UA), terá a 

seguinte constituição: 

- 1 Técnico coordenador – trabalho de campo; 

- 1 Técnico – trabalho de campo; 

- 1 Técnico coordenador – trabalho de laboratório; 

 

6. Prazos 

A presente proposta terá a duração de 1 ano, com início em Junho de 2016. 

O relatório anual será entregue até 80 dias após ter sido efectuada a última 

campanha de trabalho de campo do ano a que reporta o relatório. 
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7. Honorários e Condições de Pagamento 

O custo do PML-SD – Zona Oeste Fase II Ano I para a EDP Renováveis 

Portugal, S.A. é de 8 258,06€ (oito mil duzentos e cinquenta e oito euros e seis 

cêntimos), que inclui todos os custos de implementação e execução.  

A quantia referida será paga da seguinte forma: 

a) 40% com a adjudicação; 

b) 40% com a entrega de uma ficha de progresso dos trabalhos (após 6 

meses do início dos trabalhos); 

c) 20% com a aprovação do relatório anual; 

O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias após a data da 

emissão das facturas. 
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1. Introdução 

Ao longo do século XX o Lobo Ibérico (Canis lupus signatus Cabrera, 1907) 

sofreu uma significativa regressão na sua distribuição em Portugal Continental. 

Atualmente este canídeo tem uma distribuição muito mais reduzida 

(aproximadamente 16300 km2 com presença regular) que compreende apenas 

a região Norte e Centro/Norte do País. A espécie apresenta o estatuto de 

conservação Em Perigo a nível nacional, beneficiando de completa proteção 

desde 1988.  

A população nacional de Lobo Ibérico é constituída por duas sub-populações 

separadas pelo Rio Douro. A sub-população a Norte caracteriza-se pela sua 

estabilidade e continuidade com a população lupina Espanhola. A Sul do Rio 

Douro a situação é diferente. Esta sub-população apresenta grande fragilidade, 

reduzida dimensão e elevado grau de fragmentação. De acordo com o Censo 

Nacional do Lobo 2002/03 esta sub-população não possui mais de 9 alcateias 

(6 confirmadas e 3 prováveis) que se encontram aparentemente isoladas da 

restante população Ibérica.´ 

A maioria destes grupos foi alvo de monitorização no âmbito de planos 

coordenados pela ACHLI – Associação de Conservação do Habitat do Lobo 

(“Plano de Monitorização do Lobo Ibérico nas áreas dos Projectos Eólicos das 

Serras de Montemuro, Freita, Arada e Leomil”, “Plano de Monitorização do 

Lobo na Área das Alcateias da Lapa e Trancoso” e “Plano de Monitorização do 

Lobo Ibérico a Sul do Rio Douro”) e nos últimos 4 anos foram monitorizados no 

âmbito do Plano de Monitorização do Lobo a Sul do Rio Douro (PML-SD) em 2 

zonas distintas, uma zona mais a Oeste (alcateias da Arada, Cinfães e 

Montemuro) e outra zona mais a Este (alcateias de Leomil, Lapa e Trancoso), 

aplicando as mesmas metodologias. 

O Projeto do Sobrequipamento do Parque Eólico de Testos localiza-se no 

território da sub-população existente a Sul do Rio Douro, especificamente no 

território da alcateia de Montemuro. Desta forma, será desenvolvido um plano 

de monitorização dirigido ao lobo, que terá em consideração os aspetos 

específicos desta população lupina, bem como as características do Projeto em 

causa. A base metodológica a considerar será de acordo com os planos 

desenvolvidos nos últimos anos. 
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2. Objectivos Gerais 

O Plano de Monitorização do Lobo do Sobrequipamento do Parque Eólico de 

Testos (PML-SPET) tem como objectivos principais: 

- Monitorização e análise da dinâmica populacional e espacial da alcateia de 

Montemuro; 

- Avaliação de impactes resultantes de factores de perturbação do habitat 

decorrentes da implementação do Sobrequipamento do Parque Eólico de 

Testos, bem como de outros factores exógenos ao Projeto; e 

- Avaliação da eficácia de medidas de minimização associadas à 

implementação do Sobrequipamento do Parque Eólico de Testos. 

Em resumo, pretende-se disponibilizar bases que permitam, por parte das 

entidades competentes, uma correcta e fundamentada tomada de decisões 

com vista à conservação do lobo. 

 

Caso seja possível, é conveniente que este plano seja integrado num plano 

global que abranja as alcateias desta região. 

