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1. INTRODUÇÃO
Dando cumprimento ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), DecretoLei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação1, a Direção-Geral de Energia e
Geologia (DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do
Ambiente, I.P. (APA), para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Estudo Prévio do "Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo". O proponente do projeto é a GENERG Ventos do Caramulo Sobre Equipamento S.A.
O projeto em causa encontra-se sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), ao abrigo da
alínea b) do n.º 3 do artigo 1.º do RJAIA, por se encontrar enquadrado na alínea i), do n.º 3, do
Anexo II, onde se menciona “Aproveitamento da energia eólica para produção de eletricidade”.
A APA, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou ao abrigo do artigo 9.º do RJAIA, a respetiva
Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades / departamentos: Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Centro (CCDR-C), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Direção-Geral de Energia e
Geologia (DGEG), Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), Instituto
Superior de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada Professor Baeta Neves (ISA/CEABN).
Foram nomeados por estas entidades os seguintes representantes para integrar a CA:
•

APA/DAIA/DAP – Arq. João Bento (Coordenação)

•

APA/DCOM: Dr.ª Clara Cintrão (Consulta pública)

•

APA/DGA/DGAR – Eng. Gil Mourão (Ambiente Sonoro)

•

CCDR Centro – Arq. Luís Gaspar (Uso do solo; Qualidade do Ar; Ordenamento do
Território; Socioeconomia)

•

DGPC – Dr. João Marques (Património Cultural)

•

DGEG – Eng.ª Ana Paula Rodrigues (Aspetos Técnicos do Projeto)

•

INCF/DCNF Centro – Dr.ª Sílvia Neves (Sistemas Ecológicos)

•

ISA/CEABN – Arq. Paisagista João Jorge (Paisagem)

O EIA em avaliação foi elaborado pelo proponente no período compreendido entre setembro de
2016 e maio de 2017, sendo composto pelos seguintes volumes:
•

Resumo Não Técnico (RNT)

•

Relatório Síntese (RS)

•

Anexos Técnicos

Por solicitação da CA foi, ainda, apresentado um Aditamento ao EIA e o RNT reformulado,
datados de setembro de 2017.

1

Entretanto alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e

pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho.
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Ao abrigo do número 10 do Artigo 14.º, do RJAIA, foi solicitado Pareceres Externos às seguintes
entidades: Câmara Municipal de Oliveira de Frades, Câmara Municipal de Tondela e Câmara
Municipal de Vouzela.

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
O procedimento de avaliação contemplou as seguinte fases:
1. Instrução do processo de Avaliação de Impacte Ambiental e nomeação da CA.
2. Análise técnica do EIA e consulta do projeto de execução:
•

No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou necessário a
solicitação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do Artigo 14º, do RJAIA.

•

O proponente entregou elementos adicionais, tendo sido considerado que, de uma
maneira geral, a informação contida no Aditamento dava resposta às questões
levantadas pela CA, pelo que foi declarada a conformidade do EIA, a 9 de outubro
2017.

3. Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, no dia 9 de novembro de
2017, onde estiveram presentes alguns representantes da CA, do proponente e da
equipa que elaborou o EIA (registo fotográfico da visita – Anexo II).
4. Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 16
de outubro a 27 de novembro de 2017.
5. Análise técnica do EIA e elaboração de pareceres sectoriais.
6. Elaboração do parecer final.

3. ANTECEDENTES
O Parque Eólico do Caramulo, onde se prevê que se realize a implantação do projeto do
Sobreequipamento em estudo, dispõe atualmente de um total de 45 aerogeradores distribuídos
por quatro Subparques: Subparque de Fornelo do Monte – 17 aerogeradores; Subparque de
Silvares / Carvalhal da Mulher – 4 aerogeradores; Subparque de Caselho – 7 aerogeradores; e
Subparque de Bezerreira – 17 aerogeradores.
Apenas o Subparque de Silvares/Carvalhal da Mulher, foi sujeito a Avaliação de Impacte
Ambiental, tendo sido emitida Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada
em 2006 e posteriormente concluído o processo de aprovação do Relatório de Conformidade
Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE). Os restantes Subparques foram objeto de
Avaliação de Incidências Ambientais (AIncA) tendo obtido decisão favorável nesse contexto.
Os projetos de parques eólicos ficam sujeitos a procedimento de AIA no caso de apresentarem
um número de aerogeradores superior a 20 (caso geral) ou superior a 10 (caso sensível),
contando com o número de aerogeradores de outros Parques situados a menos de 2 km.
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Embora o projeto do “Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo” não se localize em área
sensível e não seja composto por 20 ou mais torres (contempla apenas 9 torres), situa-se a
menos de 2 km dos 24 aerogeradores dos subparques adjacentes (Subparque da Bezerreira e
Subparque do Caselho). Neste sentido, o projeto do “Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo” fica sujeito a AIA por se situar a menos de 2 km de um parque eólico existente,
perfazendo um total superior a 20 aerogeradores (33 aerogeradores).

4. ENQUADRAMENTO
O Parque Eólico do Caramulo (PE) onde se situa o projeto em apreço apresenta a potência total
instalada de 90 000 kW/96 750 kVA. Como referido acima, o PE é constituído por quatros
subparques, o subparque de Fornelo do Monte com 17 aerogeradores, o subparque de
Bezerreira com 17 aerogeradores, o subparque de Caselho com 7 aerogeradores e o subparque
Silvares/Carvalhal da Mulher com 4 aerogeradores, todos com potência unitária de 2 000 kW
(2 150 kVA), encontrando-se atualmente em exploração.
No âmbito do Licenciamento, o projeto apresentado corresponde a duas situações distintas:
•

Alteração do Parque Eólico do Caramulo para instalação de mais dois aerogeradores (AG)
no subparque de Caselho, com a potência unitária de 2 400 kW (2 580 kVA);

•

Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo com sete aerogeradores de potência
unitária de 2 400 kW (2 526 kVA), perfazendo a potência total instalada de 16 800 kW
(17 682 kVA).

Relativamento ao pedido de Sobreequipamento do Parque Eólico, este tem enquadramento no
Decreto-Lei n.º 94/2014, de 24 de junho, e na Portaria n.º 102/2015, de 7 de abril, que permite o
sobreequipamento dos centros electroprodutores até ao limite de 20% da potência de ligação
atribuída, que é de 90 136 kVA, encontrando-se o presente pedido de sobreequipamento dentro
do referido limite.
No que refere ao pedido de Alteração do Parque Eólico do Caramulo com a instalação de mais
dois novos aerogeradores com a potência unitária 2 400 kW (2 258 kVA), a potência total
instalada do PE passaria para 94 800 kW (101 910 kVA), sendo superior à potência de ligação à
Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) atribuída ao PE que é limitada a 90 136 kVA. Assim,
de acordo com a DEGE terá ainda de ser avaliado em sede de sede de licenciamento a
viabilidade de autorização da alteração pretendida.
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO
A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no EIA do
projeto do “Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo”.

5.1 Localização do projeto
O “Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo” insere-se na Serra do Caramulo, no
distrito de Viseu, abrangendo a sua implantação as seguintes unidades administrativas:

Comunidade Intermunicipal Viseu Dão-Lafões

Tabela 1 – Implantação administrativa do projeto (fonte: EIA e aditamento ao EIA, 2017)

No anexo 1 apresenta-se o enquadramento nacional, regional e local do projeto em estudo.
De acordo com o EIA, a área de implantação do projeto em estudo encontra-se fora de qualquer
área sensível definida pelo RJAIA ou com estatuto de conservação. No entanto, na envolvente
alargada da área de implantação do projeto identifica-se o Sítio de Importância Comunitária
Cambarinho (PTCON0016), localizado a cerca de 8 km a poente.

5.2 Objetivos do projeto
Na generalidade o objetivo do projeto consiste em aproveitar a energia eólica para a produção
de eletricidade, contribuindo para o aumento da produção anual de energia elétrica através da
instalação de capacidade adicional. A instalação de potência adicional permitirá um maior
aproveitamento da produtividade da instalação, estimando-se que a produção média anual do
Parque Eólico passe a ser de 54,7 GWh/ano.
Este projeto destina-se à produção de energia elétrica através da utilização de um recurso natural
e renovável - o vento e tem um contributo direto para a diversificação das fontes energéticas do
país e para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português no que diz
respeito à produção de energia a partir de fontes renováveis e à limitação das emissões dos
Gases com Efeito de Estufa (GEE), enquadrando-se nas linhas de desenvolvimento
preconizadas pelo Compromisso para o Crescimento Verde (CCV), aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 28/2015, de 30 de abril.
O CCV assenta no fomento de um crescimento económico verde com impacto nacional e
visibilidade internacional, com o objetivo de estimular as atividades económicas verdes e
promover a eficiência no uso dos recursos, contribuindo assim para uma economia sustentável.
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O CCV assume a ambição de posicionar Portugal como uma das principais referências mundiais
do crescimento verde e estabelece um conjunto de 14 metas quantificadas, 111 iniciativas e
centenas de indicadores de progresso em 10 setores, a atingir em 2020 e 2030.

5.3 Caracterização do projeto
O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo envolve a construção / instalação
dos seguintes componentes:
• A instalação de 9 aerogeradores (AG) no alto da Serra do Caramulo, cujo parque eólico atual
dispõe de um total de 45 AG de 2 MW e uma potência instalada total de 90 MW. O
sobreequipamento corresponderá a uma potência instalada de cerca de 18 MW, estimandose que a produção media anual passa a ser de 57,4 GWh/ano.
• 9 plataformas de apoio à montagem, localizadas junto aos aerogeradores, cada uma, em
média, com cerca de 1 400 m2 de área.
• A construção de uma Subestação, adjacente ao Edifício de Comando, será construída numa
plataforma exterior a céu aberto, vedada com rede em todo o seu perímetro.
• Instalação de uma linha elétrica de Alta Tensão (com aproximadamente 1 400 m) a qual
permitirá ligar a futura subestação à linha de Alta Tensão existente que faz a ligação entre as
subestações da Bezerreira e do Caramulo.
• A construção de um acesso com uma extensão de 1 547 m e largura de plataforma de 8,0 m,
incluindo a faixa de rodagem e respetivas valetas e taludes, nos acessos a beneficiar com a
extensão de 1 946 m irá procedendo-se ao seu alargamento em cerca de 3,0 m.
• Valas de cabos para interligação dos novos aerogeradores à Subestação a construir, que
seguem normalmente paralelos à berma dos acessos.
• O estaleiro da obra, o qual ficará localizado junto a uma povoação situada na imediação do
parque, prevendo-se que seja em Caselho, ocupará uma área de cerca de 1 000 m2 e disporá
de uma área de escritórios, uma zona de parqueamento e armazenagem de equipamentos e
uma zona de depósito de materiais, onde será também criada uma zona para depósito de
resíduos.
Apresenta-se no Anexo 1 o Layout geral do “Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo”.

5.4 Descrição dos processos de construção, exploração e desativação
De acordo com o EIA, o processo de construção do projeto do “Sobreequipamento do Parque
Eólico do Caramulo” tem início com a instalação do estaleiro da obra, o qual, por motivos de
segurança, ficará localizado junto a uma povoação situada na imediação do parque, prevendose que seja em Caselho, atendendo à sua localização e à facilidade de acesso a partir do
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CM1506. Esta situação será aferida pelo empreiteiro na fase de construção, que também deverá
ter em consideração a ausência de condicionalismos ambientais.
O estaleiro de obra ocupará uma área de cerca de 1 000 m2 e disporá de uma área de escritórios,
uma zona de parqueamento e armazenagem de equipamentos e uma zona de depósito de
materiais, onde será também criada uma zona para depósito de resíduos.
A área do estaleiro será vedada e disporá de uma rede de esgotos que encaminhará os efluentes
produzidos nas instalações sanitárias para uma fossa estanque, a qual será descarregada
periodicamente por uma entidade licenciada para o efeito e os efluentes domésticos conduzidos
a destino final adequado. Não sendo de todo possível o estabelecimento de uma rede de
esgotos, o estaleiro será equipado com wc químicos.
Após instalação do estaleiro, terá início a construção. Os trabalhos iniciar-se-ão com as
atividades de desmatação a realizar em todos os locais onde se instalarão os elementos de
projeto. Os resíduos verdes serão, na fase de requalificação, reduzidos a estilha e misturados
com a terra vegetal.
Paralelamente às atividades de desmatação proceder-se-á à decapagem da camada superficial
do solo (terra vegetal), que será armazenada em pequenas pargas, para posterior reutilização
na recuperação das áreas intervencionadas. Estes, desmatação e decapagem, constituem os
trabalhos preparatórios à obra. Após estes dar-se-á início aos trabalhos de escavação das
fundações dos aerogeradores. Nesta fase serão também executadas as plataformas de
montagem.
Uma vez terminadas as escavações serão executados, cronologicamente, os seguintes
trabalhos: posicionamento dos anéis de fundação dos aerogeradores, armação de ferro,
execução da rede de terras, cofragem da sapata, sendo em seguida realizadas as betonagens
dos maciços de fundação.
Executados os maciços de fundação procede-se ao aterro dos mesmos e à regularização da
plataforma de trabalhos necessária à montagem. A área da plataforma terá cerca de 1 400 m2.
Segue-se a elevação e instalação dos aerogeradores com recurso a meios de elevação pesados
(gruas).
Em simultâneo, procede-se à construção do Edifico de Comando e da Subestação, bem como à
abertura das valas para implantação dos cabos de interligação dos aerogeradores entre si e o
Edifício de Comando e a Subestação. De referir que a água é recolhida na cobertura do edifício
é armazenada em reservatório para utilização no WC.
Adicionalmente serão ainda executados os trabalhos necessários para a instalação da linha
elétrica aérea, com cerca de 1 400 m de extensão, para ligação da futura subestação à linha de
alta tensão existente, o que envolverá a desmatação do terreno nas zonas de implantação dos
apoios da linha (área circunscrita a cerca de 25 m2), a escavação das fundações dos apoios, a
fixação dos mesmos e a colocação dos cabos condutores e sua ligação à rede elétrica existente
no parque eólico atual.
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Com a conclusão da montagem e ligação de todos os equipamentos, serão executados os
ensaios para preparação da entrada em serviço.
Após a conclusão dos trabalhos e saída dos equipamentos pesados utilizados na construção e
montagem dos aerogeradores será realizada a retirada da camada de “tout-venant”, a modelação
de taludes, a descompactação de solos e o espalhamento da terra vegetal entretanto
armazenada, deixando que a vegetação endémica recolonize naturalmente as áreas
intervencionadas. A modelação deverá ter em conta o sistema de drenagem superficial dos
terrenos marginais e da plataforma dos acessos. Os solos deverão ser descompactados e deverá
ser espalhada a terra vegetal armazenada em todas as áreas afetadas e a recuperar,
nomeadamente ao longo da vala de cabos, bermas dos acessos e plataformas de montagem.
Apenas será autorizada a aplicação de terra vegetal proveniente da própria obra.
De acordo com o EIA, não se prevê qualquer dificuldade na regeneração do coberto vegetal
danificado durante a construção. Sendo esta uma zona de grande pluviosidade, o coberto vegetal
endémico encontra francas condições à sua regeneração, prevendo-se que passado um ano
após a construção, o solo evidencie total cobertura por vegetação.
Durante a fase de exploração do projeto serão realizados os trabalhos de operação e
manutenção periódica das instalações, as quais funcionam em regime semiabandonado sem
equipas de exploração permanentes no local.
Quanto à fase de desativação do projeto, nessa fase serão desenvolvidas as mesmas atividades
descritas para a fase de construção, embora seja expectável que tenham uma menor duração
no tempo.
É ainda de salientar o fato de não se prever a desativação dos acessos, que se manterão ao uso
das populações locais e dos serviços florestais nas ações de manutenção da floresta e dos
serviços de emergência no combate a incêndios florestais.

5.5 Acessos a criar ou alterar
De acordo com o EIA, na envolvente da área do Parque Eólico do Caramulo, onde será
implantado o projeto do sobreequipamento em estudo, existem estradas nacionais e caminhos
municipais com pavimento betuminoso, que servem as povoações. Esses acessos são
atualmente utilizados para garantir a acessibilidade ao Parque Eólico do Caramulo.
O acesso ao local do sobreequipamento será realizado através do CM1506, o qual parte da
EN230, sensivelmente a sul, no entroncamento para Monteteso e Alcofra.
Ao longo da cumeada do parque eólico existem acessos em “tout-venant”, criados aquando da
construção do mesmo e mantidos em bom estado de conservação desde essa data, que
permitem o acesso aos vários aerogeradores do parque eólico existente. Estes acessos serão
utilizados no projeto de sobreequipamento em estudo.
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Será ainda necessário proceder à abertura de acessos, quer através da beneficiação de
caminhos já existentes quer através da construção de novos acessos.
Em termos dos acessos a criar, será construído um novo acesso entre a subestação a construir
e o aerogerador Z04, com uma extensão de aproximadamente de 320 m, para além de pequenos
ramais de ligação a alguns aerogeradores a partir dos acessos existentes, com destaque para o
ramal de ligação ao aerogerador Z06, que apresenta maior extensão, com cerca 176 m e o ramal
de acesso ao aerogerador Z02 com 124 m. Todos os restantes acessos constituirão retificações
/ beneficiações de acessos existentes.

5.6 Programação Temporal do Projeto
De acordo com o EIA, estima-se que a fase de construção do Projeto do “Sobreequipamento do
Parque Eólico do Caramulo” tenha uma duração global de 18 meses. As intervenções de maior
vulto e mais generalizadas apresentam uma duração de cerca de 11 meses, tendo em atenção
que os 4 primeiros meses considerados se destinam essencialmente a garantir o acesso aos
locais de implantação dos elementos de projeto e à instalação do respetivo estaleiro de apoio à
obra. Os últimos meses correspondem fundamentalmente a trabalhos de modelação final dos
terrenos nos locais onde ocorreram movimentos de terras e à subsequente recuperação
paisagística, à desmobilização do estaleiro, bem como os ensaios dos equipamentos.
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6. ANÁLISE DOS FATORES AMBIENTAIS
6.1 Sistemas ecológicos
A área em estudo não coincide com nenhuma Área Classificada integrada no Sistema Nacional
de Áreas Classificadas, como definido no n.º 1 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24
de Julho, com a redação do Decreto-Lei nº 242/2015, de 15 de outubro; “i) Áreas protegidas
integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas” nem com “ii) Sítios da lista nacional de sítios
e zonas de proteção especial integradas na Rede Natura 2000”.
O Projeto coincide com os limites do Parque Natural Local do Vouga Caramulo, criado pelo
Regulamento nº 256/2015 de 15 de maio de 2015. De sublinhar que este Regulamento no nº 2
do artigo 12º dispõe o seguinte: “2) Sem prejuízos dos restantes condicionalismos legais, ficam
sujeitos a parecer prévio do Parque Natural, os seguintes atos e atividades: a) A instalação de
infraestruturas elétricas e telefónicas aéreas e subterrâneas, de telecomunicações, de gásnatural, de saneamento básico e de aproveitamento de energias renováveis.”
Regime florestal
Várias estruturas do projeto de sobreequipamento do PE Caramulo encontram-se em áreas
submetidas a Regime Florestal Parcial, coincidindo com o Perímetro Florestal de Caramulo.
Na imagem seguinte assinalam-se os limites do Regime Florestal Parcial - Perímetro Florestal
do Caramulo de acordo com a cartografia oficial do Regime Florestal_v6 (2017) do ICNF, IP.,
verificando–se que parte dos aerogeradores, parte dos acessos e vala de cabos, assim como
parte da linha elétrica e a subestação coincidem com este Regime.
Uma vez que o projeto abrange uma considerável área baldia submetida a Regime Florestal e
integrando o Perímetro Florestal do Caramulo, carece da prévia autorização do ICNF.
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Figura 1 – Localização do PE Caramulo relativamente ao Perímetro Florestal do Caramulo.

O Proponente deverá apresentar previamente ao RECAPE, deliberação das Assembleias de
Compartes que tutelam a área relativamente ao projeto a concordar com a instalação do projeto,
tal como estabelecido no Dec. Lei n°68/93 alterado pelo Dec. Lei n°72/14 de 02 de Maio, e obtida
delegação de competências para as Juntas de Freguesia celebrarem os respetivos contratos de
cessão de exploração
Na área de co-gestão com o ICNF, as Assembleias de Compartes que detêm processos de
constituição devidamente regularizados são a Assembleia de Compartes dos Baldios do
Guardão - Concelho de Tondela e a Assembleia de Compartes dos Baldios de Nogueira –
Concelho de Vouzela), tal como estabelecido na Lei nº68/93 alterada pela Lei nº75/2017 de 17
de Agosto.
Alerta-se novamente que o ICNF ainda não considera regular a constituição da Assembleia de
Compartes dos Baldios do Caselho (2016), dado que foram solicitados aos órgãos diretivos e
ainda não entregues as atas de constituição, delimitação cartográfica, e concordância com as
Unidades Baldias Contiguas, pelo qualquer parecer futuro a emitir pelo ICNF relativamente a
qualquer deliberação da AC, ainda carece de uma regularização prévia da constituição da própria
Assembleia de Compartes.
A área arborizada e referenciada na Portela do Guardão está praticamente na totalidade sob
gestão do ICNF e engloba o bosquete do "Viveiro do Caramulo" com grande interesse ambiental
e paisagístico, que interessa preservar.
O RECAPE deverá incluir análise pormenorizada da afetação das áreas sujeitas a Regime
Florestal Parcial. Esta análise deverá incluir o cálculo da área ocupada por todas as estruturas
do PE em Regime Florestal Parcial, e não apenas as coincidentes com o concelho de Tondela.
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A afetação de Regime Florestal terá que ser posteriormente avaliada pelo ICNF e realizado o
respetivo processo de indeminização pelo abate Prematuro de arvoredo.
Defesa da floresta contra incêndios
As ações inerentes à concretização do Projeto terão que acautelar o definido no Decreto-Lei nº
124/2006, de 28 de Julho, na atual redação conferida pela lei nº 76/2017 de 17 de agosto e nos
Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) dos Municípios
atravessados.
Pontos de água
Nos termos do disposto no Diploma referido anteriormente e no Regulamento dos Pontos de
Água - Despacho n.º 5711/2014, publicado no DR nº 83/2014 – II série, de 30 de abril, o projeto
deverá assegurar a não afetação dos Pontos de água de abastecimento para combate a
incêndios florestais. O EIA não analisa a existência de afetação de pontos de água pelo projeto.
No âmbito da emissão de parecer à conformidade do EIA, foi solicitado “esclarecimento
relativamente à eventual afetação de pontos de abastecimento de água nos termos do disposto
no Despacho n.º 5711/2014, publicado no DR nº 83/2014 – II série, de 30 de abril”.
O Aditamento respondeu a este pedido com informação relativa a captações subterrâneas para
abastecimento público, quando os esclarecimentos solicitados se referiam à afetação dos pontos
de água de abastecimento para combate a incêndios florestais nos termos do disposto no
Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Julho, com as alterações efetuadas pela Lei nº 76/2017, de
17 de agosto, nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) dos
Municípios respetivos e no Regulamento dos Pontos de Água - Despacho n.º 5711/2014,
publicado no DR nº 83/2014 – II série, de 30 de abril.
Pelo que o Aditamento não deu resposta ao solicitado. O RECAPE deverá demonstrar que é
garantida a não afetação de pontos de abastecimento de água para combate a incêndios
florestais, nos termos do disposto na legislação referida.
Povoamentos florestais percorridos por incêndios
Nas áreas percorridas por incêndios, de acordo com o disposto no Dec-Lei nº 327/90 de 22 de
Outubro com a redação dada pelo Dec-Lei nº 55/2007 de 12 de Março, é interdita por 10 anos a
realização de obras de construção de quaisquer edificações e o estabelecimento de atividades
que possam ter um impacte ambiental negativo.
De acordo com o ICNF, o seu ofício nº 5293/2016/DCNF-C/DGOF prestava a seguinte
informação relativa a servidões e condicionantes a que a área de estudo se encontra sujeita, em
resposta a pedido do proponente: “a) Parte considerável da área assinalada no estudo para
implementação do sobreequipamento, foi percorrida por incêndio no ano 2013, pelo que terá de
ser levantada a interdição determinada no DL 327/90, de 22 de Outubro alterado pelo DecretoLei nº 55/2007, já que se verifica a condição disposta no n° 1 do artigo 1° desse diploma, i.e., o
terreno percorrido per incendio florestal estava ocupado, à data, por povoamentos florestais.”
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Em face do disposto no nº 5 do artª1º do diploma referido, o projeto só poderá ser viabilizado
“tratando-se de uma ação de interesse público ou de um empreendimento com relevante
interesse geral, como tal reconhecido por despacho conjunto dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e da agricultura e do
membro do Governo competente em razão da matéria (…).”
Acresce que grande parte da área do projeto foi afetada pelos incêndios de 15 de outubro último.
O RECAPE deverá incluir elementos comprovativos do cumprimento do disposto no Dec-Lei nº
327/90 de 22 de Outubro com a redação dada pelo Dec-Lei nº 55/2007 de 12 de Março,
relativamente a povoamentos florestais percorridos por incêndios há menos de 10 anos.
Arvoredo de interesse público
O projeto deverá garantir a não afetação de arvoredo de interesse público classificado ou em
vias de classificação, e respetiva zona geral de proteção, nos termos do disposto da Lei n.º
53/2012, de 5 de Setembro, e respetiva regulamentação (incluindo a Portara n.º 124/2014, de 24
de junho). A árvore classificada mais próxima do projeto é uma nogueira (Juglans regia)
localizada entre Nogueira e Sanfins, sobre a qual não é expectável que o projeto tenha impactes
negativos.
Zonas de intervenção florestal
O projeto deverá garantir o cumprimento do definido no Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de agosto,
com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 15/2009, de 14 de janeiro, e
pela Declaração de Retificação n.º 10/2009, de 9 de fevereiro, relativamente à interferência com
as Zonas de Intervenção Florestal.
Salvaguarda de espécies florestais
Chama-se a atenção para a obrigatoriedade de cumprimento da seguinte legislação relativa a
intervenções no coberto arbóreo nas áreas do projeto e envolventes:
- Sobreiros: Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo DL n.º 155/2005, de 30 de
junho.
i. A poda ou abate de sobreiros carece de prévia autorização nos termos aí definidos.
ii. Ficam vedadas por um período de 25 anos quaisquer alterações do uso do solo em áreas
ocupadas por povoamentos de sobreiro ou azinheira e que tenham sofrido conversões
por: terem sido percorridas por incêndio; terem sido realizados cortes ou arranques não
autorizados; ter ocorrido anormal mortalidade ou depreciação do arvoredo em
consequência de ações ou intervenções por qualquer forma prejudiciais que determinaram
a degradação das condições vegetativas ou sanitárias do povoamento.
- Deverá ser dado cumprimento ao previsto no DL 173/88, de 17 de maio, relativamente ao corte
prematuro de povoamentos florestais de pinheiro bravo e eucalipto.

AIA n.º 2971: Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo| Parecer da Comissão de Avaliação

15

- Deverá ser cumprido o previsto no DL n.º 174/88, de 17 de maio, relativamente à
obrigatoriedade de manifestar o corte ou arranque de árvores.
- Nemátodo da Madeira de Pinheiro - As ações de desarborização devem cumprir com o exposto
no Decreto-Lei n.º 95/2011, de 8 de agosto, que estabelece medidas extraordinárias de
proteção fitossanitária indispensáveis ao controlo do nemátodo da madeira do pinheiro (NMP),
Bursaphelenchus xylophilus.
Caraterização da situação de referência
Flora e vegetação
O EIA carateriza a situação da área de estudo relativamente à flora e vegetação à data em que
foi efetuado. São identificadas e cartografadas as unidades de vegetação e habitats da Diretiva
Habitats presentes na área do projeto e envolvente. É apresentada a classificação
fitossociológica de cada uma destas unidades de vegetação e listadas as espécies dominantes
e outras espécies caraterísticas.
As comunidades de vegetação identificadas no EIA são as seguintes:
• Carquejais e urzais da Calluno-Ulicetea - comunidades enquadráveis no habitat da Diretiva
Habitats 4030pt3-urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais;
• Giestais da Cytisetea scopario-striati – maioritariamente correspondentes aos giestais da
Cytiso striati-Genistetum polygaliphyllae;
• Arrelvados da Molinio-Arrhenatheretea – correspondentes a comunidades de Agrostis x
fouilladei e Hypericum linariifolium, presentes em zonas de matos abertos e muito esparsos;
• Comunidades pioneiras em substrato granítico – englobam as principais comunidades que se
associam aos afloramentos rochosos de granito, enquadráveis nos habitats 8220pt1 afloramentos rochosos siliciosos com comunidades casmofitícas e 6220pt4 - arrelvados
vivazes silicícolas de gramíneas altas;
• Comunidades pioneiras em substrato xistoso, destacando-se os tomilhais do Sedo anglicithymetum caespititii, enquadráveis no habitat 8230pt1 - tomilhais galaico-portugueses;
• Carvalhais da Holco mollis-Quercetum pyrenaicae – correspondentes a carvalhais muito
fragmentados;
• Monoculturas de pinheiro-bravo e monoculturas de eucalipto.
A lista de espécies que se associam a cada uma das unidades de vegetação integra várias
espécies RELAPE (raras, endémicas, localizadas, ameaçadas ou em risco de extinção).
Salientando-se ainda que no âmbito de estudos anteriores, como o recente estudo da área do
Parque Eólico do Guardão, foram confirmadas para áreas próximas e ecologicamente idênticas,
diversas espécies com interesse conservacionista, sendo que várias dessas espécies não são
referidas no EIA em análise.
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O EIA assinala a presença de várias espécies da flora RELAPE, nomeadamente vários
endemismos ibéricos como Silene acutifolia, Sedum arenarium, Lotus corniculatus subsp.
carpetanus, Crocus carpetanus e Armeria beirana.
Durante a visita efetuada pela Comissão de Avaliação efetuada à área do projeto, foi possível
verificar a presença de populações do endemismo português Teucrium salviastrum próximo de
algumas das estruturas do projeto, espécie não referida no EIA como presente na área de estudo.
Existem, portanto, evidências da presença na área proposta para o sobreequipamento de
espécies e habitats com interesse para a conservação da natureza.
Apesar de algumas das espécies RELAPE referidas se associarem às áreas de matos, clareiras
e prados, uma boa parte delas associa-se preferencialmente aos afloramentos rochosos de
granito e xisto.
Durante a visita efetuada pela comissão de avaliação foi possível verifica a presença de espécies
invasoras lenhosas do género Acacia sp. (Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro) na área
do projeto.
FAUNA
Avifauna
Entre 2005 e 2008, no âmbito da monitorização do parque eólico do Caramulo foram identificadas
62 espécies de aves ao longo da cumeada da Serra do Caramulo, das quais 10 encontram-se
classificadas como ameaçadas pelo Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal: Circaetus
gallicus (Águia cobreira),
Corvus corax (Corvo), Elanus caeruleus (Peneireiro-cinzento), Hieraaetus pennatus (Águiacalçada), Sylvia hortensis (Toutinegra-real), Turdus philomelos (Tordopinto), Circus pygargus
(Águia-caçadeira), Falco peregrinus (Falcão-peregrino), Pernis apivorus (Falcão-abelheiro) e
Saxicola rubetra (Cartaxo-nortenho), sendo que as quatro últimas são consideradas de Muito
Ameaçadas.
O EIA destaca ainda a presença de Tartaranhão-caçador, “com ocorrência recorrente no extremo
nordeste da Serra do Caramulo, em habitats essencialmente rupícolas, em zonas de topo
marcadas pela presença de grandes blocos graníticos, à semelhança da paisagem presente a
nordeste do marco geodésico de Cruzinha”
Quirópteros
A monitorização efetuada permite verificar também que a área é utilizada por uma comunidade
de quirópteros com elevada riqueza específica e abundância e presença de várias espécies
ameaçadas e protegidas.
Os resultados da monitorização do Parque Eólico do Caramulo confirmam como ocorrentes na
cumeada da Serra do Caramulo e envolvente um total de oito espécies, designadamente:
Barbastrella barbastellus (Morcego-negro), Eptesicus serotinus (Morcego-hortelão), Hypsugo
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savii (Morcego de Savi), Mytosi nattereri (Morcego-de-franja), Nyctalus leisleri (Morcegoarborícola-pequemo), Pipistrellus kuhlii (Morcego de Kuhl), Pipistrellus pipistrellus (Morcegoanão) e Tadarida teniotis (Morcego-rabudo).
Em termos de distribuição espacial, os estudos realizados indicam a existência de 3 áreas de
maior atividade: a zona de Bezerreira, Fornelo do Monte e Silvares.
Herpetofauna
De referir ainda, no que concerne à herpetofauna a ocorrência potencial na área de estudo de 3
espécies consideradas ameaçadas pelo Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal,
nomeadamente: Discoglossus galganoi (Rã-de-focinhopontiagudo), Chioglossa lusitanica
(Salamandra-lusitânica) e Vipera latastei (Víboracornuda), sendo as duas últimas consideradas
de Muito Ameaçadas.
Avaliação de impactes
Flora e vegetação
Os principais impactes das ações de construção do projeto sobre a flora e vegetação são a
destruição do solo e do coberto vegetal presente nas áreas de implantação das várias estruturas
e resultantes das ações da desmatação, decapagem do solo e movimentação de terras.
Assinala-se também como passíveis de causar impactes negativos sobre a flora e vegetação a
emissão de poeiras durante a fase de construção e a destruição de solo e vegetação em áreas
adjacentes às áreas de construção pela movimentação de maquinaria, deposição de materiais
de construção e de inertes.
Releva-se a afetação direta dos habitats 8220pt1 - afloramentos rochosos siliciosos com
comunidades casmofitícas (185m2), mosaicos de 8220pt1 e 6220pt4 - arrelvados vivazes
silicícolas de gramíneas altas (1491m2) e 8230pt1 - tomilhais galaico-portugueses (3311m2), pela
construção dos vários elementos do projeto, em particular, face à área afetada, pelas plataformas
de montagem dos aerogeradores, mas também acessos e valas de cabos.
De referir ainda os impactes decorrentes das várias ações associadas à construção do projeto
(em particular a movimentação de maquinaria e movimentação e deposição de terras)
relativamente às espécies invasoras lenhosas, uma vez que estas ações podem potenciar a
disseminação de sementes de espécies invasoras para áreas ainda não invadidas. Sublinha-se
que a utilização de solo proveniente de áreas invadidas por acacial na recuperação de áreas
intervencionadas poderá constituir-se como um fator com fortes impactes negativos para o
ambiente e para o projeto.
Durante a fase de exploração os principais impactes do projeto sobre a flora e vegetação
relacionam-se com a existência de estruturas que não permitem o desenvolvimento de
vegetação, com o pisoteio da vegetação na envolvente ao projeto por parte das equipas de
manutenção e dos visitantes.
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Considera-se que os impactes da construção e exploração do projeto de sobreequipamento
sobre o coberto vegetal são significativos, uma vez que implicam a destruição permanente de
áreas com comunidades vegetais e espécies com valor relevante, como endemismos ibéricos e
portugueses.
Fauna
Durante a fase de construção os principais impactes diretos sobre a fauna decorrem da perda
de habitat disponível, da eventual mortalidade por atropelamento e da perturbação causada pela
presença humana e movimentação de maquinaria que podem provocar exclusão do território.
Relativamente à fase de exploração os principais impactes do projeto são a morte de vertebrados
voadores por colisão com estruturas associadas ao projeto como torres, pás dos aerogeradores,
ou linha elétrica, mas também perturbação e eventuais efeitos de exclusão e alteração de habitat.
A monitorização dos impactes sobre a fauna efetuada no Parque Eólico do Caramulo evidencia
impactes não negligenciáveis sobre espécies (avifauna e quirópteros) ameaçadas e com
proteção legal.
Relativamente aos quirópteros foi registada, em estudos de monitorização anteriores,
mortalidade com níveis de gravidade elevados em vários sub-parques de PE Caramulo.
Foi igualmente registada mortalidade elevada de Cyrcus pygragus no Parque Eólico do
Caramulo.
Com base na análise dos dados disponíveis em resultados da monitorização do PE Caramulo,
os impactes do sobreequipamento sobre vertebrados voadores serão negativos com
significância que pode ser elevada, face às evidências de utilização do espaço por espécies de
vertebrados voadores com estatuto de ameaça elevada e às evidências de mortalidade por
colisão verificada, nomeadamente sobre a espécie Cyrcus pygargus.
Medidas de minimização
Concorda-se com as medidas de minimização propostas no EIA. No entanto, estas não são
suficientes para minimizar os impactes identificados acima, pelo que deverá ser ponderada a
relocalização de alguns elementos do projeto, como aerogeradores e respetivas plataformas de
montagem, acessos e vala de cabos, de forma a minimizar a afetação de áreas de habitats da
Diretiva Habitats e/ou espécies da fauna ou da flora RELAPE, já identificadas ou que venham a
ser cartografadas na monitorização do ano zero.
Assim, o projeto deverá garantir que o mínimo de afetação de áreas com habitats da Diretiva
Habitats ou populações de espécies da flora RELAPE. Neste sentido, com base no conhecimento
já existente e vertido no EIA, e não obstante a definição das medidas de minimização e
localização de todos os elementos do projeto deva ter em conta os resultados da monitorização
do ano zero, considera-se que devem ser seguidas os aspetos referidos no capítulo 10.
Monitorização
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Os Planos de Monitorização da Flora e Vegetação, Avifauna e Quirópteros deverão ser
reformulado no sentido de integrar as diretrizes referidas no capítulo 10.

6.2 Solos e uso do solo
A área do projeto encontra-se inserida na Serra do Caramulo, enquadrando-se geologicamente
no chamado Maciço Antigo, mais concretamente na Zona Centro-Ibérica.
A área de estudo corresponde uma zona de transição entre os granitos a NE e os xistos a SW,
predominando os cambissolos Húmicos (rochas eruptivas e xistos). A implantação do projeto
afetará solos incluídos na classe F (de utilização não agrícola e apresentando limitação para
actividades agro-pastori).
Nos pontos mais altos e de cumeada da Serra do Caramulo destacam-se ainda importantes
áreas de rocha nua, nomeadamente afloramentos rochosos graníticos (a noroeste) e xistosos (a
sudeste).
De acordo com o EIA, na área de implantação do projeto predominam os espaços florestais, com
estruturas e composições variadas, desde espaços florestais densos com espécimes de
tamanho considerável, a plantações com subcoberto pouco desenvolvido ou zonas de floresta
abertas em mosaico com matos.
Nestes espaços florestais, a ocorrência de sucessivas épocas de incêndios, conduziram à
destruição de espécies arbustivas e arbóreas, e à progressiva degradação dos solos.
Na fase de construção, os impactes sobre o solo decorrem fundamentalmente da implantação
das infraestruturas do projeto, as áreas ocupadas por estas estruturas do projeto são:
•

Aerogeradores 2 826 m2;

•

plataformas de montagem 14 534 m2;

•

acessos a construir e beneficiar 12 376 m2;

•

valas de cabos 10 944 m2.;

•

estaleiro cerca de 1 000 m2.