 

3. Âmbito e Metodologias 

O PML-SPET dará continuidade à monitorização que tem vindo a ser feita à 

alcateia de Montemuro, a qual foi iniciada no âmbito de anteriores Planos de 

Monitorização do Lobo decorrentes do desenvolvimento de projectos eólicos. 

Na monitorização do lobo ir-se-á analisar os seguintes aspectos: i) ocorrência 

de reprodução; ii) dinâmica social; iii) conectividade e fluxo genético; iv) 

tamanho de grupo; e, v) utilização do espaço, principalmente a identificação de 

centros de actividade, isto é, áreas com maior intensidade de utilização 

associadas à reprodução e/ou refúgio.  

Os centros de actividade revelam-se áreas prioritárias para assegurar a 

conservação do lobo, devido à sua implicação no sucesso reprodutor das 

alcateias. No caso concreto da área de estudo, este facto é particularmente 

relevante, devido à reduzida disponibilidade de locais propícios para 

constituírem centros de actividade, ou seja com as condições necessárias de 

coberto vegetal e tranquilidade.  
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Dar-se-á continuidade à prospecção de indícios que tem vindo a ser executada, 

à utilização de métodos directos para detectar a ocorrência de reprodução e à 

aplicação de “ferramentas moleculares”, o que possibilitará compreender vários 

aspectos da ecologia social e espacial do lobo e detectar respostas a factores 

de perturbação do habitat ou a acções de conservação. A metodologia e 

objectivos específicos são descritos em seguida. 

 

3.1. Área de Estudo 

A área de estudo abrange 300 Km2 do território da alcateia de Montemuro 

sendo definida de acordo com os resultados dos Planos de Monitorização do 

Lobo desenvolvidos na região e do Censo Nacional do Lobo 2002/03, conforme 

se ilustra na figura seguinte. 

 

 

 

Figura 1 – Área de estudo do PML-SPET. 
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A área está integrada no Sítio da Rede Natura 2000 Serra de Montemuro. 

Localizando-se na área de distribuição da sub-população de lobo Ibérico a sul 

do rio Douro, abrange os concelhos de Castro Daire, Cinfães Lamego, 

Resende e Tarouca (distrito de Viseu), 

 

3.2. Monitorização e dinâmica populacionais 

3.2.1. Objectivos 

- Análise do sucesso reprodutor da alcateia;  

- Análise da dinâmica social da alcateia;  

- Determinação anual do tamanho mínimo de grupo na alcateia e efectivo 

populacional na área de estudo;  

- Determinação de padrões gerais de utilização sazonal do espaço;  

- Identificação de centros de actividade (áreas com maior intensidade de 

utilização associadas à reprodução e/ou refugio); 

 

3.2.2. Metodologia 

- Percursos mensais em quadrículas 5x5km para a prospecção e 

quantificação de dejectos (dejectos/km);  

- Estações de espera;  

- Estações de escuta;  

- Estações de armadilhagem fotográfica para confirmar ocorrência de 

reprodução;  

- Percursos na neve para a quantificação de rastos (nº de animais);  

- Recolha de informação relativa às estatísticas oficiais de ataques de lobo 

no gado junto do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

(ICNF); 

- Inquéritos à população local;  

- Análise genética de amostras não-invasivas (dejectos) para identificação 

específica (lobo vs. outros canídeos), obtenção de perfis genéticos 

individuais e determinação de filiações biológicas.  
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3.3. Avaliação de impactes resultantes de factores de 

perturbação do habitat 

3.3.1. Objectivos 

- Análise da perturbação nas áreas de implantação do Projeto, com ênfase 

para as localizadas perto de centros de actividade da alcateia;  

- Análise da utilização do espaço e da ocorrência de reprodução da alcateia 

ao longo das fases de implantação do Projeto;  

- Análise da utilização do espaço e da ocorrência de reprodução da alcateia 

face a outros factores de perturbação (e.g. incêndios, cortes de 

vegetação).  

 

3.3.2. Metodologia 

- Quantificação de dejectos (dejectos/km) ao longo das fases de implantação 

do Sobrequipamento do Parque Eólico de Testos, e análise dos resultados; 

- Identificação espácio-temporal do local de reprodução da alcateia em 

relação à presença do Sobrequipamento do Parque Eólico de Testos ou de 

outros factores de perturbação (e.g. incêndios, cortes de vegetação);  

- Recolha de informação relativa a factores de perturbação do habitat que 

induzam alterações significativas no território (e.g. incêndios, cortes de 

vegetação) com base na prospecção de campo ou dados oficiais. 