Fase aos elementos de projeto e respetivas áreas de afetação, e às características dos solos
afetados e os seus usos atuais, os impactes inerentes à implantação do projeto são classificados
de negativos, de magnitude reduzida e diretos.
No caso das plataformas temporárias para montagem dos aerogeradores, estaleiros e áreas
ocupadas pelas valas de cabos o impacte será considerado de temporário e reversível.
Relativamente aos elementos definitivos, aerogeradores, subestação, acessos e ainda apoios
da linha elétrica, o impacte será permanente e irreversível.
Com uma correta aplicação e execução de todas as medidas de minimização propostas para a
fase de exploração, não será expectável que ocorram impactes negativos significativos, uma
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vez que as operações de exploração e manutenção se restringem às áreas ocupadas pelos
acessos e áreas restritas de localização dos aerogeradores.
Deste modo o estudo considera para a fase de exploração, o impacte nos solos e usos do solo
como negativo, de magnitude reduzida, indireto, temporário e reversível.
No que refere aos recursos hidrogeológicos e geotérmicos verifica-se a existência nas
proximidades do PE de captações de águas de nascente Águas do Caramulo (NAS043000). A
este respeito informa-se que, de acordo com o parecer do Geólogo que acompanha a exploração
da água de nascente do Caramulo, parece existir diminuta probabilidade de impacto sobre a
circulação subterrânea captada pelas Águas do Caramulo. Contudo, dado que a distância à
captação mais próxima do Caramulo é inferior a 1 000 metros, considera-se que, por forma a
acautelar o recurso, não devem ser utilizados explosivos na abertura das fundações do AG 07.

6.3 Socioeconomia
Em termos de enquadramento administrativo os concelhos de Oliveira de Frades e de Tondela
e Vouzela enquadram-se na Região Centro (NUT II) e Comunidade Intermunicipal Viseu DãoLafõe (NUT III).
De acordo com Estudo, no período compreendido entre 2001 e 2011 verifica-se um decréscimo
de população ao nível das unidades administrativas estudadas, sendo a redução mais
significativa na freguesia do Guardão, correspondendo a um decréscimo de cerca de 20% no
período de 2001 a 2011.
A população dos Concelhos e freguesias identificados na proximidade do Parque Eólico
desenvolve atividades essencialmente no setor terciário, com exceção da união das freguesias
de Arca e Varzielas e Alcofra, onde o setor dominante é o setor secundário. O setor primário
detinha ainda em 2011, 17% da população ativa ao nível da união das freguesias de Arca e
Varzielas, o que significa que a atividade primária continua a ter algum peso nesta região.
A acessibilidade à área do Parque Eólico é assegurada essencialmente da rede viária nacional,
Municipal, caminhos municipais e florestais. Destaca-se as estradas nacionais (EN226, EN228,
EN230, EN230-3 e EN333-2), estradas municipais (EM623 e EM625), caminhos municipais
(CM1506).
Identificação e avaliação de impactes
Fase de construção
Criação de postos de trabalho, podendo vir a ser utilizada mão-de-obra local na execução
das obras de construção civil. Impacte positivo, temporário e magnitude reduzida.
Incremento da utilização de serviços locais, contribuindo assim, para a obtenção de receitas
locais. Impacte positivo, temporário e magnitude reduzida.
A construção do projeto implica o transporte de materiais e de equipamento, a circulação
destes veículos pesados causa Ruido e dá origem a libertação de poeiras, é referido no
estudo que o transporte se fará sempre que possível evitando o atravessamento de núcleos
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populacionais. Considera-se, assim os impactes negativos, temporário e de magnitude
reduzida.
Fase de exploração
Obtenção de receitas a nível local. Impacte positivo, permanente e pouco significativo.
Aproveitamento dos recursos energéticos dos concelhos. Impacte positivo, permanente e
pouco significativo.
Aumento das fontes municipais de rendimento, para os municípios e para os proprietários
dos terrenos envolvidos. A exploração do parque eólico gera um rendimento fixo resultante
da obtenção por parte das câmaras municipais de 2,5% da faturação obtida da exploração
do projeto. Impacte positivo, permanente e significativo.
De referir também o impacte positivo, significativo com relevância nos objetivos da Política
Energética Nacional, designadamente o contributo do projeto para o cumprimento das metas
estabelecidas por Portugal em termos energéticos, com a diminuição da dependência nacional
de combustíveis fósseis e de energia elétrica importado
Investimentos realizados com receitas provenientes dos parques eólicos em exploração
O proponente no aditamento ao EIA, refere que:
•

Foram concretizadas contrapartidas iniciais com todas as Juntas de Freguesia envolvidas,
contrapartidas essas que se destinaram especificamente à realização de benfeitorias locais.
Este tema foi regulado por protocolo assinado entre a Generg e as Autarquias e envolveu
um montante que ultrapassou 1 000 000 €.

•

Periodicamente são atribuídos apoios às corporações de Bombeiros de Vouzela, Tondela,
Oliveira de Frade e Campo de Besteiros e é atribuída uma comparticipação para a realização
de um importante Festival de Fotografia que se realiza anualmente no concelho de Vouzela,
o “Cinclus”.

•

Foi atribuído apoio para a construção do centro de dia do Fornelo do Monte, através do
adiantamento das rendas devidas em vários anos.

•

Foi realizada a requalificação dos acessos à aldeia da Bezerreira e da sua rede de drenagem
das águas pluviais. durante a construção do Parque Eólico do Caramulo, foram realizadas
várias requalificações de pequenos acessos a terrenos e a aldeias, a pedido dos proprietários
e juntas de freguesia, bem como a abertura de alguns outros acessos.

•

Anualmente 2,5% da fatura de eletricidade é repartida pelos Municípios de Tondela, Oliveira
de Frades e Vouzela, ascendendo o seu valor a cerca de 1 000 000 € por ano.

•

Foram criados 3 postos de trabalho permanentes e várias adjudicações de serviços a
diversas empresas locais.

•

É realizado um investimento regular na prevenção de incêndios, através da manutenção de
uma faixa de prevenção de incêndios que se desenvolve ao longo de todo o parque, e que
coincide com a Rede Primária de Prevenção de Incêndios Florestais.
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6.4 Qualidade do Ar
A caracterização da situação de referência da qualidade do ar na área de ampliação do
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo recaiu na apreciação dos dados da qualidade
do ar medidos em estações fixas da rede de monitorização da qualidade do ar da Região Centro,
nomeadamente as estações de Salgueiro e Fornelo do Monte, as quais integram a Zona em
termos da qualidade do ar onde se insere o projeto, tendo-se verificado que na zona em apreço
existem problemas pontuais de poluição atmosférica, ao nível do ozono e partículas.
Os

impactes

negativos

que

resultam

essencialmente

da

fase

de

construção

do

sobreequipamento do parque eólico, podendo-se salientar como mais significativo as emissões
diretamente associadas à movimentação de terras para execução das diversas obras, com
alguma relevância ao nível das fundações das torres dos aerogeradores e respetivas
plataformas, bem como a execução de betonagens e de movimento de máquinas e veículos
pesados afetos a essas mesmas obras, tratando-se de impactes pouco significativos,
temporários e reversíveis.
Quanto à fase de exploração os impactes esperados são essencialmente positivos, de um
modo indireto, dado que a energia elétrica de origem eólica pode substituir o recurso a energia
resultante da queima de combustíveis fósseis, diminuindo naturalmente as emissões de gases
poluentes.
Atendendo ao reduzido número de recetores sensíveis próximo do projeto e acessos, não se
prevê grande incomodidade para as populações, pelo que de uma maneira geral o impacte
negativo esperado com a exploração do projeto em apreço é considerado pouco significativo.
Consideram-se adequadas as medidas de minimização dos impactes gerados na qualidade do
ar mencionadas no EIA.

6.5 Ordenamento do território
Plano Diretor Municipal de Vouzela
O projeto, no concelho de Vouzela, prevê a instalação da subestação, linha elétrica aérea a 60
kV, 3 AG (Z03, Z08 e Z09), respetivos acessos e valas de cabos.
Tendo em conta o previsto no PDM de Vouzela (Aviso n.º 17229/2012 - DR 250, II-S, 2012.12.27
– 1.ª Revisão), verifica-se o seguinte:
Planta de Ordenamento
As referidas infraestruturas situam-se em Solo Rural, em “Espaços Florestais – Florestais de
Conservação”, sendo aplicáveis os artigos 19.º, 20.º e 21.º do Regulamento do PDM. Os AG
Z08 e Z09 estão ainda inseridos dentro da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG)
U06 – Parque de desportos Radicais de Montanha, aplicando-se as disposições constantes
no artigo 76.º, de acordo com o n.º 4 do artigo 21.º.
O n.º 2 do artigo 20.º refere que:
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(…) Sem prejuízo dos regimes jurídicos das servidões administrativas e restrições de
utilidade pública e outras condicionantes previstas na lei e no presente regulamento, poderá
ser viabilizado como uso compatível empreendimentos turísticos, instalações agrícolas,
instalações pecuárias, equipamentos e infraestruturas públicas, edificações para habitação,
atividades industriais ou armazenagem relacionadas com a transformação de produtos
agrícolas, pecuários e florestais e unidades industriais e serviços não compatíveis com o
espaço urbano e a ampliação de edifícios preexistentes nos termos do artigo 77.º.
O artigo 21.º (regime de edificabilidade) remete para os parâmetros constantes no Anexo A.
Apesar dos Parques Eólicos não estarem expressamente previstos no n.º 2 do artigo 20.º, estes
estão elencados no Quadro Regulamentar do Anexo A.
De acordo com o Anexo A, verifica-se que os Parques de Energias Renováveis são permitidos
em “Espaços Florestais de Conservação”, desde que o uso seja complementar com as atividades
instaladas, cumprido o RJREN.
Desta forma, julga-se que deverá prevalecer a aplicação do RJREN.
Carta da REN
A subestação, o AG Z03 e parte dos acessos e correspondentes valas de cabos, abrangem áreas
da REN, na tipologia “Cabeceiras das linhas de água”. A linha elétrica aérea abrange as
tipologias “Cabeceiras das linhas de água” e “Áreas com risco de erosão”.
Planta de Condicionantes – Recursos Agrícola e Florestais
As infraestruturas estão abrangidas por “Regime Florestal”.
Planta de Condicionantes – Outras Condicionantes
Verifica-se que a linha elétrica atravessa algumas linhas de água, representadas nesta planta.
Planta de Condicionantes – Áreas Percorridas e Perigosidade de Incêndio
As infraestruturas abrangem áreas com perigosidade Alta e Muito Alta.
De acordo com o EIA, são abrangidas áreas percorridas por incêndios em 2013.
Plano Diretor Municipal de Tondela
O projeto, no concelho de Tondela, prevê a instalação de 5 AG (Z01, Z02, Z05, Z06 e Z07),
respetivos acessos e valas de cabos.
Tendo em conta o previsto no PDM de Tondela (Aviso n.º 9560/2011 - DR 80, II-S, 2011.04.26 –
1.ª Revisão), verifica-se o seguinte:
Planta de Ordenamento
As referidas infraestruturas situam-se em Solo Rural, em “Espaço Florestal – Área Florestal de
Conservação”, sendo aplicáveis os artigos 44.º, 45.º e 46.º do Regulamento do PDM. O AG
Z01 está ainda inserido em Espaços Canais e de Infra-estruturas, em Infra-estruturas – Parque
Eólico, aplicando-se os artigos 87.º, 88.º, 89.º e 90.º.
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O artigo 46.º (regime de edificabilidade - Área Florestal de Conservação) refere que:
1 – Na área Florestal de Conservação são proibidas as ações de iniciativa pública ou privada
que se traduzam em operações de loteamento, obras de urbanização, construção de edifícios,
obras hidráulicas, vias de comunicação, aterros, escavações e destruição do coberto vegetal,
com excepção:
a) Da construção e instalação de infra-estruturas de defesa da floresta contra incêndios;
b) Das situações compatíveis e previstas em Plano de gestão florestal aprovado pelas
entidades competentes;
c) Da construção e instalação de infra-estruturas e indústria de interesse municipal;
d) E demais excepções que decorrem da aplicação do regime geral do solo rural e no Regime
da REN.
2 – No caso das alíneas anteriores o regime de edificabilidade é o previsto para o Espaço
Florestal de Produção
O artigo 88.º (regime de edificabilidade – Infra-estruturas) refere o seguinte:
1 - O regime de uso do solo é o correspondente à categoria em que se implantam, salvo nas
situações de servidões e restrições administrativas, em que se aplica o regime destas.”
“ 2 - A edificabilidade a adoptar para cada uma das áreas integradas nesta categoria será a
estritamente exigida pela própria natureza das infra-estruturas ou instalações especiais que
nelas venham a ser criadas.
Desta forma, julga-se que para ambas as classes de espaço (Área Florestal de Conservação e
Parque Eólico) deverá prevalecer a aplicação do Regime da REN (RJREN).
Carta de Condicionantes
As infraestruturas situam-se em Recursos Naturais – Recursos Ecológicos – “Reserva Ecológica
Nacional” e, parcialmente, em Recursos Naturais – Recursos Agrícolas e Florestais – “Regime
Florestal Parcial” (AG Z05, Z06 e Z07, respetivos acessos e valas de cabos).
Carta da REN
As infraestruturas abrangem áreas da REN, nas tipologias “Cabeceiras das linhas de água” (AG
Z01, Z02, Z05, Z06 e Z07), e “Áreas com risco de erosão” (AG Z05).
Plano Diretor Municipal de Oliveira de Frades
O projeto, no concelho de Oliveira de Frades, prevê a instalação de 1 AG (Z04), respetivos
acessos e valas de cabos.
Tendo em conta o previsto no PDM de Oliveira de Frades (Aviso n.º 8663/2015 - DR 153, II-S,
2015.08.07 – 1.ª Revisão), verifica-se o seguinte:
Planta de Ordenamento
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As infraestruturas situam-se em Solo Rural – Espaço Florestal de Conservação.
O n.º 2 do artigo 17.º do Regulamento do PDM de Oliveira de Frades, refere o seguinte:
Em solo rural, são permitidas todas as infraestruturas, designadamente viárias, de
saneamento básico, de eletricidade, de telecomunicações, de gás, de energia eólica e
de defesa da floresta contra incêndios. Face ao referido, verifica-se que os parques
eólicos são permitidos.
Planta de Ordenamento – Equipamentos e Infraestruturas
Apenas se verifica a existência de uma linha elétrica junto ao AG, classificada como Outras
Infraestruturas – Rede Elétrica.
Planta de Ordenamento – Estrutura Ecológica Municipal
As infraestruturas estão inseridas na Estrutura Ecológica Municipal.
Planta de Ordenamento – Património Cultural (conforme anexo I do Regulamento)
Os acessos e valas de cabos abrangem Património Natural – Perímetro Florestal do Caramulo.
Planta de Ordenamento – Zonamento Acústico e Zonas de conflito Ln e Lden
O projeto insere-se em Zonas Mistas, fora de zonas de conflito.
Planta de Condicionantes
São abrangidas áreas de Património Natural – Regime Florestal Parcial (acessos e valas de
cabos) e ainda de Proteção de Infraestruturas – Infraestrutura de Transporte de Energia Elétrica.
Planta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional
São abrangidas áreas da REN, na tipologia “Cabeceiras das Linhas de Água”.
Planta de Condicionantes – Carta de Perigosidade
São abrangidas áreas com nível de perigosidade Média, Alta e Muito Alta.
Planta de Condicionantes – Povoamentos Florestais Percorridos Por Incêndios (atualizável) e
Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios
São abrangidas áreas percorridas por incêndios em 2013, aplicando-se as restrições decorrentes
da legislação, pelo período de 10 anos (n.º 1 do artigo 11.º do Regulamento do PDM).
Reserva Ecológica Nacional (REN)
De acordo com a carta da REN de Vouzela (Portaria n.º 179/2013 - DR 91, I-S, 2013.05.13 –
Delimitação; Despacho n.º 8952/2015 - DR 156, II-S, 2015.08.12 – 1.ª Alteração - alteração
simplificada e Declaração de Retificação n.º 983/2016 - DR 193, II-S, 2016.10.07), as
infraestruturas abrangem áreas da REN, nas tipologias “Cabeceiras das linhas de água” –
atualmente “Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”, e “Áreas com risco de
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erosão” – atualmente “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” (apenas a linha elétrica
aérea).
De acordo com a carta da REN de Tondela (Portaria n.º 5/2012 - DR 1, I-S, 2012.01.02 –
Delimitação e Despacho n.º 5684/2014 - DR 83, II-S, 2014.04.30 – Correção Material), as
infraestruturas do projeto abrangem áreas da REN, nas tipologias “Cabeceiras das linhas de
água” – atualmente “Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos” e “Áreas com risco
de erosão” – atualmente “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”.
De acordo com a carta da REN de Oliveira de Frades (Portaria n.º 101/2016 - DR 78, I-S,
2016.04.21 – Delimitação), as infraestruturas do projeto abrangem áreas da REN, na tipologia
“Cabeceiras das linhas de água” – atualmente “Áreas estratégicas de proteção e recarga de
aquíferos”.
Tendo em conta o projeto e as tipologias da REN em presença, verifica-se que, de acordo com
o previsto no Anexo II do D.L. n.º 166/2008, de 22/08, alterado pelo D.L. n.º 239/2012, de 02/11
(RJREN), a ação encontra-se prevista na alínea f) – Produção e distribuição de eletricidade a
partir de fontes de energia renováveis, do Item II – Infraestruturas, sendo deste modo compatível
com os objetivos de proteção ecológica e ambiental, sujeita à realização de Comunicação Prévia
(cfr. previsto na subalínea ii) da alínea b) do n.º 3 do artigo 20.º). Relativamente aos caminhos
de acesso aos AG, valas de cabos e subestação, sendo necessários e indissociáveis do presente
projeto, consideram-se como parte integrante do mesmo, englobando-se na mesma alínea f).
Para a linha elétrica aérea a 60 kV, trata-se de uma ação prevista na alínea i) – Redes elétricas
aéreas de alta e média tensão, excluindo subestações, do mesmo Item II, estando igualmente
sujeita a Comunicação Prévia.
Estando o projeto abrangido pelo RJAIA e sujeito a AIA, terá enquadramento no n.º 7 do artigo
24.º do RJREN, ou seja, estando “(…) sujeita a (…) procedimento de avaliação de impacte
ambiental, a pronúncia favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional no
âmbito desses procedimentos compreende a emissão de autorização”.
Em conclusão no âmbito do descritor “Ordenamento do Território e Condicionantes” e face ao
analisado, considera-se existir compatibilidade do projeto com os PDM de Vouzela, Tondela
e Oliveira de Frades.
Contudo, deverão ser obtidos os pareceres do ICNF, IP e da APA, IP, relativamente aos regimes
florestais e domínio hídrico, respetivamente.
Nas áreas percorridas por incêndios em 2013, aplicam-se as restrições decorrentes da
legislação.
Relativamente à REN, as ações do projeto estão sujeitas a Comunicação Prévia, junto da
CCDRC. No entanto, a pronúncia favorável da CCDRC no âmbito do presente procedimento de
AIA, compreenderá a aceitação da Comunicação Prévia prevista no RJREN.

6.6 Ambiente sonoro
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Relativamente ao fator Ambiente Sonoro a situação de referência foi caracterizada através da
realização de medições de campo, por empresa acreditada pelo Instituto Português de
Acreditação, em conformidade com o requerido no artigo 34º do Regulamento Geral do Ruído
(RGR-D.L. nº 9/2007).
Foram escolhidos 3 pontos de avaliação (P1, P2 e P3), correspondentes aos recetores sensíveis
mais próximos dos limites das instalações.
Comparando o nível sonoro medido junto dos recetores sensíveis, com os valores limite de
exposição (VLE) para zonas mistas e sensíveis, definidos nas alíneas a) e b), do ponto1, do
artigo 11º, do Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro, verifica-se que em todos os pontos são
cumpridos os VLE, bem como o critério de incomodidade.
Avaliação de Impactes
Relativamente à situação atual, os resultados obtidos permitem concluir que as atividades
decorrentes deste projeto estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no RGR, no
que respeita ao critério de incomodidade e de exposição máxima.
Quer em P1 (zona mista), P2 (zona sensível) e P3 (zona mista), os valores medidos para o ruído
ambiente (RA) nos 3 períodos (diurno, entardecer e noturno) foram inferiores a 45 dB (A), não
havendo desta forma necessidade de se verificar o cumprimento do critério de incomodidade, de
acordo com o estabelecido no RGR.
Relativamente ao critério de exposição máxima, verifica-se em todos os recetores (P1, P2 e P3)
o cumprimento dos valores limite estabelecidos no RGR (Ln 55 dB(A) e Lden 65 dB(A)) para
zonas mistas e (Ln 45 dB(A) e Lden 55 dB(A)) para zonas sensíveis.
Relativamente à fase de construção, dado o afastamento dos recetores sensíveis da frente da
obra (distâncias superiores a 645 metros), prevê-se que não sejam atingidos níveis sonoros
acima do permitido pelo RGR, pelo que, não é espectável a ocorrência de impactes negativos no
ambiente sonoro.
Relativamente à fase de exploração, com base nos dados apresentados, pode-se concluir que
os VLE estipulados pelo RGR, são cumpridos, logo, é cumprido o critério de exposição máxima.
Relativamente ao critério de incomodidade, o mesmo só é aplicável quando o indicador LAeq do
ruído ambiente exterior é superior a 45 dB (A), em qualquer um dos períodos de referência (Ld,
Le e Ln). No presente caso, este critério apenas será aplicável em P2 no período diurno (Ld=45,7
dB (A)), porém, não são excedidos os 5 dB (A) admissíveis pelo RGR para este período, mas
apenas 0,7 dB (A), pelo que é cumprido o critério de incomodidade.
Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental
Concorda-se com o plano de monitorização e respetivas medidas de gestão ambiental propostos
para a fase de exploração, nomeadamente:
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•

Campanha de monitorização no 1º ano de exploração e para os recetores identificados e
sujeitos à medição na caracterização da situação de referência;

•

Durante o período de vida útil, poderão ser realizadas ações de monitorização nos casos
em que se verifique alteração do regime de funcionamento dos equipamentos ou surja
alguma reclamação que justifique.

6.7 Património Cultural
Relativamente ao fator ambiental Património Cultural, de acordo com o Relatório Síntese (RS, p.
I-3 e, p. II-4), o Parque Eólico do Caramulo é constituído por quatro subparques, com um total
de 45 aerogeradores, sendo que os subparques de Fornelo do Monte, Bezerreira e do Caselho
não foram anteriormente sujeitos a AIA. Mas no caso de Fornelo do Monte foram executados
trabalhos arqueológicos de prospeção, nomeadamente no âmbito de um estudo de incidências
ambientais (2001, 2004), tendo a fase de construção sido objeto de acompanhamento
arqueológico (2006). Neste foram identificadas várias ocorrências patrimoniais, na sua maioria
situadas fora do corredor, excetuando-se a necrópole de Vale d'Anta, que fica nas proximidades
da subestação do parque eólico, e diversos tumuli, na zona da Mazogueira e Tojal Mau,
intersectados pelo corredor de ligação Fornelo-Bodiosa.
Para o subparque da Bezerreira, foi igualmente efetuada a prospeção e o acompanhamento
arqueológico da sua implementação (2003, 2005).
Apenas o Subparque de Silvares/ Carvalhal da Mulher foi sujeito a AIA, verificando-se que os
trabalhos arqueológicos então desenvolvidos (2003/2005) permitiram identificar várias
ocorrências patrimoniais, nomeadamente algumas marcas de termo de propriedade e duas
hipotéticas mamoas.
No que concerne à descrição do estado do ambiente relativamente ao Património Cultural
apresenta uma caraterização da situação de referência baseada na recolha e no tratamento da
informação envolvendo o levantamento bibliográfico documental da informação disponível,
nomeadamente dos antecedentes e outras informações disponíveis nas bases de dados
patrimoniais da DGPC, como a base Endovélico, a que se seguiu a realização de prospeção
arqueológicas sistemática em toda a área de incidência do projeto.
Note-se que de acordo com o EIA a visibilidade do terreno no momento da prospeção foi média
a boa.
Apresenta uma área alargada de enquadramento histórico onde se insere a área de projeto. Esta
corresponde à zona de implantação dos nove aerogeradores: círculo com 200 m de diâmetro; à
subestação/posto de comando; ao corredor da linha elétrica correspondente a uma faixa de
terreno com 100 m de largura e 1 400 m de extensão; ao corredor que acompanha os acessos
a criar e beneficiar, numa faixa com 40 m de largura, onde se inserem as valas de cabos e
drenagem de águas.
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O EIA considerou como área de impacte direto a zona de implantação efetiva dos equipamentos
e infraestruturas: plataforma de instalação dos aerogeradores; vala de cabos; acessos a
beneficiar e construir; apoios da linha elétrica. A área de impacte direto corresponde ao local de
implantação dos apoios da linha.
A área de impacte indireto equivale à restante zona abrangida pela área de projeto e que foi
arqueologicamente prospetada.
De acordo com o EIA a «(…) estratégia aplicada neste estudo dividiu-se em três etapas:
•

Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação disponível.

•

Realização de prospeções arqueológicas, na área de implantação dos aerogeradores (Z01
a Z09) e da nova subestação, bem como no traçado proposto para as valas de cabos e nos
caminhos a beneficiar ou a criar.

•

Elaboração de um relatório final.» (RS, p. IV-155)

Para além da caraterização histórico-arqueológica local, encontra-se descrita a paisagem e o
terreno mencionando-se em que «(…) observam-se muitos muros tombados e destruídos,
resultantes do combate ao incêndio (…)» (RS, p. IV-170),situação que se terá acentuado nos
recentes fogos de outubro passado.
Na envolvente próxima deste projeto salienta-se a existência dos seguintes elementos
arqueológicos Grandra (20200), uma anta, Gandra 1 (CNS 22565) e Gandra 2 (CNS 22566),
pequenos montículos, eventuais tumuli neolíticos/calcolíticos.
Estes trabalhos tiveram como principal resultado a identificação de quatro ocorrências
patrimoniais situadas na área de projeto: n.º 1, Abrigo da Cruzinha 2; n.º 2, Marca da Cruzinha;
n.º 3, Abrigo da Cruzinha; n.º 4, Cruzinha, via.
Esta última ocorrência patrimonial corresponde ao CNS 20215, encontra-se paralela ao acesso
ao aerogerador de C1 do subparque de Caselho, muito próxima do aerogerador Z01 em
avaliação, salientando-se que esta via se encontra inventariada no PDM de Vouzela. A base de
dados Endovélico apresenta a seguinte descrição:
«Caminho murado (canada) ladeado por blocos de granito de grandes e médias dimensões.
A largura média do corredor assim definido é 6,2 m. Alguns troços apresentam vestígios de
trilhos abertos no substrato granítico.»
Relativamente às três ocorrências patrimoniais identificadas pelo EIA na área de incidência,
estas são de natureza etnográfica com cronologia contemporânea e situam-se na área de
implantação do Aerogerador Z01 (n.º 1, Abrigo da Cruzinha 2) e ao longo do acesso para os
aerogeradores Z08 e Z09 (n.º 2, Marca da Cruzinha e n.º 3, Abrigo da Cruzinha). Esta última
ocorrência não foi relocalizada durante a prospeção realizada podendo, de acordo com o EIA,
encontrar-se estar mal georreferenciada na bibliografia consultada ou ter sido recentemente
destruída.
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Assim, só foram efetivamente avaliadas as duas ocorrências patrimoniais identificadas durante
os trabalhos de campo, às quais o EIA atribuiu «(…) valor patrimonial de Significado Reduzido
(…)» devido à «(…) sua frequência e reduzido valor histórico, científico e simbólico (…) (RS,
p.IV-174).
No corredor da Linha Elétrica não foram identificadas quaisquer ocorrências patrimoniais.
Avaliação de impactes e medidas de minimização
O EIA apresenta uma análise de impactes para as fases de construção, exploração e desativação
deste projeto, nomeadamente no que diz respeito ao Património Cultural.
Assim, para além da caraterização das ocorrências com interesse cultural identificadas na área
de incidência, foi efetuada uma avaliação dos impactes patrimoniais e preconizadas medidas de
minimização.
A fase de construção é potencialmente a mais lesiva uma vez que envolve um conjunto de
intervenções e de obras potencialmente geradoras de impactes negativos, que poderão afetar
as ocorrências ou contextos arqueológicos ou outros elementos patrimoniais com interesse
cultural.
As principais ações impactantes deste projeto, nessa fase, relacionam-se com a mobilização de
solo e subsolo para a implantação dos nove aerogeradores, a construção de uma subestação /
posto de comando, de uma linha elétrica com cerca de 1 400 m, e ainda a construção e
beneficiação de novos acessos, a abertura de valas para instalação dos cabos elétricos e de
valas para drenagem de águas.
A ocorrência n.º 1, Abrigo da Cruzinha 2, dado que se encontra na área de implantação do
aerogerador Z01 e será diretamente afetada durante o processo de escavação do afloramento
granítico.
Relativamente à ocorrência n.º 2, Marca da Cruzinha, contígua ao limite do caminho de ligação
ao aerogerador Z08 que será beneficiado, os impactes negativos diretos poderão ser evitados
se a intervenção de beneficiação incidir no lado oposto da via.
Para a ocorrência n.º 3, Abrigo da Cruzinha, referenciada como encontrando-se junto ao limite
do acesso entre os aerogeradores Z08 e Z09, considera-se que antes do início da obra deverá
proceder-se a nova tentativa de relocalização na expectativa da mesma se encontrar mal
georreferenciada na bibliografia consultada ou determinar-se que se encontra efetivamente
destruída.
Quanto à ocorrência n.º 4, Cruzinha, uma via, o EIA não faz qualquer referência a eventuais
impactes indiretos que possam ocorrer na fase de construção devido à circulação de maquinaria
afeta à obra, situação que deverá ser acautelada através de sinalização.
Em síntese, o EIA identificou impactes negativos diretos nas ocorrências n.º 1, Abrigo da
Cruzinha 2 e n.º 2, Marca da Cruzinha. Quanto à ocorrência n.º 3, Abrigo da Cruzinha, dado que
não foi relocalizada, considera como este «impacte nulo» (RS, p. V-139).
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Considera assim «(…) os impactes na fase de construção a nível de património, apesar de
negativos, como reduzidos, e ainda permanentes e irreversíveis» (RS, p. V-140).
Para a Fase de Exploração e de Desativação o EIA não se prevê impactes negativos, diretos ou
indiretos. Considera-se que aqui poderão ocorrer impactes em ações de manutenção das
infraestruturas e até na respetiva desativação, similares aos identificados para a fase de
construção relativamente às ocorrências patrimoniais identificadas pelo EIA, ou outras inéditas
que possam encontrar-se ocultas no solo.
O EIA apresenta um conjunto de medidas gerais, como novas prospeção arqueológica após a
desmatação e o acompanhamento arqueológico da fase de construção, e específicas,
nomeadamente:
«No caso específico do Abrigo da Cruzinha 2 (n.º 1) será necessário proceder à sua limpeza,
registo fotográfico completo e memória descritiva exaustivo do conjunto edificado, numa
fase preliminar à empreitada. Depois, o processo de desmontagem da estrutura terá de ter
necessariamente acompanhamento arqueológico permanente.
Da mesma forma, será necessário garantir a conservação in situ da Marca da Cruzinha (n.º
2), através da sua vedação com placas fixas e respetiva sinalização para se evitar qualquer
incidente em obra.
Embora não tenha sido observado no local mencionado na bibliografia consultada, a
ocorrência n.º 3 – Abrigo da Cruzinha, recomenda-se a não interferência com aquele local.»
Assim, apesar das medidas de minimização preconizadas pelo EIA serem adequadas considerase que deverão ser ainda ser complementadas por outras ou ser sofrer alguns ajustes na sua
redação e faseamento.

6.8 Paisagem
Situação de Referência
Análise Estrutural e Funcional da Paisagem
A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela
identificação e caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos
paisagísticos e de acordo com o Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da
Paisagem em Portugal Continental” de Cancela d'Abreu et. al. (2004), a área de estudo a uma
escala regional (macroescala) insere-se no Grupo de Unidades de Paisagem (macroestrutura):
Grupo F – Beira Alta. Dentro deste grupo, insere-se numa Grande Unidade de Paisagem: “Serra
do Caramulo” (UP44).
Apesar da Área de Estudo se sobrepor marginalmente com as unidades de paisagem “Montes
Ocidentais da Beira Alta” (UP41), a poente, e “Dão e Médio Mondego” (UP45), a nascente,
conforme se pode verificar na Carta de Unidades de Paisagem, a maioria desta área, assim como
a área ocupada pelos elementos constituintes do Projeto, ocupa território inserido na unidade de
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paisagem “Serra do Caramulo”, pelo que se descreverá nesta secção apenas esta unidade que
caracteriza a área de Projeto.
Serra do Caramulo
A Serra do Caramulo, que atinge cerca de 1 074 m de altitude, surge como um maciço imponente
que se destaca claramente da envolvente. Esta serra eleva-se como um relevo vigoroso, em
granito, ao longo de uma comprida escarpa, a que corresponde uma falha geológica, de
orientação sudoeste-nordeste. A sudeste, onde se encontra a falha, o desnível em relação à
zona mais plena de Tondela é abrupto, enquanto que a poente a subida a partir de Águeda é
relativamente mais progressiva.
As encostas da serra encontram-se hoje maioritariamente cobertas por espaços florestais de
produção, quase contínuos em grandes extensões. Tal como noutras áreas de relevo acidentado
da Beira Alta, este coberto vegetal homogéneo constitui o elemento dominante da paisagem –
apesar do relevo e de algumas particularidades que vão surgindo, a homogeneidade e pobreza
deste tipo de coberto são, sem dúvida, o que mais se destaca no conjunto.
Para além das encostas acidentadas, a serra contém algumas áreas aplanadas, tanto no fundo
dos vales como em situações de planalto. Nestas áreas abertas, por vezes, ainda se verifica um
uso agrícola, embora predominem os espaços para pastoreio.
Normalmente em zonas mais soalheiras, surgem pequenos aglomerados, com algumas
construções ainda de características tradicionais, em granito, rodeadas por hortas e pomares,
envolvidas, no geral, por pastagens.
Na parte superior da serra, a paisagem é aberta, com pastagens naturais, matos e afloramentos
rochosos, com alguns blocos de grandes dimensões. Na zona mais a NE da área de estudo,
correspondente a uma zona de transição entre as rochas granitóides e os xistos, são visíveis os
designados “caos de blocos” de granito, enquanto que na zona mais a SE são nítidos alguns
xistos mais duros que tomam a forma de pináculos residuais. A serra tem baixa densidade
populacional. Os povoados dispersos nas encostas, de pequenas dimensões, encontram-se hoje
quase vazios, só com idosos, tendo grande parte da população emigrado.
As subunidades de Paisagem em que se subdivide a área de estudo são: Cabeceira do Rio
Alcofra, Cabeceira do Rio Águeda, Serra do Caramulo e Vale do Rio Criz (Rio Campo de
Besteiros e Ribeira das Mestras). Descrevem-se as mesmas:
Cabeceira do Rio Alcofra
Corresponde geograficamente à encosta poente da Serra do Caramulo. Apresenta um relevo
acidentado, com uma ocupação predominantemente florestal – pinhal – ao nível das encostas.
Apresenta ainda características rurais. As áreas agrícolas, situadas em fundo de vale, surgem
contíguas às habitações e destinam-se à prática da agricultura de subsistência. Os aglomerados
populacionais são de pequena dimensão e os principais, mais próximos da área de Projeto,
correspondem a Alcofra, Outeiro e Nogueira, que acompanham a rede viária existente.
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O vale apresenta-se relativamente aberto, com uma grande amplitude visual para as povoações
e áreas agrícolas circundantes que ocupam as zonas mais baixas.
Cabeceira do Rio Águeda
Insere-se, geograficamente na encosta poente da Serra do Caramulo e da área de implantação
do projeto.
O vale do rio Águeda trata-se de um vale mais encaixado do que o do Rio Alcofra, sendo as
encostas da serra dominados por espaços florestais descontínuos, com áreas importantes de
vegetação arbustiva rasteira, resultante de incêndios e das práticas silvícolas. Nesta zona de
cabeceira a densidade de povoamento é mais baixa e concentrada, destacando-se as povoações
de Arca e Varzielas.
Serra do Caramulo
Caracteriza-se por apresentar variações notáveis do ponto de vista morfológico, em grande parte
condicionada pela natureza geológica do terreno. A vertente sudoeste é particularmente
íngreme, escarpada, em alguns pontos praticamente inacessível. Do lado oposto, o relevo
mostra-se mais suave, descaindo gradualmente em direção ao vale do Vouga.
Destaca-se neste meio granítico, que caracteriza a zona mais a NE da área em estudo, a
presença de afloramentos de dimensões consideráveis, que constituem elementos que se
destacam na paisagem. Nas cumeadas mais a SW, mais arredondadas, inseridas em terrenos
da formação xistenta, sobressaem na paisagem alguns pináculos residuais.
Esta subunidade inclui a cumeada da Serra do Caramulo, dominada por vegetação rasteira
esparsa e afloramentos rochosos, e as encostas da serra, de ocupação predominantemente
florestal, floresta de produção de pinheiro-bravo e pequenas bolsas de carvalhais autóctones.
Fruto de incêndios recentes (2013) e ações de corte, atualmente as encostas existentes na
envolvente da área de implantação do Projeto, à semelhança da zona de cumeada, encontramse igualmente dominadas por vegetação rasteira esparsa e alguns giestais de porte considerável.
Trata-se de uma área relativamente homogénea, dominada por matos rasteiros de urzes e
carqueja, e por vezes por giestais de porte médio. Verifica-se ainda a presença de alguns
exemplares de pinheiro bravo de pequeno porte localizados na área de implantação do
Sobreequipamento.
Em termos da presença humana, esta é praticamente inexistente na zona de cumeada,
encontrando-se na proximidade da área do Projeto, mas já na zona de encosta, apenas limitada
às povoações de Monteteso, a SE da área do Projeto, e de Carvalhal da Mulher e Caselho, a
NE.
A vertente sudoeste apresenta-se como um ponto de ampla visibilidade para a zona de vale do
rio Criz e, de forma mais longínqua, para o sistema de montanhas mais interior.
Vale do Rio Criz (Rio Campo de Besteiros e Ribeira das Mestras)

AIA n.º 2971: Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo| Parecer da Comissão de Avaliação