 

3.4. Avaliação e proposta de medidas de minimização 

3.4.1. Objectivos 

- Avaliação da eficácia de medidas de minimização;  

- Identificação de áreas prioritárias para garantir a conservação da alcateia; 

- Articulação dos resultados de monitorização populacional com a 

implantação e calendarização das obras do Sobrequipamento do Parque 

Eólico de Testos; 
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3.4.2. Metodologia 

- Definição de áreas de protecção aos centros de actividade identificados;  

- Análise temporal de vários parâmetros ecológicos (e.g. ocorrência de 

reprodução, intensidade de utilização do espaço) em áreas onde se 

apliquem medidas de conservação.  

 

3.5. Duração do plano 

Conforme definido no documento estratégico do ICNB “Orientações para 

Monitorização dos efeitos de infra-estruturas sobre o Lobo” o PML-SPET terá a 

seguinte duração: 

- Situação de referência antes da fase de construção 

- Durante o período de construção 

- 5 anos durante a fase de exploração 

A situação de referência terá por base os planos de monitorização 

desenvolvidos nos últimos anos na região, nomeadamente o Plano de 

Monitorização do Lobo Ibérico a Sul do Rio Douro (2011-2015), assim como o 

plano atualmente em curso que surge na sua continuidade (manutenção da 

área e metodologias) e que inclui a área de estudo do Sobrequipamento do 

Parque Eólico de Testos. 

 

4. Conteúdo e periodicidade dos relatórios de 

monitorização 

Anualmente, será entregue um relatório com os resultados obtidos.  

No relatório final será efectuada uma compilação e análise dos resultados da 

monitorização dos anos anteriores. 

Os relatórios previstos darão cumprimento ao exposto na legislação em vigor, 

designadamente o DL n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado pelo DL n.º 

47/2014, de 24 de Março e a Portaria n.º 395/2015 de 4 de Novembro. 

Os trabalhos e metodologias previstos têm por enquadramento o documento 

estratégico do ICNB “Orientações para Monitorização dos efeitos de infra-
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estruturas sobre o Lobo” (Anexo 4 do Guia para a Avaliação de Impactes 

Ambientais de Parques Eólicos). 

 

5. Equipa Técnica 

A coordenação geral do PML-SPEAM será assegurada pela ACHLI sendo a 

execução técnica e coordenação científica assegurada pelo Departamento de 

Biologia da Universidade de Aveiro (DeB-UA).  

A equipa base do DeB-UA, sob a coordenação técnico-científica do Prof. Dr. 

Carlos Fonseca (Professor Auxiliar com Agregação do DeB-UA), terá a 

seguinte constituição: 

- 1 Técnico coordenador – trabalho de campo; 

- 1 Técnico – trabalho de campo; 

- 1 Técnico coordenador – trabalho de laboratório; 
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o Certificado de Acreditação do Laboratório Nº L0559 (externo ao documento principal) 
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1. Descrição e Objetivo da Avaliação 
 

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental Sobreequipamento do Parque Eólico de Testos localizado nas 

freguesias de Lazarim no concelho de Lamego e na freguesia de Monteiros no concelho de Castro Daire, foi 

solicitado pelo cliente a avaliação de situação de referência tendo em conta o nível sonoro de longa duração 

nomeadamente o disposto no art.º 11º - Valores limite de exposição do Regulamento Geral do Ruído (RGR), 

introduzido pelo Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

O Parque Eólico de Testos é atualmente é composto por 12 aerogeradores e seu reforço de potência contempla a 

instalação de dois novos aerogeradores identificados na figura 1. 

Após análise in situ da zona envolvente à futura localização dos dois aerogeradores (14 e 15) e cálculo prévio do 

ruído particular dos dois aerogeradores foi identificado como recetor sensível mais próximo e potencialmente 

exposto ao ruído dos novos aerogeradores o local identificado na figura 1. 

. Fig. 1 – Localização do Parque Eólico de Testos 
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Na figura 2 e 3 apresenta-se identificado o local onde foram efetuadas medições in situ para caracterização do 

ambiente sonoro atualmente existente e que já se encontra sobre influência dos aerogeradores existentes do parque 

eólico de Testos. 

Fig. 2 – Localização do ponto de monitorização P1 
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Fig. 3 – Localização do ponto de monitorização P2 
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2. Instrumentação utilizada 
 

Para a medição e registo de níveis sonoros, temperatura, humidade relativa e velocidade do vento, foram utilizados 

os seguintes equipamentos: 

 Sonómetro integrador, analisador em tempo real, 01dB, modelo Symphonie SN.5472, e calibrador Rion 
modelo NC74 SN.34883969;  

 Tripés com 4.2 m de altura desde o solo ao microfone, e de 3.0 m para a estação meteorológica. 