34

Esta subunidade situa-se na encosta nascente da Serra do Caramulo. O vale do rio Criz, mais
propriamente dos seus afluentes rio Campo de Besteiros e ribeira das Mestras que caracterizam
esta subunidade dentro da área em estudo, corresponde a uma zona aplanada com um mosaico
agrícola e florestal, com vários aglomerados populacionais, que se desenvolvem de forma linear
ao longo da rede viária existente.
O povoamento tradicional apesenta-se relativamente denso e disseminado (a que se
acrescentou nos últimos decénios a construção dispersa de unidades industriais, armazéns e
similares) destacando-se visualmente, na Paisagem, a Zona Industrial Municipal de Lajedo.
As áreas urbanas apresentam, no geral, pequenas dimensões, destacando-se como
aglomerados principais Santiago de Besteiros e Campo de Besteiros, que acompanham a
sobretudo zona de vale do rio Campo de Besteiros.
Esta subunidade de paisagem, inserida numa zona baixa, apresenta grande visibilidade a partir
das áreas mais elevadas que a circundam, nomeadamente da cumeada em estudo da Serra do
Caramulo, localizada sensivelmente a poente.
Em síntese, todas as componentes do projeto localizam-se no Grupo F – Beira Alta e na Grande
Unidade de Paisagem “Serra do Caramulo” (UP44) e na subunidade “Serra do Caramulo”.
Análise Visual da Paisagem
O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, definida por um buffer com 5km
de raio, com base em três parâmetros: Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e
Sensibilidade da Paisagem. Após a integração de todos estes parâmetros, verifica-se o seguinte:
Qualidade Visual
No que se refere a este parâmetro, de acordo com carta apresentada o território tende para se
situar em classe “Média”, representando cerca de 45% da Área de Estudo, tendo em
consideração a carta apresentada no EIA, e a “Baixa” cerca de 31%, que se devem à
homogeneidade do coberto vegetal – eucalipto e pinheiro bravo. A classe “Elevada” representa
cerca de 24%.
Contudo, em relação a algumas áreas considera-se que a classificação apresentada na Carta
não corresponde aos valores visuais existentes, tendo-se inclusive, questionado a
Consultora/Proponente, sobre esta questão, na Fase de Conformidade. Neste cenário, e a área
será muito mais expressiva, pese embora, por exemplo e a mero título de exemplo, a presença
do Parque Eólico do Guardão, a zona compreendida entre o Cabeço da Neve (Caramulo) e o
Cabeço do Soeiro (já fora da Área de Estudo, mas muito próximo) surge classificada, de forma
totalmente incompreensível como “Média” e “Baixa”.
Importa também referir a ausência de referências concreta à qualidade visual dos locais de
implantação dos aerogeradores em particular dos Z01, Z02 e Z09 (fundações e plataforma). A
sua implantação está prevista para uma zona de afloramentos rochosos, cujo valor visual é em
geral elevado o que contraria a classificação atribuída a esses locais físicos na Carta de
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Qualidade Visual, “Média” a “Baixa” a que acresce a ocorrência de muros de pedra seca, marcas
e testemunhos identitários da Serra do Caramulo.
Assim, sendo a carta apresentada peca por ter sido realizada uma abordagem mais básica, de
mera classificação automática, e não validada, ou devidamente validada. Nestes termos,
considera-se que a Área de Estudo tem a classe “Baixa” com representação excessiva e a classe
“Elevada” com menor representação do que seria expectável. A elaboração desta carta é de
enorme relevância, uma vez que é a mesma que permite evidenciar, em particular os valores
visuais mais elevados, pelo que o resultado expresso na cartografia deve ser sempre objeto de
séria análise crítica, e aferida com base no conhecimento e reconhecimento de campo. Não
sendo esta a metodologia, este facto sai diminuído e relativizado. Importa frisar que a Paisagem
é um recurso esgotável.
As áreas das diferentes classes apresentam-se muito fragmentadas e que se interpenetram,
fortemente entre si, nas franjas muito recortadas, considera-se que a Paisagem não se situa
predominantemente na classe de “Baixa”. A descontinuidade visual a par da ideia de a “floresta”,
ser commumente interpretada e valorizada positivamente, são, digamos, o suporte, para que não
se considere a Paisagem com uma valoração baixa.
Todas as componentes do Projeto em avaliação localizam-se em área de Qualidade Visual
“Média”, incluindo a Subestação a construir.
Marginalmente são afetadas fisicamente áreas de “Elevada”, casos dos aerogeradores Z04 e
Z05, assim como a vala no troço compreendido entre ambos. No caso dos aerogeradores Z01,
Z02 e Z09 (fundações e plataforma) são afetadas áreas com qualidade visual “Elevada”, ou seja,
ocorrerá perda de valores visuais considerados como “Elevados” e de forma irreversível, a que
acresce, a própria intervenção diminuir/reduzir o valor visual dos afloramentos remanescentes,
traduzindo-se assim num impacte residual.
No que se refere à linha elétrica aérea a mesma localiza-se maioritariamente em área com
Qualidade Visual “Elevada”, zona de relevo mais movimentado, que serão afetadas fisicamente
pelos apoios quer pela faixa de proteção que eliminará parte da vegetação existente.
Capacidade de Absorção
As classes relativas a este parâmetro apresentam-se relativamente fragmentadas em toda a área
de estudo, mas frequentemente contínuas apesar de muito recortadas nos seus limites, caso das
áreas de Capacidade de Absorção Visual “Elevada”. A área de estudo apresenta-se
predominantemente uma capacidade de absorção “Elevada”, de acordo com a carta
apresentada.
A classe “Baixa” apresenta-se muito expressiva em área, e numa certa continuidade territorial,
na zona SE da Área de Estudo. A Norte tem mais expressão as áreas da classe “Elevada”, mas
também a SE, embora constituindo-se com uma área de menor dimensão.
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Maioritariamente as componentes do Projeto em avaliação localizam-se em área de Capacidade
de Absorção Visual “Média”, incluindo os acessos.
No caso da Subestação, a mesma, insere-se em área de “Baixa” e “Média”. No caso dos
aerogeradores Z08 e Z09 situam-se na classe de “Baixa”. Muito marginalmente inserem-se em
áreas de “Elevada”, caso de alguns troços dos acessos a beneficiar e/ou a construir.
No que se refere à linha elétrica aérea a mesma localiza-se maioritariamente em área da classe
de Capacidade de Absorção Visual “Baixa”, por se tratar de uma área mais exposta às povoações
da envolvente e com um número de observadores mais elevado, nomeadamente Nogueira e
Outeiro, embora nas zonas dos pequenos talvegues atravessados dominem as classes “Média”
e “Elevada”.
Importa contudo referir, que as áreas que apresentam maior capacidade de absorção visual
(Elevada), absorvem o impacte visual, de alterações que possam ocorrer ao nível do solo, não
se podendo inferir o mesmo, para perturbações que decorram acima da superfície do solo e,
consequentemente, para estruturas com o desenvolvimento vertical e escala que os
aerogeradores apresentam. Igualmente não significa que não há impacte visual ou que não há
exposição a observadores ou povoações. No cômputo geral são áreas expostas a uma presença
humana menos representativa.
Sensibilidade Visual
O território em análise, e de acordo com a cartografia, tende para um padrão de distribuição
dominante assente na classe de Sensibilidade Visual da Paisagem “Baixa”. Porém, face à
reserva já manifestada, relativa à Carta de Qualidade Visual, a Área de Estudo, e porque o
parâmetro “Sensibilidade” também depende do parâmetro “Qualidade Visual”, tenderá mais para
se caracterizar como tendo uma Sensibilidade mais próxima de “Média”.
A classe de “Elevada”, ocorrendo em toda a Área de Estudo, apresenta-se muito fragmentada.
Apenas na zona SE apresenta maior expressão em área e em continuidade.
As componentes do Projeto em avaliação localizam-se, não de acordo com a Carta apresentada,
maioritariamente, em área de Sensibilidade “Elevada”, caso da Subestação, Z01, Z02, Z03, Z04,
Z05, Z08, Z09, assim como partes dos acessos, a beneficiar e/ou a construir, e valas de cabos.
O corredor da linha elétrica insere-se maioritariamente na classe de Sensibilidade Visual da
Paisagem “Elevada”.
Identificação e Avaliação de Impactes
De uma forma geral, a implantação das componentes de um parque eólico induz
necessariamente a ocorrência de impactes negativos na Paisagem. Genericamente, os efeitos
refletem-se em alterações diretas sobre o território e indiretas, em termos visuais, com
consequência na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim
negativamente a leitura da paisagem.
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Ao se constituírem como estruturas de grande desenvolvimento vertical e de escala
desmesurada, potenciam a projeção do impacte visual muito para além da área da sua
implantação local, tendo por vezes um alcance regional. Também a alteração direta e definitiva
do uso e da morfologia do solo, é em si mesmo geradora de impactes visuais.
Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do projeto. Os impactes na
paisagem que ocorrem na Fase de Construção dos aerogeradores, decorrem sobretudo e, em
primeira instância, da intrusão visual que as ações associadas à sua construção e presença
progressiva do aerogerador introduzirá no território.
Na identificação de impactes foram detetados impactes estruturais, que ocorrerão durante a Fase
de Construção, pela alteração do uso/ocupação do solo e da morfologia, com as consequentes
alterações paisagísticas e impactes cénicos, gerados durante a Fase de Construção e mantidos
durante a Fase de Exploração, que se farão sentir potencialmente e expectavelmente, com maior
intensidade nas povoações próximas e sobre as vias de comunicação.
Os Impactes na Paisagem identificados são os seguintes:
Fase de construção
É durante esta fase que ocorrerão alguns dos impactes mais significativos sobre a Paisagem,
embora de expressão mais local. Os mesmos são decorrentes da desorganização associada às
diversas ações necessárias à fase de construção e à presença de entidades artificiais – impactes
visuais - como ao nível das alterações da morfologia do relevo e do uso do solo – impactes
estruturais e funcionais - que também têm sempre associadas, inevitavelmente impactes de
natureza visual. Em simultâneo ocorre, progressivamente, com o desenvolvimento da obra, a
perda de valores visuais, neste caso naturais, e característicos e identitários do local.
Os impactes introduzidos vão afetar, não apenas a área de implantação do aerogerador e da
respetiva plataforma, mas também as áreas temporariamente afetas à obra – estaleiro, depósito
de materiais, valas, zonas de armazenamento -, ou, em particular nas zonas onde se realizem
movimentos de terra mais significativos. Assim, como principais alterações na paisagem
identificam-se as seguintes situações:
Impactes de natureza funcional/estrutural
Destruição do coberto vegetal - desflorestação: impactes associados a ações de desflorestação
que ocorrerão na área de implantação das componentes do Projeto.
- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente (área da sapata/fundação,
plataforma, vala de cabos, acessos, subestação e apoios da linha) a temporário (estaleiro),
irreversível (área da sapata/fundação, plataforma, vala de cabos, acessos, subestação e apoios
da linha) a reversível (estaleiro), reduzida magnitude e pouco significativo.
Destruição do coberto vegetal - desmatação: impactes associados a ações de desmatação que
ocorrerão na área de implantação das componentes do Projeto.
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- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente (área da sapata/fundação,
subestação e acessos) a temporário (plataforma, vala de cabos, estaleiro e apoios da linha),
irreversível (área da sapata/fundação, subestação e acessos) a parcialmente reversível (vala de
cabos, plataforma e apoios da linha elétrica) e reversível (estaleiro), reduzida magnitude e pouco
significativo.
Alteração da morfologia original do terreno: impactes associados a ações de modelação do
terreno devido à implantação das componentes do projeto - acessos, plataformas, sapatas,
subestação, estaleiro (1.000 m2), valas de cabos elétricos e apoios da linha elétrica aérea.
- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente (área das sapatas, plataformas,
subestação, acessos e apoios da linha) a temporário (apoios, vala de cabos e estaleiro),
irreversível (acessos, área das sapatas, plataformas e subestação) a reversível (apoios, estaleiro
e vala de cabos), reduzida magnitude e pouco significativo a significativo (plataforma do Z01,
Z02, Z04, Z05 e Z09).
Destruição física de afloramentos rochosos e muros de pedra seca – impactes associados à
implantação das componentes do Projeto, neste caso às fundações e plataformas dos
aerogeradores
- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente, irreversível, magnitude média e
significativo (fundações e plataforma do Z01, Z02 e Z09).
Impactes de natureza visual
Os impactes desta natureza serão resultantes das ações de construção propriamente ditas, mas
também das consequências que as mesmas terão fisicamente sobre o local e sobre a perda de
valores visuais, associados a afloramentos rochosos e/ou vegetação natural.
- Desordem visual: decorrente das ações de movimento/construção e presença em obra do
conjunto dos elementos fixos ou móveis necessários ao desenvolvimento da obra: o estaleiro, a
circulação de veículos e de outra maquinaria pesada envolvidos quer no transporte de
equipamento e materiais quer na execução das escavações e montagem do equipamento e
emissão de poeiras. No seu conjunto contribuem temporariamente para a perda de qualidade
cénica do local.
- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, média magnitude e
significativo.
- Montagem dos aerogeradores: montagem das estruturas na vertical com auxílio de grua.
Impacte negativo, direto, certo, temporário, local a regional, irreversível, média magnitude e
significativo.
Fase de Exploração
Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e
permanente que as várias componentes do Projeto assumem na paisagem.
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Os impactes serão tanto mais significativos quanto mais visível for a área de implantação das
componentes do Projeto bem como as próprias. A afetação local pode ser relevante, na área
direta da sua implantação, assim como na envolvente mais distante, definida pela área de estudo.
A implantação do Projeto traduz-se por um lado na perda física irreversível de valores visuais
existentes, neste caso naturais, caso de afloramentos rochosos, que deixam de estar presentes
na Fase de Exploração, e em seu lugar, e por substituição, passam a existir as componentes do
Projeto, geradores de impacte visual.
Por outro lado, sem que se traduza numa perda física de valores, a presença da estrutura do
aerogerador traduz-se na afetação cénica quer do local quer das áreas que se situam dentro da
bacia visual, de que se destacam as áreas com qualidade visual “Elevada”, cuja integridade
visual é afetada pelo impacte visual, assim como as povoações que nessas áreas se encontram.
Os aerogeradores serão visíveis na maioria da Área de Estudo, afetando a integridade visual das
áreas com Qualidade Visual “Elevada”, ou seja, cerca de 1390 ha serão contaminadas pelo
impacte visual, cujo valor se considera muito subestimado.
A presença dos aerogeradores constituir-se-á também como um impacte visual negativo sobre
as povoações, cujos observadores são permanentes, assim como sobre algumas das principais
vias, cujos observadores que delas fazem uso, são de natureza temporária.
As povoações mais próximas, que se destacam precisamente pela proximidade, e com
visibilidade potencial para o Sobreequipamento correspondem a:
1. Monte Teso e Varzielas, a SO do Projeto,
2. Sanfins, Casais, Outeiro e Nogueira (NO)
3. Caselho e Caravalhal da Mulher (NE)
A presença dos 9 aerogeradores representa um impacte significativo, em particular sobre as
povoações atrás referidas, reforçado pela proximidade, embora o facto destas povoações se
situarem preferencialmente em áreas de encosta contíguas à cumeada do Projeto, possa
contribuir para que a perceção visual não seja continua espacialmente, quando dentro dos
núcleos urbanos, face aos obstáculos existentes e mais próximos, nomeadamente construções
e vegetação arbórea envolvente.
Também de algumas estradas mais próximas, nomeadamente da EN230, EM625 e CM1506,
existem zonas com visibilidades para este Projeto. Pese embora tratar-se de vias que se
caracterizam por um tráfego reduzido e de permanência temporária do observador e dado que
se trata de 9 aerogeradores a intrusão visual adquire outra relevância, face a ser um território
com características naturais atrativas, a que acresce o facto de ser a Serra do Caramulo, que
beneficia de vistas de carácter regional, e onde o turismo de natureza é relevante que não pode
ser negligenciado.
Impacte negativo, certo, imediato, permanente, irreversível, local a regional, média a elevada
magnitude e Significativo.
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No que se refere à Subestação e Edifício de Comando, de acordo com a bacia visual, a
projeção do impacte visual negativo apenas se faz para o quadrante N-O. Porém face à reduzida
expressão vertical do edificado não se considera como representando um impacte significativo
sobre a Área de Estudo. Contudo, localmente, a sua presença terá um impacte mais significativo,
mas passível de minimização, uma vez adotados materiais e volumetrias, com desenvolvimento
horizontal, tendencialmente menos impactantes do ponto de vista visual e mais em consonância
com um ambiente natural da Serra do Caramulo.
No que se refere à Linha Elétrica Aérea também o impacte visual negativo se faz mais sobre o
quadrante N-O, seguido sobre o quadrante O-S e ainda sobre SE mas no limite da Área de
Estudo. Face às características da linha e dos apoios, não se considera que a mesma represente
um impacte significativo.
Durante a Fase de Desativação
Serão de prever impactes semelhantes aos da fase de construção, que resultarão
fundamentalmente da perturbação causada pela circulação de veículos e máquinas. Verificandose a remoção de todo o tipo de elementos artificiais e a recuperação das zonas intervencionadas,
as mesmas poderão evoluir com o tempo, para as suas características próximas das originais no
que se refere apenas ao nível do coberto vegetal.
Neste contexto, a não remoção das sapatas em betão dos aerogeradores, determina ou limita
mesmo a efetiva instalação e desenvolvimento futuro da vegetação, nomeadamente a de porte
arbóreo e, eventualmente, alguma do próprio estrato arbustivo, ou intermédio, comprometendo
o alcançar de níveis ótimos de recuperação paisagística. Revela-se assim necessário proceder
à remoção total das sapatas, no mínimo, e relativamente à superfície do solo, até uma
profundidade, que ronda no mínimo o 1,5m, que viabilize a instalação e desenvolvimento capaz
da vegetação potencial natural do local, em particular a de porte arbóreo.
No que se refere à desativação dos acessos aos aerogeradores, revela-se importante, a retirada
em profundidade de todos os materiais que constituem as diferentes camadas e proceder à
colocação de terra vegetal local. A não remoção destes materiais alóctones e a degradação
progressiva do acesso, poderá conduzir à instalação de vegetação mais cosmopolita e/ou
mesmo exótica invasora, introduzindo novos fatores de perturbação, para além da vida útil do
Projeto, que conduzem à perda de qualidade cénica, por se verificar a substituição progressiva
de espécies autóctones.
A ação de desativação, no final de vida útil do parque eólico, com remoção de todos os
equipamentos/materiais e posterior recuperação paisagística, é expectável que seja geradora de
um impacte positivo.
Impactes cumulativos
Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos, a presença na Área de Estudo
de outras infraestruturas, ou estruturas, de igual ou de diferente tipologia, ou ainda, outras
perturbações que contribuam sinergeticamente para a alteração estrutural e/ou funcional e/ou
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perda de qualidade visual da Paisagem. Havendo sobreposição espacial e temporal dos
impactes gerados, em qualquer uma das fases, tal traduzir-se-á em impactes cumulativos.
Os impactes devem-se, não só às alterações físicas introduzidas fundamentalmente no relevo,
mas também no coberto vegetal, como ao impacte visual dessa sua expressão, assim como ao
impacte visual decorrente da presença das estruturas com expressão vertical – aerogeradores e
apoios de linhas elétricas.
Todas essas alterações físicas traduzem-se numa perda de valores visuais associados à perda
das formas naturais do relevo e da vegetação natural, consequentemente, refletem-se
fundamentalmente numa perda de valor cénico da Paisagem local.
O impacte visual gerado pelos aerogeradores, em si mesmo, projeta-se para além do seu local
de implantação, afetando a integridade visual de áreas de Qualidade Visual Elevada, as
povoações existentes, as vias e o sistema de vistas.
Na área de estudo (buffer), ocorrem projetos de igual e de diferente tipologia, mas, neste caso,
interdependentes - parques eólicos, linhas elétricas aéreas e subestação - que se traduzem na
existência de impactes cumulativos.
Não havendo conhecimento de outros projetos em estudo e/ou avaliação, para a análise dos
impactes cumulativos, entre tipologias iguais, consideram-se os parques eólicos em
funcionamento, nomeadamente o Parque Eólico do Caramulo, e respetivos subparques de
Bezerreira, Caselho, Fornelo do Monte e Silvares e o Parque Eólico do Guardão.
O Parque Eólico do Caramulo apresenta atualmente 45 aerogeradores distribuídos por quatro
subparques (Subparque de Fornelo do Monte – 17 aerogeradores; Subparque de Silvares /
Carvalhal da Mulher – 4 aerogeradores; Subparque de Caselho – 7 aerogeradores; e Subparque
de Bezerreira – 17 aerogeradores).
O local de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo insere-se entre os
Subparques de Bezerreira (a su-sudoeste) e de Caselho (nor-nordeste).
A área de estudo, assente num buffer de 5 000 m em torno dos elementos do Projeto do
Sobreequipamento, totaliza com este último 52 aerogeradores (9 do Sobreequipamento e 43 do
parques atualmente existentes – Parque Eólico do Caramulo e Parque Eólico do Guardão).
No que se refere ao impacte visual cumulativo sobre as povoações destacam-se as situações
onde o acréscimo verificado se revela como significativo: Monte Teso, Varziela, Caselho, Sanfins,
Casais, Outeiro e Nogueira
No caso de Monte Teso, a cerca de 760 m para SO, apresenta visibilidade para 15 aerogeradores
existentes passando, com a implementação do Sobreequipamento para 22 aerogeradores, que
se traduz num acréscimo de 47% para esta localidade. Idêntica situação ocorre com a povoação
de Varzielas, verificando-se no entanto maior distância ao Sobreequipamento, cerca de 2km.
A povoação de Caselho, a cerca de 645 m para NE, transita de uma situação de visibilidade de
6 para 12 aerogeradores, ou seja o dobro (acréscimo de 100%).
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Todas as componentes se traduzem em impactes cumulativos sobre o território, mas são os
aerogeradores, as componentes do Projeto mais relevantes ao nível dos impactes visuais, face
ao maior alcance a que estes se projetam sobre o território. Do conjunto dos diversos projetos,
que ocorrem na área de estudo, resultam impactes desqualificadores da Paisagem contribuindo
para a perda de valor cénico da Paisagem. O impacte cumulativo tende para ser Significativo,
em particular nas povoações atrás referidas.
No seu conjunto contribuem para a alteração do carácter da paisagem, conferindo-lhe um maior
grau de artificialização. A intrusão visual de cada componente é, neste caso, reforçada pelo
conjunto, e traduz-se no seccionamento do horizonte visual, tendo as linhas elétricas existentes
e os aerogeradores como as componentes que mais contribuem para este efeito. Por outro lado,
a instalação do Sobreequipamento traduz-se na ligação de duas extensões de aerogeradores
descontínuas, e na constituição de uma “linha” SO-NE de aerogeradores, quase contínua que
divide a meio a Área de Estudo. Esta distribuição espacial de aerogeradores impõe-se de forma
muito negativa, em particular sobre as povoações de Monte Teso e de Varziela, que passam a
ter o horizonte visual, a cotas superiores à sua localização, fortemente dominado pela presença
dos aerogeradores.
Conclusão
A Área de Estudo, no que se refere ao parâmetro de Qualidade Visual, de acordo com carta
apresentada o território tende para se situar em classe “Média”, representando cerca de 45% da
Área de Estudo, tendo em consideração a carta apresentada no EIA, e a “Baixa” cerca de 31%,
que se devem à homogeneidade do coberto vegetal – eucalipto e pinheiro bravo. A classe
“Elevada” representa cerca de 24%. Contudo, em relação a algumas áreas considera-se que a
classificação apresentada na Carta não corresponde aos valores visuais existentes. Nestes
termos, considera-se que a Área de Estudo tem as classes “Baixa” e “Média” com representação
excessiva e a classe “Elevada” com menor representação do que seria expectável.
Todas as componentes do Projeto em avaliação localizam-se em área de Qualidade Visual
“Média”, incluindo a Subestação a construir. Marginalmente são afetadas fisicamente áreas de
“Elevada”, casos dos aerogeradores Z04 e Z05, assim como a vala no troço compreendido entre
ambos. No caso dos aerogeradores Z01, Z02 e Z09 (fundações e plataforma) são afetadas áreas
com qualidade visual “Elevada”, ou seja, ocorrerá perda de valores visuais considerados como
“Elevados” e de forma irreversível, a que acresce, a própria intervenção diminuir/reduzir o valor
visual dos afloramentos rochosos remanescentes, traduzindo-se assim num impacte residual.
No que se refere à linha elétrica aérea a mesma localiza-se maioritariamente em área com
Qualidade Visual “Elevada”, zona de relevo mais movimentado, que serão afetadas fisicamente
pelos apoios quer pela faixa de proteção que eliminará parte da vegetação existente.
A implementação do Sobreequipamento implicará impactes negativos na Paisagem que se farão
sentir de forma distinta nas diferentes fases do projeto. A implantação do Projeto traduz-se
também pela perda irreversível de valores visuais existentes, neste caso naturais, que deixam
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de estar presentes na Fase de Exploração, e em seu lugar, e por substituição, passam a existir
as componentes do Projeto, geradores de impacte visual.
Em Fase de Obra/Construção, relativamente aos locais de implantação, ocorrerá a destruição
física, irreversível e permanente, da vegetação de porte rasteiro, herbáceo a arbustivo, assim
como ocorrerá uma alteração da forma de relevo natural. Também nesta fase, a circulação de
veículos de transporte das peças de elevada dimensão que compõem cada um dos
aerogeradores, no percurso para a serra, determinarão ainda impactes pontualmente
significativos mas temporários. Estes serão fundamentalmente percecionados localmente, ou
seja, sem grande expressão para fora, como para as povoações que se encontram relativamente
próximas. Refere-se pontualmente, porque a situação que corresponderá a esse momento, será
a da montagem dos aerogeradores em altura, devido à presença de gruas, responsáveis pela
elevação das diversas componentes, assim como a montagem propriamente dita.
No que se refere à Fase de Exploração, os aerogeradores serão visíveis na maioria da Área de
Estudo, afetando a integridade visual das áreas com Qualidade Visual “Elevada”, ou seja, cerca
de 1390 ha serão contaminadas pelo impacte visual, cujo valor se considera muito subestimado.
A presença dos aerogeradores constituir-se-á também como um impacte visual negativo sobre
as povoações, cujos observadores são permanentes, assim como sobre algumas das principais
vias, cujos observadores que delas fazem uso, são de natureza temporária.
As povoações mais próximas, onde é expectável que o impacte possa ser mais significativo,
razão pela qual se destacam, e com visibilidade potencial para o Sobreequipamento
correspondem a:
1. Monte Teso e Varzielas, a SO do Projeto.
2. Sanfins, Casais, Outeiro e Nogueira (NO).
3. Caselho e Caravalhal da Mulher (NE)
Também de algumas estradas mais próximas, nomeadamente da EN230, EM625 e CM1506,
existem zonas com visibilidades para este Projeto. Pese embora tratar-se de vias que se
caracterizam por um tráfego reduzido e de permanência temporária do observador e dado que
se trata de 9 aerogeradores a intrusão visual adquire outra relevância, face a ser um território
com características naturais atrativas, a que acresce o facto de ser a Serra do Caramulo, que
beneficia de vistas de carácter regional, e onde o turismo de natureza é relevante que não pode
ser negligenciado.
No que se refere a Impactes Cumulativos, a atenção recai fundamentalmente nas povoações,
não apenas pela proximidade mas também pelo efeito cumulativo das diversas componentes do
Projeto e do Parque Eólico do Caramulo que, atualmente dispõe de um total de 45
aerogeradores.
A área de estudo, assente num buffer de 5 000 m em torno dos elementos do Projeto do
Sobreequipamento, totaliza com este último 52 aerogeradores (9 do Sobreequipamento e 43 do
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parques atualmente existentes – Parque Eólico do Caramulo e Parque Eólico do Guardão). O
conjunto dos projetos existentes contribui para a alteração do carácter da paisagem, conferindolhe um maior grau de artificialização.
A intrusão visual de cada componente é, neste caso, reforçada pelo conjunto, e vice-versa,
traduzindo-se no seccionamento do horizonte visual, tendo as linhas elétricas existentes e os
aerogeradores como as componentes que mais contribuem para este efeito. Todas as
componentes se traduzem em impactes cumulativos sobre o território, mas são os
aerogeradores, as componentes do Projeto mais relevantes ao nível dos impactes visuais, face
ao maior alcance a que estes se projetam sobre o território.
No que se refere ao impacte visual cumulativo sobre as povoações destacam-se as situações
onde o acréscimo verificado se revela como significativo: Monte Teso, Varziela, Caselho, Sanfins,
Casais, Outeiro e Nogueira. O impacte cumulativo tende para ser Significativo, em particular nas
povoações atrás referidas.
A instalação do Sobreequipamento tem ainda a particularidade de se traduzir na ligação de duas
extensões de aerogeradores separadas, e na constituição de uma “linha” SO-NE de
aerogeradores, quase contínua que divide a meio a Área de Estudo. Esta distribuição espacial
de aerogeradores impõe-se de forma muito negativa, em particular sobre as povoações de Monte
Teso e de Varziela, que passam a ter o horizonte visual, a cotas superiores à sua localização,
fortemente dominado pela presença dos aerogeradores.
O Projeto no seu todo tende para significativo, face aos impactes de natureza física assim como
visuais. No que se refere aos primeiros, considera-se ser possível haver várias soluções de
Projeto que permitem minimizar, ou mesmo eliminar, alguns dos impactes identificados,
nomeadamente ao nível da afetação de valores visuais, como é o caso dos afloramentos
rochosos, assim como a redução de intervenções ao nível dos acessos. No que se refere aos
impactes visuais, em particular, sobre as povoações, e neste caso sobre as mais próximas, o
facto destas povoações se situarem preferencialmente em áreas de encosta contíguas à
cumeada do Projeto, traduz-se num contributo para que a perceção visual não seja sempre
contínua espacialmente, quando dentro dos núcleos urbanos, face aos obstáculos existentes e
mais próximos, nomeadamente construções e vegetação arbórea envolvente. Por outro lado,
estas povoações não têm associado um número elevado de observadores, pelo que o universo
de observadores é relativamente reduzido, não se querendo com esta observação, pretender a
relativização do impacte visual negativo.
Face à análise constante no presente Parecer, e nos termos atrás expostos, o parecer é favorável
ao Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, em Fase de Estudo Prévio
condicionado ao cumprimento integral das Condicionantes e das Medidas de Minimização
constantes no presente parecer.
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7. PARECERES EXTERNOS
Tal como referido na Introdução deste Parecer, dadas as afetações em causa e de forma a
complementar a análise da CA, foram solicitados pareceres às seguintes entidades: Câmara
Municipal de Oliveira de Frades, Câmara Municipal de Tondela e Câmara Municipal de Vouzela.
•