 Estação Meteorológica Barani Atmos AN21 SN. 918763203. 

A calibração do sonómetro foi efectuada no início dos ensaios e no final, não tendo apresentado desvios superiores 

ao critério de aceitação. 

Estes equipamentos encontram-se rastreados ao Sistema de Gestão do laboratório NoiseLab. 

 

3. Amostragem 
 

3.1 Metodologia 

Na medição de níveis de pressão sonora para determinação do nível sonoro médio de longa duração, a metodologia 

de avaliação foi a descrita na Norma NP ISO 1996-2: 2011 enquanto a extrapolação de resultados para longa 

duração de um ano se baseou no método de cálculo da Norma ISO 9613 - 1: 2003, adaptada aos períodos de 

referência em vigor, nos termos do documento do grupo europeu de trabalho ‘Ar-interim-cm’. Foram também 

observadas as disposições constantes no “Guia prático para medições de ruído ambiente” no contexto do 

Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996, datado Outubro 2011. 

Foram efectuadas amostragens de ruído a uma cota de 4,0 metros acima do solo, durante os três períodos de 

referência. Os intervalos de medição em cada um destes períodos, foram escolhidos por forma a que as amostras 

obtidas fossem representativas dos valores médios da totalidade desses períodos. Adiante, nos quadros de 

resultados, indicam-se o início e a duração de cada amostra recolhida. Os valores obtidos foram considerados 

representativos da zona de estudo, tendo em conta as fontes de ruído existentes identificadas. 

 

3.2 Critérios de amostragem  

 Janelas de emissão:  

Pretende-se que as amostras recolhidas, sejam representativas de período de longa duração de um ano para a 

análise dos valores limite de exposição. 

O critério de amostragem para a recolha de amostras de ruído ambiente foi o da estacionariedade das emissões 

sonoras.  

 

 Janelas meteorológicas: 
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Tendo em conta a proximidade das fontes de ruído predominantes identificadas nomeadamente os ruídos da natureza 

na envolvente próxima e ruído aerogeradores a longa distância, considerou-se ser aplicável a correção Cmet.  

Todas as medições foram efectuadas na ausência de vento forte (sempre inferior a 5 m/s). 

 

3.3 Intervalos de medição 

Os intervalos de medição, adiante indicados nos quadros de resultados, foram escolhidos por forma a serem 

representativos do valor médio do respectivo período de referência.  

As amostras recolhidas foram no mínimo de 45 minutos, com recurso no mínimo a 3 medições de 15 minutos de 

tempo acumulado. 

4. Resultados  
 

4.1 Enumeração das medições 

De seguida apresentam-se os resultados obtidos para a caracterização do ruído ambiente para os três períodos de 

referência para cada um dos pontos. 

Ponto P1 

 

 

 
 

 

 

 

Período Diurno (07h-20h) 

Das

 11:46

às

 12:01

Das

 12:01

às

 12:16

Das

 17:05

às

 17:20

Med.3

Ruído Ambiente

ObservaçõesID Data
Intervalo de 

medição
LAeq fast 

[dB(A)]

Med.1 27-01-16 46.4
 Ruído Natureza (presença de riacho na proximidade com ruído constante 

do curso de água); Ruído ligeiramente audível dos Aerogeradores 

existentes; VV=1 a 4 m/s pred. de SO; T=8ºC; Hr=69%; Céu Nublado.

28-01-16 46.3
 Ruído Natureza (presença de riacho na proximidade com ruído constante 

do curso de água); Ruído ligeiramente audível dos Aerogeradores 

existentes; VV=1 a 4 m/s pred. de SO; T=9ºC; Hr=72%; Céu Nublado.

Med.2 27-01-16 47.2
 Ruído Natureza (presença de riacho na proximidade com ruído constante 

do curso de água); Ruído ligeiramente audível dos Aerogeradores 

existentes; VV=1 a 4 m/s pred. de SO; T=8ºC; Hr=69%; Céu Nublado.
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Período Entardecer (20h-23h) 

Das

 20:23

às

 20:38

Das

 20:38

às

 20:53

Das

 21:35

às

 21:50

Período Nocturno (23h-07h) 

Das

 00:36

às

 00:51

Das

 00:51

às

 01:06

Das

 23:15

às

 23:30

28-01-16 46.1
 Ruído Natureza (presença de riacho na proximidade com ruído constante 

do curso de água); Ruído ligeiramente audível dos Aerogeradores 

existentes; VV=1 a 4 m/s pred. de SO; T=4ºC; Hr=75%; Céu Nublado.

ID Data
Intervalo de 

medição
LAeq fast 

[dB(A)]
Observações

Ruído Ambiente

Med.1 27-01-16 46.2
 Ruído Natureza (presença de riacho na proximidade com ruído constante 

do curso de água); Ruído ligeiramente audível dos Aerogeradores 

existentes; VV=1 a 3 m/s pred. de SO; T=5ºC; Hr=74%; Céu Nublado.

ID Data
Intervalo de 

medição
LAeq fast 

[dB(A)]
Observações

Med.2 27-01-16 45.3
 Ruído Natureza (presença de riacho na proximidade com ruído constante 

do curso de água); Ruído ligeiramente audível dos Aerogeradores 

existentes; VV=1 a 4 m/s pred. de SO; T=5ºC; Hr=74%; Céu Nublado.

Med.3

Med.3 28-01-16 46.2
 Ruído Natureza (presença de riacho na proximidade com ruído constante 

do curso de água); Ruído ligeiramente audível dos Aerogeradores 

existentes; VV=1 a 3 m/s pred. de SO; T=4ºC; Hr=75%; Céu Nublado.

Ruído Ambiente

Med.1 28-01-16 45.1
 Ruído Natureza (presença de riacho na proximidade com ruído constante 

do curso de água); Ruído ligeiramente audível dos Aerogeradores 

existentes; VV=1 a 3 m/s pred. de SO; T=4ºC; Hr=77%; Céu Nublado.

Med.2 28-01-16 45.2
 Ruído Natureza (presença de riacho na proximidade com ruído constante 

do curso de água); Ruído ligeiramente audível dos Aerogeradores 

existentes; VV=1 a 3 m/s pred. de SO; T=3ºC; Hr=78%; Céu Nublado.
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Ponto P2 

 

 
 

 

Período Diurno (07h-20h) 

Das

 14:10

às

 14:25

Das

 14:26

às

 14:41

Das

 10:11

às

 10:26

Período Entardecer (20h-23h) 

Das

 22:30

às

 22:45

Das

 20:25

às

 20:40

Das

 20:40

às

 20:55

Med.2 28-01-16 40.5
Ruídos da Natureza; Ruído ligeiramente audível dos Aerogeradores 

existentes do; VV=1 a 3 m/s pred. de SO; T=5ºC; Hr=76%; Céu Nublado.

Med.3 28-01-16 40.2
Ruídos da Natureza; Ruído ligeiramente audível dos Aerogeradores 

existentes do; VV=1 a 3 m/s pred. de SO; T=5ºC; Hr=76%; Céu Nublado.

ID Data
Intervalo de 

medição
LAeq fast 

[dB(A)]
Observações

Ruído Ambiente

Med.1 27-01-16 38.9
Ruídos da Natureza; Ruído ligeiramente audível dos Aerogeradores 

existentes do; VV=1 a 3 m/s pred. de SO; T=4ºC; Hr=77%; Céu Nublado.

28-01-16 43.5
Ruídos da Natureza; Ruído com origem em trabalhos agricolas; Ruído 

ligeiramente audível dos Aerogeradores existentes do; VV=1 a 3 m/s pred. 

de SO; T=6.5ºC; Hr=73%; Céu Nublado.

Med.2 27-01-16 40.5
Ruídos da Natureza; Ruído ligeiramente audível dos Aerogeradores 

existentes do; VV=1 a 3 m/s pred. de SO; T=7ºC; Hr=72%; Céu Nublado.

Ruído Ambiente

ObservaçõesID Data
Intervalo de 

medição
LAeq fast 

[dB(A)]

Med.1 27-01-16 43.9
Ruídos da Natureza; Ruído com origem em trabalhos agricolas; Ruído 

ligeiramente audível dos Aerogeradores existentes do; VV=1 a 3 m/s pred. 

de SO; T=7ºC; Hr=72%; Céu Nublado.

Med.3
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Avaliação dos Valores Limite de Exposição (verificação do artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído) 
 
O resultado das medições é apresentado na forma de média logarítmica dos valores medidos de ruído ambiente, 

nos pontos de medição considerados:  

Ponto P1 

 

 Os indicadores resultantes Lden = 52 dB(A) e Ln = 46 dB(A) respetivamente (tendo em conta as regras de 

arredondamento aplicáveis), e tendo por base a ausência de classificação acústica por parte do município, na 

situação atual verifica-se o cumprimento dos limites aplicáveis para zonas na ausência de classificação [Lden ≤ 63 

dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)]. 