Câmara Municipal de Oliveira de Frades

A Câmara Municipal de Oliveira de Frades refere o seguinte:
“A pretensão consiste na instalação de novos aerogeradores no parque eólico existente
envolvendo a necessidade de criar/beneficiar os respetivos acessos. Verifica-se através da
cartografia que do conjunto de ações previstos apenas se encontra na área do município de
Oliveira de Frades a implantação de 1 aerogerador e a beneficiação do acesso ao mesmo.
A pretensão enquadra-se na 1ª revisão do Plano Diretor Municipal em vigor, aprovada pela
Assembleia Municipal e publicada em Diário da República pelo Aviso n.º 8663/2015 de 7 de
Agosto de 2015. De acordo com a Planta de Ordenamento localiza-se em solo rural - espaço
florestal de conservação regulamentado pelos artigos 27.º a 29.º, onde não está prevista esta
utilização. De acordo com as Plantas de Condicionantes, a pretensão localiza-se em solo afeto
a Regime Florestal Parcial, a Reserva Ecológica Nacional e insere-se nos povoamentos florestais
percorridos por incendio no ano de 2013.
Mais se informa que a intervenção obteve reconhecimento de interesse público e foi emitida a
respetiva certidão pela Assembleia Municipal.”
Na sequência da informação veiculada pelo parecer externo acima sintetizado, apesar de não o
ser referido expressamente, pode concluir-se que a CM de Oliveira de Frades não se opõe à
concretização do projeto em apreço.
Por fim, refere-se ainda a receção de um parecer da Autoridade Nacional de Comunicações
(ANACOM), que adverte para o facto de os aerogeradores, que constituem o projeto, se situarem
próximo da estação remota do Caramulo. O parecer foi analisado pela CA como Parecer externo
devido a ter chegado já fora do período da consulta pública.
• Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)
A ANACOM refere o seguinte:
“Em resultado da análise verificou-se que os aerogeradores que constituem o projeto de
sobreequipamento do Parque Eólico se situam (conforme ilustra o desenho anexo) próximo da
Estação Remota do Caramulo, propriedade da ANACOM, para a qual foi em tempos
desencadeado um processo de constituição de servidão radioelétrica. Por diversas razões essa
servidão não pôde ser concluída, razão pela qual as zonas de libertação nela previstas não
constam como condicionantes nos respetivos Planos Diretores Municipais. Contudo, em devido
tempo foi dado conhecimento desta Estação Remota à empresa promotora do Parque Eólico e
igualmente foi evidenciada a necessidade de manter essa estação livre de interferências,
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designadamente das que são provocadas pela instalação de aerogeradores que atingem cotas
semelhantes às da Estação Remota.
Este projeto que agora se encontra em Consulta Pública será, consequentemente, lesivo para a
atividade de fiscalização do espectro radioelétrico que a ANACOM desenvolve e provavelmente
obrigará à deslocalização da Estação Remota, com prejuízo imediato para o Estado Português,
quer do ponto de vista financeiro quer do ponto de vista da própria gestão do bem público que o
espectro radioelétrico constitui.
Nesta conformidade, o parecer da ANACOM relativamente ao projeto em consulta pública só
poderá ser desfavorável.”
Neste sentido, a ANACOM adverte para o facto de os aerogeradores, que constituem o projeto,
se situarem próximo da estação remota do Caramulo e da necessidade de manter essa estação
livre de interferências, designadamente, das que são provocadas pela instalação de
aerogeradores que atingem cotas semelhantes à da estação remota. Devido, justamente, às
interferências dos aerogeradores com a atividade da Estação Remota do Caramulo, a ANACOM
emite um parecer desfavorável ao projeto.

Atendendo a que a ANACOM refere que esta informação já terá sido prestada ao proponente em
devido tempo e que o EIA é omisso nesta matéria, solicitaram-se esclarecimentos ao proponente
sobre a referida situação, bem como, explicitação da forma como foi considerada a possível
ocorrência de interferências do projeto do “Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo”
com a atividade de fiscalização do espectro radioelétrico realizado pela Estação Remota do
Caramulo. Após análise da resposta do proponente pela CA, considerando o teor do parecer da
ANACOM, foi decidido integrar uma condicionante sobre esta questão no Capítulo 10.1.

8. CONSULTA PÚBLICA
A consulta pública do Projeto do “Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo”, de acordo
com a Diretiva 2014/52/EU, de 16 de abril de 2014 e, também, com o disposto no artigo 15.º, n.º
1 do DL 151-B/2013 decorreu durante 30 dias úteis, de 16 de outubro a 27 de novembro de 2017.
Durante o período da Consulta Pública foram recebidos sete exposições relativos ao projeto em
análise das seguintes entidades:
•

Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

•

Direção-Geral do Território (DGT)

•

Direção geral de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP-C)

•

Estado Maior da Força Aérea (EMFA)

•

Turismo de Portugal

•

SEPNA

•

EDP distribuição

Sintetiza-se, em seguida, os aspetos mais relevantes destes contributos.
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A DGADR informa nada ter a opor ao projeto em avaliação.
A DGT informa ter verificado, quanto à rede geodésica, que a implantação do projeto não
constitui impedimento para as atividades por si desenvolvidas. No entanto, e no que à cartografia
diz respeito, alerta para questões de caracter técnico legal que, a não serem colmatadas,
deverão condicionar a prossecução do projeto.
A DRAP Centro informa que não existem áreas de RAN, de aproveitamentos hidroagrícolas, ou
qualquer outro uso relevante, pelo que nada tem a opor ao projeto.
O EMFA informa que a instalação pretendida não se encontra abrangida por qualquer servidão
de unidades afetas à Força Aérea.
O SPENA informa nada ter a opor ao projeto.
O Turismo de Portugal informa que do ponto de vista do turismo nada há a opor ao projeto,
mas sublinha os potenciais impactes na paisagem e no património arqueológico pelo que, realça,
deverão ser implementadas as medidas de minimização previstas, bem como o plano de
recuperação das áreas intervencionadas.
A EDP, distribuição verificou existirem possíveis interferências com infraestruturas elétricas
existentes na zona, designadamente:
•

Interferência entre o novo aerogerador Z04 e uma linha de média tensão (vão entre apoio
n.º 6 e o posto de transformação n.º 445).

•

Proximidade entre o aerogerador Z09 e a linha de média tensão Tondela-Caramulo entre
apoios 74 e 75.

Na fase de implantação dos aerogeradores, realça, deverão ser confirmadas e garantidas as
distâncias regulamentares de segurança as infraestruturas de média tensão existentes.
Eventuais alterações às infraestruturas elétricas existentes serão comparticipadas de acordo
com a legislação em vigor.
Da análise das exposições recebidas, não resulta qualquer oposição ao projeto. No entanto,
considera-se que deverão ser acauteladas as possíveis interferências com infraestruturas
elétricas existentes na zona, para ser asseguradas as distâncias regulamentares de segurança
dos aerogeradores em relação as infraestruturas de média tensão existentes.
Por fim, fora do período de consulta pública foi recebido um parecer proveniente da ANACOM,
que adverte para o facto de os aerogeradores, que constituem o projeto, se situarem próximo da
estação remota do Caramulo. O parecer foi analisado pela CA como Parecer externo devido a
ter chegado já fora do período da consulta pública, tendo sido resumido no capítulo anterior.
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9. CONCLUSÕES
O presente projeto consiste no “Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo”. O Parque
Eólico do Caramulo localiza-se na serra do Caramulo, dispondo atualmente de 45 aerogeradores
distribuídos por quatro subparques: o Subparque de Fornelo do Monte, o Subparque de Silvares
/ Carvalhal da Mulher, o Subparque de Caselho e o Subparque de Bezerreira.
O projeto do “Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo” situa-se nos concelhos de
Oliveira de Frades (União das Freguesias de Arca e Varzielas), Concelho de Tondela (Freguesia
de Guardão) e Concelho de Vouzela (Freguesia de Alcofra), no distrito de Viseu.
O projeto do “Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo” prevê a instalação de mais 9
aerogeradores de 2 MW de potência unitária cada, para além da construção de uma Subestação,
adjacente ao Edifício de Comando. O projeto prevê ainda a instalação de uma linha elétrica de
Alta Tensão, a qual permitirá ligar a futura subestação à linha de Alta Tensão existente que faz
a ligação entre as subestações da Bezerreira e do Caramulo. As infraestruturas existentes, de
ligação à rede pública (RESP), manter-se-ão inalteradas com a implementação deste projeto.
Neste âmbito, integram o projeto as seguintes estruturas: 9 Aerogeradores de 2 MW; Valas de
cabos para interligação dos novos aerogeradores à Subestação a construir; Linha elétrica aérea
de Alta Tensão, a 60 kV, com aproximadamente 1 400 m; Acessos a construir numa extensão
de 1 547 m e acessos a beneficiar numa extensão de 1 946 m; Edifício de Comando e respetiva
Subestação, que ficará adjacente ao Edifício de Comando.
A área de implantação do projeto não coincide com zonas protegidas ou classificadas no âmbito
da Conservação da Natureza. O projeto do “Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo”
é compatível com o estabelecido nos PDM de Oliveira de Frades, de Vouzela e de Tondela, não
tendo sido detetados impedimentos em relação às condicionantes que possam colidir ou
inviabilizar o projeto. Contudo, deverão ser obtidos os pareceres do ICNF, IP e da APA, IP,
relativamente aos regimes florestais e domínio hídrico, respetivamente.
Relativamente à REN, as ações do projeto estão sujeitas a Comunicação Prévia, junto da
CCDRC. No entanto, a pronúncia favorável da CCDRC no âmbito do presente procedimento de
AIA, compreenderá a aceitação da Comunicação Prévia prevista no RJREN.
No âmbito da presente avaliação e dadas as características e dimensão do projeto e do seu local
de implantação considera-se como fatores ambientais relevantes os Sistemas Ecológicos, a
Paisagem e a Socioeconomia, tendo em consideração o a seguir exposto:
• Sistemas ecológicos: tendo em consideração a afetação sobre a fauna e flora e vegetação,
com impactes em espécies ameaçadas e protegidas e na perda de habitat disponível;
• Paisagem: tendo em consideração a afetação de áreas com qualidade visual elevada e os
impactes cumulativos em diversas povoações;
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• Socioeconomia: tendo em consideração os objetivos do projeto, produção de energia elétrica
a partir de uma fonte de energia renovável e não poluente contribuindo para a diversificação
das fontes energéticas do país e para o cumprimento do Protocolo de Quioto.
De seguida são apresentados os principais impactes ambientais significativos decorrentes do
projeto (na fase de construção e exploração) nos fatores ambientais considerados relevantes.
Nos Sistemas Ecológicos, os impactes mais significativos durante a fase de construção estão
relacionados com a possibilidade de na fase de construção algumas espécies de fauna e flora
poderem desaparecer da área do parque eólico, devido às ações de desmatação, decapagem
do solo e movimentação de terras. Na fase de exploração os impactes mais significativos são
decorrentes da inadaptação da fauna às alterações ocorridas no território motivadas pela
construção do parque eólico, com especial incidência no aumento da mortalidade por colisão
com aerogeradores e colisão/eletrocussão com a rede elétrica.
Relativamente à Paisagem, os impactes negativos mais significativos, são decorrentes da
presença física e permanente dos aerogeradores, sendo visíveis em povoações localizadas mais
próximas do parque eólico. No caso dos aerogeradores Z01, Z02 e Z09 (fundações e plataforma)
são afetadas áreas com qualidade visual “Elevada”, ou seja, ocorrerá perda de valores visuais
considerados como “Elevados” e de forma irreversível, a que acresce, a própria intervenção
diminuir/reduzir o valor visual dos afloramentos rochosos remanescentes, traduzindo-se assim
num impacte residual. No que se refere à linha elétrica aérea a mesma localiza-se
maioritariamente em área com Qualidade Visual “Elevada”, zona de relevo mais movimentado,
que serão afetadas fisicamente pelos apoios quer pela faixa de proteção que eliminará parte da
vegetação existente
A implementação do Sobreequipamento implicará impactes negativos na Paisagem que se farão
sentir de forma distinta nas diferentes fases do projeto. A implantação do Projeto traduz-se
também pela perda irreversível de valores visuais existentes, neste caso naturais, que deixam
de estar presentes na Fase de Exploração, e em seu lugar, e por substituição, passam a existir
as componentes do Projeto, geradores de impacte visual.
Para o fator ambiental Socioeconomia foram identificados impactes positivos significativos a
nível nacional e regional e local, a saber:
• Melhoria da gestão da energia no quadro da política energética nacional;
• Contribuição para o crescimento de forma sustentada das capacidades permanentes de
produção energética;
• Diminuição da dependência nacional de combustíveis fósseis e de energia elétrica
importados;
• Evita a saída de divisas, já que em termos energéticos, Portugal apresenta uma balança
comercial largamente deficitária;
• Fomento da utilização de tecnologias energéticas avançadas e desenvolvimento do
conhecimento nesta área tecnológica.
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Face à análise de impactes desenvolvida, considera-se com a adoção de uma solução que
integre uma relocalização de aerogeradores, é possível minimizar alguns dos impactes negativos
identificados nos fatores ambientais considerados relevantes. Neste sentido, deve ser
encontrada uma localização alternativa, a apresentar em RECAPE, à proposta apresentada no
EIA para os aerogeradores Z01, Z02, Z04 e Z09, incluindo fundações, plataforma e acessos
dedicados de forma a não afetar a integridade física e visual dos afloramentos existentes no local
previsto para a sua implantação.
Deste modo, será possível uma redução significativa dos impactes, nomeadamente ao nível da
afetação de valores visuais, como é o caso dos afloramentos rochosos, assim como a redução
de intervenções ao nível dos acessos, da montagem dos aerogeradores e estruturas associadas,
que geram impactes negativos significativos ao nível da paisagem e fauna, sendo ainda estes
impactes cumulativos com os impactes dos parques eólicos existentes na envolvente.
Da análise do resultado da consulta pública, bem como do resultado da consulta efetuada à
Câmara Municipal de Oliveira de Frades, enquanto entidade externa consultada, verifica-se que
não há oposição ao projeto, não tendo sido propostas medidas de minimização adicionais. No
entanto, com base no parecer da ANACOM, rececionado fora do prazo da consulta pública,
verifica-se uma interferência direta do projeto com a atividade de fiscalização do espectro
radioelétrico realizado pela Estação Remota do Caramulo. Considerando o teor do parecer da
ANACOM, foi decidido integrar uma condicionante sobre esta questão no Capítulo 10.1.
Face ao exposto, e ponderados os impactes positivos e negativos, considera-se que é possível
compatibilizar o Projeto com a salvaguarda dos valores existentes, desde que sejam cumpridos
um conjunto de medidas que minimizem os impactes identificados, bem como desenvolvidas
monitorizações adequadas que determinem a necessidade de medidas adicionais.
Assim, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projeto do “Sobreequipamento do Parque
Eólico do Caramulo” condicionado à apresentação de elementos complementares no RECAPE,
ao cumprimento das medidas de minimização e compensação, e ao desenvolvimento dos planos
de recuperação das áreas intervencionadas, acompanhamento ambiental da obra e
monitorização, a seguir mencionados.
Por fim, com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para
os vários fatores ambientais analisados, foi determinado um índice de avaliação ponderada de
impactes ambientais de valor 4, o qual expressa a conclusão da avaliação qualitativa
desenvolvida no Parecer técnico da CA.
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10. ASPETOS A CUMPRIR NA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO
10.1 Condicionantes ao projeto
1. Relocalizar os aerogeradores Z01, Z02, Z04 e Z09, incluindo fundações, plataformas e
acessos dedicados, de forma a não afetar a integridade física e visual dos afloramentos
existentes e de forma a minimizar a afetação de habitats ou espécies RELAPE.
2. Relocalizar a Estação Remota do Caramulo de monitorização existente perto do marco da
Cruzinha, por forma a compatibilizar o seu correto funcionamento com a implantação do
projeto. O projeto de relocalização deve ter o acordo da ANACOM.
3. Não afetação da área arborizada e referenciada na Portela do Guardão e do bosquete do
"Viveiro do Guardão" com grande interesse ambiental e paisagístico.

10.2 Elementos a apresentar no RECAPE
1. Análise das alterações de projeto e soluções adotadas, decorrente das condições impostas
na presente DIA, tendo em consideração os impactes previstos na AIA e os eventuais novos
impactes induzidos.
2. Plano de acessos para a construção da linha elétrica.
3. Deliberação das Assembleias de Compartes que tutelam a área relativamente ao projeto a
concordar com a instalação do projeto, tal como estabelecido no Dec. Lei n°68/93 alterado
pelo Dec. Lei n°72/14 de 02 de Maio e obtida delegação de competências para as Juntas
de Freguesia celebrarem os respetivos contratos de cessão de exploração
4. Análise pormenorizada da afetação das áreas sujeitas a Regime Florestal Parcial. Esta
análise deverá incluir o cálculo da área ocupada por todas as estruturas do PE em Regime
Florestal Parcial, com vista à posterior avaliação pelo ICNF e realização do respetivo
processo de indeminização pelo abate prematuro de arvoredo.
5. Elementos comprovativos do cumprimento do disposto no Dec.-Lei nº 327/90 de 22 de
Outubro com a redação dada pelo Dec.-Lei nº 55/2007 de 12 de Março, relativamente a
povoamentos florestais percorridos por incêndios há menos de 10 anos.
6. Plano de acompanhamento de ambiental da obra. A planta de condicionamentos deve incluir
os aspetos a salvaguardar considerados na presente DIA.
7. Programas de monitorização, nomeadamente da Avifauna e Quirópteros, da flora e
vegetação e do Ambiente Sonoro nos termos referidos na secção 10.6.
8. Apresentação dos Relatórios de Monitorização da Flora e Vegetação, Avifauna e
Quirópteros, relativos à situação de referência (Ano 0).

10.3 Medidas de minimização
As medidas previstas para a fase de projeto devem ser integradas no projeto de execução. Todas
as medidas de minimização, relativas à fase de construção, devem ser transpostas para o
caderno de encargos do projeto.
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FASE DE PROJETO
1.

Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.

2.

A plataforma de montagem deverá, preferencialmente, acompanhar os acessos, situação
que deverá ser sempre ponderada relativamente à menor afetação possível de habitats e
espécies RELAPE.

3.

Não afetar os pontos de água de abastecimento para combate a incêndios florestais.

4.

Ajustar o caminho de ligação ao aerogerador Z08 que será beneficiado, de forma a evitar a
afetação da ocorrência n.º 2, Marca da Cruzinha.

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10. A vala de cabos entre o aerogerador Z04 e Z05 deve ser implantada junto dos caminhos
existentes de forma a reduzir a área perturbada.
11. A rede de cabos subterrânea deve ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo dos
caminhos de acesso do parque eólico, devendo, sempre que tal não aconteça, ser
devidamente justificado.
12. A vala de cabos entre o Z05 e o Z06 deve passar para o lado oposto para não afetar a
integridade física dos afloramentos rochosos existentes.
13. A escolha do local de implantação da subestação do parque eólico deve ter em
consideração a necessidade do seu bom enquadramento paisagístico.
14. O edifício associado à Subestação deve ter expressão horizontal.
15. Na fase de conceção da subestação deve fazer-se uso de materiais tendencialmente
neutros para as situações de exterior: pavimentos, revestimentos e cobertura. Os materiais
brancos e refletores de luz não devem ser contemplados nas soluções a adotar, podendo
no entanto ser usada a pedra natural da região.
16. O projeto da subestação deve atender ao seu enquadramento paisagístico, devendo
proceder-se ao estudo e definição de propostas quanto aos materiais a usar nos
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revestimentos exteriores (tipo, técnica, cor, textura e dimensões) a usar em todas as
estruturas construídas, bem como assumir volumetrias, adequadas às características locais,
no sentido da procura de uma maior integração com a paisagem envolvente, preconizandose por isso a utilização de materiais típicos da região, devendo ser reduzidas todas as
superfícies (pavimentos e/ou revestimentos) que pela sua tonalidade apresentem elevadas
refletâncias.
17. Todos os eventuais pontos de luz exterior devem ter o seu feixe de luz direcionado na
vertical para o solo. O difusor deve ser em vidro plano, com o foco de luz recolhido no
interior, como forma de reduzir a poluição luminosa.
18. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna de acordo com a Circular
Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio.
Sistemas ecológicos
19. A Planta de condicionamentos deverá incluir as áreas de habitats e espécies da flora
RELAPE e áreas mais relevantes para vertebrados voadores decorrente da monitorização
efetuado no ano zero.
20. Deverá ser ponderada solução alternativa para acesso ao AG Z04 que permita aproveitar
os acesos já existentes na máxima extensão possível.
21. A vala de cabos também deverá acompanhar sempre que possível os acessos, de forma a
minimizar a área afetada pela construção do projeto. Neste sentido, considera-se que
deverá ser ponderada a redefinição do traçado da vala de cabos próximo dos AG Z03 de
forma a não contornar a plataforma pelo exterior mas acompanhar o acesso e entre os AG
Z04 e Z05, de forma a acompanhar na maior extensão possível os acessos existentes.
22. A presença de espécies lenhosas invasoras, principalmente as pertencentes ao género
Acacia sp., exige a adoção de boas práticas relativamente a movimentações de terra e ao
transporte e destino do material lenhoso cortado, com o objetivo de evitar a disseminação
de sementes para áreas ainda não invadidas. Assim, na fase de construção deverá se
assegurado que não ocorre a movimentação de solo com probabilidade de conter sementes
de espécies invasoras para áreas não invadidas.
23. O solo armazenado em pargas para posterior recuperação das áreas intervencionadas não
poderá ser proveniente de áreas invadidas por Acacia sp., com risco de se promover a
disseminação destas espécies na área do projeto. Como possível destino para o solo
removido de áreas invadidas por Acacia sp. sugere-se o seu enterramento nas áreas de
aterro do projeto a profundidades que impeçam a germinação de sementes (de forma
indicativa: a mais de 1m de profundidade).
24. A gestão da vegetação na área do projeto e envolvente, na fase de exploração deverá
promover o controlo de espécies exóticas invasoras e o desenvolvimento da vegetação
autóctone caraterística desta área e compatível com o projeto. Esta medida contribuirá em
grande medida para que a manutenção da faixa da linha elétrica e a gestão da vegetação
na área do Parque eólico seja menos onerosa, uma vez que estas espécies, para além do
carácter invasor, tem uma taxa de crescimento muito rápido.
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25. Deverá adotar-se uma tipologia de linha que reduza o número de planos de colisão;
26.

Considera-se importante a sinalização da linha elétrica uma vez que a área é utilizada por
espécies de aves com estatuto de proteção e ameaça e que são suscetíveis à colisão com
esta estrutura, pelo que deverá ser aplicada sinalização intensiva, com instalação nos
condutores de fase e no cabo de guarda, se existente, de sinalizadores de espiral de fixação
dupla de 35 cm de diâmetro (Espirais de Sinalização Dupla), de cor vermelha e branca,
alternando as referidas cores.
Para cabos com diâmetro exterior inferior a 20mm:
- O afastamento aparente no feixe de condutores de fase e cabo de guarda entre cada
dispositivo de sinalização não deverá ser superior a 5 m (d = 5 m), ou seja:
- Sinalizadores dispostos de 20 m em 20 m alternadamente em cada condutor exterior e de
10 m em 10 m no cabo de guarda;
- No caso de não existir cabo de guarda, os sinalizadores dispostos de forma alternada, de
30 m em 30 m, em cada condutor de fase.
Cabos com diâmetro exterior igual ou superior a 20 mm não carecem de sinalização;
Se o cabo de guarda tiver diâmetro exterior inferior a 20 mm e os cabos condutores tiverem
diâmetro exterior igual ou superior a 20 mm: os sinalizadores deverão ser instalados apenas
no cabo de guarda, de 10 m em 10 m.