Período Nocturno (23h-07h) 

Das

 23:05

às

 23:25

Das

 23:25

às

 23:40

Das

 23:56

às

 00:11

Med.3 28-01-16 39.8
Ruídos da Natureza; Ruído ligeiramente audível dos Aerogeradores 

existentes do; VV=1 a 3 m/s pred. de SO; T=3ºC; Hr=83%; Céu Nublado.

Ruído Ambiente

Med.1 27-01-16 39.5
Ruídos da Natureza; Ruído ligeiramente audível dos Aerogeradores 

existentes do; VV=1 a 3 m/s pred. de SO; T=4ºC; Hr=80%; Céu Nublado.

Med.2 27-01-16 38.6
Ruídos da Natureza; Ruído ligeiramente audível dos Aerogeradores 

existentes do; VV=1 a 3 m/s pred. de SO; T=4ºC; Hr=81%; Céu Nublado.

ID Data
Intervalo de 

medição
LAeq fast 

[dB(A)]
Observações

Med.1 27-01-16 46.4 Med.1 27-01-16 46.2 Med.1 28-01-16 45.1

Med.2 27-01-16 47.2 Med.2 27-01-16 45.3 Med.2 28-01-16 45.2

Med.3 28-01-16 46.3 Med.3 28-01-16 46.1 Med.3 28-01-16 46.2

Dados para correção Cmet :

hs - Altura fonte [m] hs = 80                  Resultados finais :

hr - Altura Mic. [m] hr = 4 Cmet Ld = 0.58 Lden = 52 dBA

dp - Distância fonte-receptor [m] dp = 1400 Cmet Le = 0.28     Ln = 46 dBA

Ruído Ambiente

Período Diurno (07h-20h) Período Entardecer (20h-23h) Período Nocturno (23h-07h) 

Ruído Ambiente Ruído Ambiente

LAeq fast 

Médio 
[dB(A)]

ID
LAeq fast 

Parcial 
[dB(A)]

Data

45.5

ID Data
LAeq fast 

Parcial 
[dB(A)]

LAeq fast 

Médio 
[dB(A)]

45.9

LAeq fast 

Médio 
[dB(A)]

ID Data
LAeq fast 

Parcial 
[dB(A)]

46.7
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Ponto P2 

 

 

 Os indicadores resultantes Lden = 46 dB(A) e Ln = 39 dB(A) respetivamente (tendo em conta as regras de 

arredondamento aplicáveis), e tendo por base a ausência de classificação acústica por parte do município, na 

situação atual verifica-se o cumprimento dos limites aplicáveis para zonas na ausência de classificação [Lden ≤ 63 

dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)]. 

 

5. Conclusões 
 

No local identificado caracterizado pelo ponto de medição P1 e P2, no que diz respeito ao disposto no art.º 11º - 

Valores limite de exposição do Regulamento Geral do Ruído (RGR), introduzido pelo Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro, cumprem atualmente com os valores limites aplicáveis para zonas na ausência de classificação.  

 

Nota: Os resultados indicados referem-se apenas aos itens ensaiados. 

 
Sarilhos Pequenos, 28 de Janeiro de 2016 

 
Relatório Efectuado por:                                                                  
 

 
________________________________                                                  
               José Silva                            
 
 
 
 
 
 

Med.1 27-01-16 43.9 Med.1 27-01-16 38.9 Med.1 27-01-16 39.5

Med.2 27-01-16 40.5 Med.2 28-01-16 40.5 Med.2 27-01-16 38.6

Med.3 28-01-16 43.5 Med.3 28-01-16 40.2 Med.3 28-01-16 39.8

Dados para correção Cmet :

hs - Altura fonte [m] hs = 80                  Resultados finais :

hr - Altura Mic. [m] hr = 4 Cmet Ld = 0.58 Lden = 46 dBA

dp - Distância fonte-receptor [m] dp = 1400 Cmet Le = 0.28     Ln = 39 dBA

LAeq fast 

Médio 
[dB(A)]

ID Data
LAeq fast 

Parcial 
[dB(A)]

42.9

ID Data
LAeq fast 

Parcial 
[dB(A)]

LAeq fast 

Médio 
[dB(A)]

39.9

LAeq fast 

Médio 
[dB(A)]

ID
LAeq fast 

Parcial 
[dB(A)]

Data

39.3

Ruído Ambiente

Período Diurno (07h-20h) Período Entardecer (20h-23h) Período Nocturno (23h-07h) 

Ruído Ambiente Ruído Ambiente
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6. Definições 
 

Períodos de Referência – “o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a abranger as 

actividades humanas típicas delimitado nos seguintes termos” : - Diurno (07h00min. às 20h00min.); - Entardecer 

(20h00min. às 23h00min.);- Nocturno (23h00min. às 07h00min.). 

Intervalo de tempo de referência (período de referência) - intervalo de tempo a que se pode referir o nível sonoro 

contínuo equivalente ponderado A. 

Amostra - medição ou conjunto de medições efectuadas em determinada janela de emissão e de meteorologia. 

Janela- intervalo de tempo estável. 

Ruído Ambiente – “o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao conjunto 

das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado”. 

Ruído Particular – “componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por meios acústicos e 

atribuída a uma determinada fonte sonora”. 

Ruído Residual – “o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma situação 

determinada; 

Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um ruído num intervalo de tempo - nível sonoro, em 

dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído referido naquele intervalo de tempo. 

  

Com: LA (t), o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A); e T , o período de referência em que ocorre o ruído particular 

Indicador de Ruído Diurno (Ld) ou (Lday)- “o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na norma np 

1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos diurnos 

representativos de um ano”, expresso em dB(A) ; 

Indicador de Ruído do Entardecer (Le) ou (Levening)- “o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na 

norma np 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos do 

entardecer representativos de um ano” , expresso em dB(A) ; 

Indicador de Ruído Nocturno (Ln) ou (Lnight)- “o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na norma 

np 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos nocturnos 

representativos de um ano” , expresso em dB(A) ; 

Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-Nocturno (Lden)- “o indicador de ruído, expresso em dB(A), associado ao 

incómodo global, dado pela expressão: 

 

Zonas Sensíveis - “a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso 

habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos podendo conter 

pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como café se outros 

dB(A) 10
1

log10
0

10

)(

10 







  dT

T
L

T
tLA

Aeq

http://www.noiselab.pt/
mailto:noiselab@noiselab.pt


 

 

Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa do NoiseLab. Os resultados indicados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados.                  
NoiseLab, Lda.            Rua dos Salineiros, nº 7 – 2860-642 Sarilhos Pequenos                NIF:508758270                 Pág. 13 de 13 

www.noiselab.pt   /   noiselab@noiselab.pt    /   Telf./Fax. 210878812    /    Telm.1 913524161    /    Telm.2 931457816 

(Mod. RE2-Ensaios de avaliação de ruído ambiente – Critério de Exposição-Rev 9) 

 

OF 083_15 RAMB Rlt02Vrs01 
Data do Relatório: 28-01-2016 

 

estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento 

no período nocturno; 

Zonas Mistas - “a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afecta a outros 

usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível”; 

Zona Urbana Consolidada - “a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de edificação”. 

 

De referir, que atendendo ao disposto no artº 11º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), os limites de exposição 

ao ruído a observar em função do zonamento adoptado, são os seguintes: 

- zonas mistas                  Lden ≤ 65 dB(A)           e             Ln ≤ 55 dB(A)  

- zonas sensíveis            Lden ≤ 55 dB(A)           e  Ln ≤ 45 dB(A)  

- zonas acusticamente não classificadas  Lden ≤ 63 dB(A)           e  Ln ≤ 53 dB(A)  

 

 

 

7. Anexos  
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O IPAC é signat ário dos Acordos de Reconheciment o Mút uo da EA e do ILAC  IPAC is a signatory to the EA MLA and ILAC MRA 

 
O present e Anexo Técnico est á suj eit o a modif icações,  suspensões t emporárias e event ual  anulação,  podendo a 
sua act ual ização ser consult ada em www.ipac.pt .  

  
This Annex can be modified, temporarily 
suspended and eventually withdrawn, and its 
status can be checked at www.ipac.pt. 
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A ent idade a seguir indicada est á acredit ada como Laboratório de Ensaios,  
segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 

 

 
 

NoiseLab - Laboratório de Engenheiros Acústicos 
Associados, Lda 
NoiseLab 

 

Endereço 
Address  

Rua dos Salineiros,  nº 7  
2860-642 Sarilhos Pequenos 

Cont act o 
Contact 

Paulo Valério 

Telefone  
Fax 
E-mail  
Int ernet   

931 457 816 
--- 
noiselab@noiselab.pt  
ht t p: / / www.noiselab.pt  

 
 

Resumo do Âmbito Acreditado  Accreditation Scope Summary 

Acúst ica e Vibrações 
 
 

 
Acoustics and Vibrations 
 
 

 
Not a:  ver na(s) página(s) seguint e(s) a descrição complet a do âmbit o de acredit ação.  

 
 Note: see in the next page(s) the 

detailed description of the accredited 
scope.  
 

A validade dest e Anexo Técnico pode ser comprovada em 
ht t p: / / www.ipac.pt / docsig/ ?99PV-U32A-JX15-H11S 

 The validity of this Technical Annex can 
be checked in the website on the left. 

 
Os ensaios podem ser realizados segundo as seguintes categorias: 
 
0 Ensaios real izados nas inst alações permanent es do laborat ório 
1 Ensaios real izados fora das inst alações do laborat ório ou em laboratórios móveis 
2 Ensaios real izados nas inst alações permanent es do laborat ório e fora dest as 

 

 Testing may be performed according to
the following categories: 
0 Testing performed at permanent 

laboratory premises 
1 Testing performed outside the 

permanent laboratory premises or at a 
mobile laboratory 

2 Testing performed at the permanent 
laboratory premises and outside 
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ACÚSTICA E VIBRAÇÕES 
ACOUSTICS AND VIBRATIONS 

1 Acúst ica de edif ícios Medição de isolament o sonoro a sons aéreos ent re 
compart iment os e det erminação do índice de 
isolament o sonoro 

NP EN ISO 140-4:2009 
NP EN ISO 717-1:2013 
NP EN ISO 140-14:2012 
Not a 3 do Documento 
LNEC,  13 de Abril  2012 

1 

2 Acúst ica de edif ícios Medição do isolament o sonoro a sons aéreos de 
fachadas e element os de fachada e det erminação do 
índice de isolamento sonoro.  

Mét odo global com alt ifalant e 

NP EN ISO 140-5:2009 
NP EN ISO 717-1:2013 
Not a 3 do Documento 
LNEC,  13 de Abril  2012 

1 

3 Acúst ica de edif ícios Medição do isolament o sonoro a sons de percussão de 
paviment os e det erminação do índice de isolament o 
sonoro 

NP EN ISO 140-7:2008 
NP EN ISO 717-2:2013 
NP EN ISO 140-14:2012 
Not a 3 do Documento 
LNEC,  13 de Abril  2012 

1 

4 Acúst ica de edif ícios Medição do t empo de reverberação.  

Mét odo da font e impulsiva (mét odo de engenharia) 

NP EN ISO 3382-2:2011 1 

5 Acúst ica de edif ícios Medição dos níveis de pressão sonora de equipament os 
de edif ícios.  Determinação do nível sonoro do ruído 
part icular 

NP EN ISO 16032:2009 
Not a 4 do Regulament o 
LNEC,  13 de Abril  2012 

1 

6 Ruído ambiente Medição de níveis de pressão sonora.  

Det erminação do nível sonoro médio de longa duração 

NP ISO 1996-1:  2011 
NP ISO 1996-2:  2011 
PT 05:25-07-2014 

1 

7 Ruído ambiente Medição dos níveis de pressão sonora.   

Crit ério de incomodidade 

NP ISO 1996-1:  2011 
NP ISO 1996-2:  2011 
Anexo I do Decret o-Lei 
nº 9/ 2007 
PT 05:25-07-2014 

1 

8 Ruído ambiente Medição dos níveis de pressão sonora.  

Determinação do nível sonoro cont ínuo equivalente 

NP ISO 1996-1:2011 
NP ISO 1996-2:2011 
PT 05:25-07-2014 

1 

9 Ruído laboral Aval iação da exposição dos t rabalhadores ao ruído 
durant e o t rabalho 

Decret o-Lei nº 182/ 2006 
PT 10:03-09-2015 

-1 

10 Sala de espect áculos Medição do t empo de reverberação.  

Mét odo da font e impulsiva 

EN ISO 3382-1:2009 1 

FIM 
END 
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Notas:  
Notes: 
 
- “ PT nn”  indicam Procediment o Interno do Laboratório.  
 
- A acredit ação para uma dada norma int ernacional  abrange a acredit ação para as correspondentes normas regionais adot adas 
ou nacionais homologadas (i.e. ,  “ ISO abc”  equivale a “ EN ISO abc”  e “ NP EN homologadas (i.e. ,  “ ISO abc”  equivale a “ EN ISO 
abc”  e “ NP EN ISO abc”  ou UNE EN ISO abc,  NF EN ISO abc,  et c…).  
 
 
 
 
 

Leopoldo Cort ez 
President e 
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