27. Deverão ser adotadas as medidas normalizadas pela EDP DISTRIBUICAO de antipouso e
antinidificação nos apoios da linha elétrica
28. A instalação e manutenção da faixa de proteção à linha elétrica deverá salvaguardar,
sempre que viável e sem prejuízo das normas legais, as espécies arbustivas e arbóreas
autóctones compatíveis com o projeto.
FASE DE CONSTRUÇÂO
Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar
29. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.
30. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta
de condicionamentos deve ser atualizada.
31. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior
perturbação.
32. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras devem ser programados de forma
a minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram,
preferencialmente, no período seco.
33. Na execução dos taludes - aterro e escavação - procurar estabelecer uma modelação mais
natural e suave, segundo um perfil em S ou "pescoço de cavalo", nas zonas de transição
com o terreno existente conferindo-lhes assim maior continuidade, com particular destaque
para as plataformas.
34. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra.
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35. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude
negligente em relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre
os procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental).
36. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço
aéreo na zona envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de
Bombeiros e Proteção Civil, e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate
a incêndios florestais, bem como as entidades com jurisdição na área de implantação do
projeto.
37. Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deve ser comunicado à
Força Aérea e à ANA - Aeroportos de Portugal, S.A. o início da instalação dos
aerogeradores, devendo incluir-se nessa comunicação todas as exigências que constem
nos pareceres emitidos por estas entidades.
38. Deve ser assegurado pelo proponente o cumprimento dos aspetos legais relativos à
cartografia utilizada.
39. As populações mais próximas devem ser informadas acerca das ações de construção e
respetiva calendarização, divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente
nas juntas de freguesia e câmaras municipais.
40. O estaleiro deve localizar-se em local a definir conjuntamente com a Equipa de
Acompanhamento Ambiental, cumprindo o disposto na planta de condicionamentos, e
devem ser organizados nas seguintes áreas:
Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra);
Deposição de resíduos: devem ser colocadas duas tipologias de contentores contentores destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor
destinado a resíduos de obra;
Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona
deve ser impermeabilizada e coberta e dimensionada, de forma a que, em caso de
derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes;
Parqueamento de viaturas e equipamentos;
Deposição de materiais de construção.
41. A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de
manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes.
42. O estaleiro deve possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os
contentores que servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas
residuais devem drenar para uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser removida no
final da obra.
43. Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no
local do projeto. Caso seja imprescindível, devem ser criadas condições que assegurem a
não contaminação dos solos.
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44. Na eventualidade de se vir a utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atenção especial
à sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas
exóticas invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas
invasoras
45. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de
energia elétrica do estaleiro, nas ações de testes dos aerogeradores ou para outros fins,
estes devem estar devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações do solo.
46. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser
utilizados sistemas de aspersão nas áreas de circulação.
47. A fase de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo
proceder-se à balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, devem ser
delimitadas as seguintes áreas:
Estaleiro: o estaleiro deve ser vedado em toda a sua extensão.
Acessos: deve ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite dos
acessos a construir. Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado dos
acessos, a faixa a balizar será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a
intervencionar pela vala.
Aerogeradores e plataformas: deve ser limitada uma área máxima de 2 m para cada
lado da área a ocupar pela fundação e plataforma. As ações construtivas, a deposição
de materiais e a circulação de pessoas e maquinaria devem restringir-se às áreas
balizadas para o efeito.
Locais de depósitos de terras.
Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos.
48. Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, devem ser
restabelecidos o mais brevemente possível.
49. As cavidades ou outros elementos de especial interesse geológico, geomorfológico ou
espeleológico que sejam postos a descoberto pela prospeção e durante as operações de
escavação, devem ser sujeitas a uma avaliação geológica, devendo o procedimento técnico
a adotar, apontar sempre para a sua preservação e acessibilidade.
50. No caso de, na fase de planeamento ou de construção, forem detetados vestígios
arqueológico, a obra deve ser suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a
comunicar de imediato à tutela essa ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de
minimização a implementar.
51. Após a desmatação deverá ser efetuada a prospeção arqueológica sistemática das áreas
de incidência do projeto (acessos, valas de cabos, plataformas dos aerogeradores,
subestação) incluindo ainda áreas de estaleiro, depósitos temporários e de empréstimos de
inertes.
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52. Na fase de obra, deverá ser efetuado o acompanhamento arqueológico permanente das
ocorrências patrimoniais, bem como a monitorização documentada fotograficamente do
estado de conservação destas ocorrências.
53. Antes do início da obra deverão ser sinalizadas e vedadas todas as ocorrências patrimoniais
situadas a menos de 50 m da frente de obra, de modo a evitar qualquer afetação das
mesmas. Caso se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, estas
deverão ser vedadas com recurso a painéis.
54. Antes do início da obra deverá proceder-se à relocalização da ocorrência patrimonial n.º 3,
Abrigo da Cruzinha, que se deverá procurar salvaguardar na fase de construção.
55. Antes do início da obra proceder à elaboração de memória descritiva, e efetuar
levantamento fotográfico, gráfico e topográfico da ocorrência patrimonial n.º 1, Abrigo da
Cruzinha 2; o processo de desmontagem da estrutura deverá ter acompanhamento
arqueológico permanente.
56. Antes do início da obra proceder à vedação com recurso a painéis fixos e à sinalização da
ocorrência patrimonial n.º 2, Marca da Cruzinha, de modo a assegurar a sua conservação
in situ.
57. Antes do início da obra dever-se-á sinalizar a ocorrência patrimonial n.º 4, Cruzinha, situada
na área do aerogerador Z01.
58. Se na fase preparatória ou de construção forem detetados vestígios arqueológico, a obra
será suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela
do Património Cultural essa ocorrência, devendo, em Nota Técnica a apresentar, propor as
medidas de minimização a implementar.
59. Os resultados obtidos nestes trabalhos arqueológicos poderão assim determinar a adoção
de medidas de minimização específicas como o registo documental, sondagens,
escavações arqueológicas, entre outras. Antes da adoção de qualquer medida de
minimização deve compatibilizar-se a localização dos elementos do projeto com os vestígios
patrimoniais em presença, de modo a garantir a sua preservação, o seu enquadramento e
o seu contexto estratigráfico.
60. O espólio arqueológico que vier a resultar destes trabalhos deverá ser entregue, em
conformidade com o previsto na legislação aplicável, em depósito credenciado pelo
organismo de tutela do Património Cultural.
61. Em fase de obra os muros de pedra solta que vierem a ser eventualmente desmontados
terão que ser reconstruídos após a conclusão das obras, utilizando, para tal, a técnica de
construção original, empregando preferencialmente mão-de-obra local com este
conhecimento, para evitar o arrumo de pedra seja dissonante com o realizado nos muros
existentes.
62. Para todas as ocorrências situadas na zona abrangida pelo projeto deve proceder-se à
proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local referido na carta geral
de sítios, desde que não seja afetado diretamente pelo projeto:
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A área de proteção deve ter cerca de 50 m em torno do limite máximo da construção.
No entanto, podem ser mantidos os acessos à obra já existentes;
A sinalização e a vedação devem ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que
devem ser regularmente repostas.
Desmatação e Movimentação de Terras
63. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas
estritamente necessárias à execução dos trabalhos, procedendo-se à reconstituição do
coberto vegetal de cada zona de intervenção logo que as movimentações de terras (que se
espera não tenham significado) tenham terminado, em particular nos taludes de escavação
e de aterro. Esta medida é particularmente importante nas áreas das plataformas de
trabalho para instalação das torres dos aerogeradores e nas faixas das valas para instalação
dos cabos elétricos.
64. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada
pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade
dos taludes e evitar ravinamentos e/ou deslizamentos.
65. As terras resultantes das escavações devem ser utilizadas, sempre que possível e que os
materiais tenham características geotécnicas adequadas, nas obras de construção onde
haja necessidade de aterro, nomeadamente nos acessos a construir, na construção e
regularização das plataformas dos aerogeradores.
66. Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a
execução da obra.
67. No corredor da linha elétrica deve ser mantida, sempre que possível, a vegetação arbustiva
e utilizadas técnicas de desbaste das árvores, em detrimento do seu corte, no caso das
espécies que não tenham crescimento rápido.
68. Caso se perspetive que venha a ocorrer a afetação de espécies arbóreas ou arbustivas em
áreas submetidas ao regime florestal, dever ser respeitado o exposto na respetiva legislação
em vigor. Adicionalmente devem ser implementadas medidas de proteção e/ou sinalização
das árvores e arbustos, fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas,
possam ser acidentalmente afetadas.
69. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser
cuidadosamente removida e depositada em pargas.
70. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não devem
ultrapassar os 2 metros de altura e devem localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi
removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas
ações de recuperação.
71. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deve recorrer-se a técnicas de précorte e ao uso de micro-retardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações
produzidas.
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72. Minimizar a dimensão das zonas de trabalho criadas para a execução das fundações dos
apoios da linha elétrica, de forma a facilitar a sua integração, na fase final dos trabalhos.
73. Os taludes de aterro deverão sempre que possível apresentar inclinações suaves, cristas
arredondadas, ausência de materiais de grande dimensão à superfície, pedras maiores
arrumadas na base do talude. Os taludes de escavação devem ter também as cristas
arredondadas, mas a sua superfície deve ficar em rocha nua, sem material solto a cobrir.
74. Programar os trabalhos de forma a minimizar o período de tempo em que os solos ficam a
descoberto. Durante os períodos de maior pluviosidade, reduzir as movimentações de terras
e a exposição do solo desprovido de vegetação.
75. No caso pouco provável de existirem, os eventuais materiais sobrantes deverão ser
encaminhados de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 junho.
Gestão de materiais, resíduos e efluentes
76. Não instalar centrais de betão na área de implantação do projeto.
77. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto, incluindo a área
afeta ao subparque eólico existente a ser sobreequipado. Excetua-se o material sobrante
das escavações necessárias à execução da obra.
78. Implementar um plano de gestão de resíduos (PGR) que permita um adequado
armazenamento e encaminhamento dos resíduos/efluentes resultantes da execução da
obra.
79. Deve ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o
responsável pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e
acondicionamento temporário nos estaleiros, quer ao nível do transporte e destino final,
recorrendo para o efeito a operadores licenciados.
80. O Gestor de Resíduos deve arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às
operações de gestão de resíduos. Deve assegurar a entrega de cópia de toda esta
documentação à Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra para que a mesma seja
arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada.
81. É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância
poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local
que não tenha sido previamente autorizado.
82. Deve proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e
ao seu armazenamento temporário nos estaleiros, devidamente acondicionados e em locais
especificamente preparados para o efeito.
83. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas
e metálicas, armações, cofragens, entre outros) devem ser armazenados temporariamente
num contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado.
84. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis devem ser triados de acordo com as
seguintes categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos
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podem ser encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município
onde se desenvolve a obra ou por uma empresa designada para o efeito.
85. O material inerte proveniente das ações de escavação deve ser depositado na envolvente
dos locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro
(aterro das fundações ou execução das plataformas de montagem).
86. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deve ser, preferencialmente,
utilizado na recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para
vazadouro autorizado.
87. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas.
88. Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem,
desmatação e desflorestação necessárias à implantação do projeto, podendo ser
aproveitados na fertilização dos solos.
89. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido
em recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro
preparada para esse fim. Os recipientes devem estar claramente identificados e possuir
rótulos que indiquem o seu conteúdo.
90. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento
de substâncias poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma camada de material
absorvente e o empreiteiro providenciar a remoção dos solos afetados para locais
adequados a indicar pela entidade responsável pela fiscalização ambiental, onde não
causem danos ambientais adicionais.
91. Durante as betonagens, deve proceder-se à abertura de bacias de retenção das águas de
lavagem das caleiras das autobetoneiras. Estas bacias devem ser localizadas em zonas a
intervencionar, preferencialmente, junto aos locais a betonar. A capacidade de recolha das
bacias de lavagem das autobetoneiras deve ser a mínima indispensável à execução da
operação. Finalizadas as betonagens, as bacias de retenção serão aterradas e alvo de
recuperação/renaturalização.
92. São proibidas queimas a céu aberto.
93. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em
viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja
fechada.
94. Proceder à inspeção periódica dos veículos e maquinaria de modo a manter as condições
do seu bom funcionamento.
Acessos, plataformas e fundações
95. O tráfego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o
incómodo para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o
trajeto deve ser o mais curto possível e ser efetuado a velocidade reduzida.
96. Limitar a circulação de veículos motorizados por parte do público em geral às zonas de obra.
97. Reparar o pavimento danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso ao local
das obras pela circulação de veículos pesados durante a construção.
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98. No caso da construção da linha elétrica, evitar a abertura de novos acessos. No caso de
não existirem acessos que sirvam os propósitos da obra, devem ser apenas abertos trilhos
que permitam a passagem do equipamento e da maquinaria envolvida na fase de
construção, os quais devem ser devidamente naturalizados no final da obra.
99. Não utilizar explosivos na abertura das fundações do AG 07, dada a proximidade inferior a
1000 metros da captação mais próxima das águas de nascente Águas do Caramulo
(NAS043000).
Paisagem
100. A modelação de taludes ou de outras áreas a recuperar deve privilegiar sempre a utilização
de materiais (inertes e terra vegetal) obtidos no local, de forma a reduzir as alterações
visíveis no habitat.
101. Pintura das torres com tinta sem brilho (tinta mate) de cor cinzento claro, minimizando o
impacte visual dos aerogeradores.
102. Atendendo às características e à capacidade regenerativa da vegetação da área de
implantação do projeto após intervenção humana e atendendo à experiência obtida em
projetos similares na envolvente deste projeto e ainda às recomendações tecidas pelo ICNF
em projetos similares, considera-se que, não se deverá proceder a qualquer tipo de
sementeira após a conclusão das ações de Recuperação Paisagística, uma vez que a área
de intervenção reúne as condições para que a recolonização vegetal se processe de forma
natural.
103. A modelação de taludes de escavação pode ser deixada com rocha originária à vista.
104. As obras que preconizem a modelação do terreno, como por exemplo os acertos do limite
dos apoios da linha, devem ser “finalizadas” com os materiais obtidos no local, de uma forma
“artesanal”. Este facto permitirá a redução das alterações visíveis no habitat.
105. A conceção e construção da camada de desgaste quer dos acessos quer da coroa
pavimentada na envolvente imediata dos aerogeradores, deverá utilizar soluções
alternativas aos materiais - “saibros” - altamente refletores de luz, de forma a reduzir o
impacte visual desse efeito, devendo recorrer-se a materiais que permitam uma
coloração/tonalidade próxima da envolvente. A solução deve ser apresentada para
avaliação/aprovação.
106. Todos os órgãos de drenagem devem ser revestidos a pedra do local, caso das valetas,
bocas-de-lobo e caixas de visita ou de queda. No que se refere à eventual utilização de
argamassas, as mesmas devem recorrer à utilização de uma pigmentação mais próxima da
cor do terreno ou no limite através de utilização de cimento branco.
107. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo – terras vivas/vegetais e/ou
materiais inertes para os pavimentos - deverá ser dada atenção especial à sua origem, não
devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas
invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas
invasoras.
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108. Apresentação de Relatório Mensal do desenvolvimento das obras, fundamentalmente
apoiado em registo fotográfico. Nestes termos deve ser selecionado um conjunto de pontos
estrategicamente colocados que permitam fazer os registos mensais e que ilustrem o
desenvolvimento da obra. Os referidos pontos devem permanecer os mesmos ao longo do
período de desenvolvimento da obra e devem permitir um campo de visão suficiente que
ilustre a envolvente ao local das componentes do Projeto a acompanhar.
FASE DE EXPLORAÇÃO
109. Após a plena entrada em exploração deverá proceder-se à renaturalização dos acessos.
110. Informar os Serviços Municipais de Proteção Civil e os Gabinetes Técnicos Florestais dos
concelhos abrangidos pelo projeto sobre a sua entrada em funcionamento, de modo a
proceder à eventual atualização dos respetivos Planos Municipais de Emergência e /ou
Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios.
111. A substituição de grandes componentes do parque eólico, entendida como toda a atividade
que requeira intervenção de grua, deve respeitar medidas de minimização semelhantes às
que uma atividade equivalente tem durante a fase de construção do projeto e que se
encontram vertidas no presente parecer. A Autoridade de AIA deve ser avisada previamente
da necessidade desse tipo de intervenção, bem como do período em que ocorrerá. No final
da intervenção deve ser enviado à Autoridade de AIA um relatório circunstanciado, incluindo
um registo fotográfico detalhado, onde se demonstre o cumprimento das medidas de
minimização e a reposição das condições tão próximas quanto possível das anteriores à
própria intervenção.
112. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deverá ser
fornecida para consulta a planta de condicionamentos atualizada aos responsáveis.
113. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que obriguem a revolvimentos do subsolo,
circulação de maquinaria e pessoal afeto, deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico
dos trabalhos.
114. Na fase de exploração deve-se proceder à monitorização semestral do estado de
conservação das ocorrências patrimoniais identificadas e que venham a ser identificadas no
decurso dos trabalhos de implementação do sobreequipamento.
115. Proceder à manutenção, conservação e limpeza dos acessos e zonas envolventes do
projeto, de modo a garantir uma barreira à propagação de eventuais incêndios e a
possibilitar o acesso e circulação a veículos de combate a incêndios.
116. Colocar, na zona do parque eólico, sinalética disciplinadora e condicionante de
comportamentos que suscitem um aumento do risco de incêndio.
117. A iluminação do parque eólico e das suas estruturas de apoio deve ser reduzida ao mínimo
recomendado para segurança aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atração para
aves ou morcegos.
118. Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA e à EMFA
qualquer alteração verificada e assegurar uma manutenção adequada na fase de
exploração do projeto para que o sistema de sinalização funcione nas devidas condições.
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119. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e
reparação de equipamentos para os operadores de gestão de resíduos.
120. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos devem ser
recolhidos e armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo
posteriormente transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento
adequado a resíduos perigosos.
121. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento
dos aerogeradores.
122. Caso o funcionamento dos aerogeradores venham a provocar interferência/perturbações na
receção radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de
radiodifusão televisiva, devem ser tomadas todas as medidas para a resolução do problema.
123. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes
hertzianos da força aérea, devem ser efetuadas as correções necessárias.
124. Assegurar através de Monitorização que a regeneração natural das áreas perturbadas se
realiza adequadamente, e, na eventualidade de tal não se verificar, devem ser tomadas
medidas, para a correção das situações que não revelem níveis de recuperação paisagística
satisfatórios a submeter à Autoridade de AIA para validação.
FASE DE DESATIVAÇÃO
125. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil dos parque eólico, de 20 anos, e a
dificuldade de prever as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e
legais então em vigor, deve o promotor, no último ano de exploração do projeto, apresentar
a solução futura de ocupação da área de implantação do projeto. Assim, no caso de
reformulação ou alteração do parque eólico, sem prejuízo do quadro legal então em vigor,
deve ser apresentado um estudo das respetivas alterações referindo especificamente as
ações a ter lugar, impactes previsíveis e medidas de minimização, bem como o destino a
dar a todos os elementos a retirar do local. Se a alternativa passar pela desativação, deve
ser apresentado um plano de desativação pormenorizado contemplando nomeadamente:
solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deve ser
compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o
quadro legal então em vigor;
ações de desmantelamento e obra a ter lugar;
destino a dar a todos os elementos retirados;
definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno;
plano de recuperação final de todas as áreas afetadas.
De forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas
no momento da aprovação do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e
imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração.
126. Deve ser assegurado o acompanhamento arqueológico.
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10.4 Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas
No RECAPE deve ser apresentado o Plano de Recuperação das Áreas intervencionadas (PRAI).
A Recuperação das Áreas intervencionadas deve ter em consideração os aspetos a seguir
mencionados:
1. O Plano deve identificar os locais onde serão concretizadas as ações de recuperação. Estas
ações devem incidir sobre todas as áreas que venham a ser intervencionadas durante a
obra, tais como: locais de estaleiro, acessos, envolvente dos aerogeradores (base da
fundação e plataforma de montagem), vala da rede de cabos e taludes de escavação e
aterro.
2. Considerar as seguintes ações de recuperação a concretizar após finalizados os trabalhos
de construção:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

Espalhamento de Terra Vegetal: A modelação deve ter em conta o sistema de drenagem
superficial dos terrenos marginais e da plataforma dos acessos. A superfície do terreno deve
apresentar-se, imediatamente antes da distribuição da terra vegetal, com o grau de
rugosidade indispensável para permitir uma boa aderência à camada de terra vegetal de
cobertura e não apresentar indícios de erosão superficial. Nos casos em que haja indícios
de erosão deve proceder-se a uma ligeira mobilização superficial do terreno para colmatar
os sulcos e ravinas em pontos já erodidos. Apenas é autorizada a aplicação de terra vegetal
proveniente da própria obra. Não deve ser utilizada terra vegetal proveniente do exterior,
salvo expressa autorização prévia da Autoridade de AIA. O revestimento deve ter uma
espessura aproximada 0,10 m. O espalhamento deve ser feito manual ou mecanicamente,
com auxílio de maquinaria dotada de pá frontal.

•

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

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

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

•

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

•

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

•

Na sequência de cada visita deve ser elaborado um relatório, a entregar à Autoridade de
AIA, onde seja descrita a evolução da vegetação nas áreas afetadas e envolvente,
identificadas as áreas não recuperadas e as respetivas razões, e propostas medidas de
minimização e novas campanhas de verificação, caso necessário. Para uma melhor
apreensão da evolução da vegetação, os relatórios devem apresentar um bom registo
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fotográfico, comparando os cenários existentes antes da obra, após a conclusão da obra e
após cada ação de recuperação.
4. As ações a desenvolver para cada área do PRAI devem ter representação gráfica em
cartografia, quer para a Fase de Construção quer para a Fase de Exploração.

10.5 Plano de Acompanhamento de Ambiental da Obra
No RECAPE deve ser apresentado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). O
Acompanhamento Ambiental da Obra (AAO) deve ter em consideração os aspetos a seguir
mencionados:
1. O acompanhamento ambiental da obra deve iniciar-se na fase que antecede a obra, quando
do planeamento desta, e estender-se até à conclusão da construção.
2. Antes da Construção devem ser efetuados os últimos ajustes ao projeto, decorrentes dos
requisitos ambientais requeridos na DIA, bem como decorrentes da visita conjunta da equipa
de fiscalização ambiental, do projetista e do empreiteiro ao local de implantação do projeto,
após este ter sido devidamente piquetado (identificação dos elementos do projeto no terreno,
com estacas e/ou balizagens).
3. Caso haja necessidade de efetuar ajustamentos ao projeto, submetido a processo de AIA, ou
às atividades de construção previstas, deve o promotor submeter essas alterações à prévia
apreciação da Autoridade de AIA.
4. Os objetivos deste Plano, na fase de construção, devem basear-se nos seguintes aspetos:
• Verificar o cumprimento da aplicação das condicionantes e medidas de minimização, bem
como da legislação ambiental aplicável às ações desenvolvidas na obra;
• Aplicar adequadamente as medidas de minimização de potenciais impactes ambientais
negativos;
• Adaptar as medidas de minimização a situações concretas da obra, a ajustes de projeto e
a situações imprevistas, resultantes ou não de reclamações.
5. A Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA) deve ser composta por um ou mais técnicos
com formação na área de Ambiente ou afim. Para além dos técnicos afetos ao
Acompanhamento Ambiental da Obra, esta equipa deve integrar a Equipa de
Acompanhamento Arqueológico. A EEA deve, nomeadamente, assegurar e verificar a
implementação do exposto no PAAO, efetuar visitas periódicas à obra (ajustada às
necessidades da obra) e proceder, sempre que aplicável, ao registo de Constatações
Ambientais (identificação de situações que constituam Não Conformidades com a legislação
ambiental em vigor, com a DIA ou com o PAAO, ou situações que ainda que não constituam
Não Conformidade mas carecem da tomada de medidas de minimização adicionais com vista
à sua correção/melhoria) e elaborar RAAO.
6. O PAAO deve apresentar, nomeadamente, um cronograma atualizado da obra, a metodologia
a adotar no AAO, as medidas de minimização aplicáveis à obra, uma listagem da legislação
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aplicável à obra, a periodicidade dos Relatórios de Acompanhamento Ambiental da Obra
(RAAO), a enviar à Autoridade de AIA, e a planta de condicionamentos.
7. A Planta de Condicionamentos deve ser efetuada para o sobreequipamento, à escala 1:5 000
ou superior. Esta planta deve apresentar todos os elementos do projeto, área de estaleiro e
todas as áreas que sejam afetas à obra (mesmo que provisórias), e todos os
condicionamentos (consoante os níveis de salvaguarda necessária – zonas exclusão, áreas
interditas a determinada ação, áreas a evitar, etc.). Deve ser distribuída a todas as pessoas
afetas à obra.
8. O PAAO deve prever a realização das auditorias ambientais previstas n.º 2 do artigo 27º do
Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro.
9. Relativamente aos RAAO, deve ser elaborado um Relatório Preliminar, com base na visita ao
local do projeto a realizar pela EEA, projetista e empreiteiro, após este ter sido devidamente
piquetado, dando informação, nomeadamente, de qualquer alteração/adaptação do projeto
ou medidas de minimização. Durante a fase de construção, devem ser apresentados
Relatórios Parcelares do AAO que devem retratar, nomeadamente, a evolução da obra, a
verificação da implementação do PAAO, as visitas efetuadas, eventuais dificuldades e
reclamações, as ações de sensibilização, eventuais Constatações Ambientais e verificação
do cumprimento das medidas de minimização, apoiado num adequado registo fotográfico.
Salienta-se que, quando constam destes relatórios propostas de alterações ao projeto ou às
ações de obra, os mesmos devem ser destacados na carta que acompanha o RAAO, para
que a Autoridade de AIA proceda às devidas diligências.

10.6 Programas de monitorização
No RECAPE devem ser apresentados os Programas de Monitorização revistos tendo em
consideração os aspetos a seguir mencionados.
Monitorização da Avifauna e Quirópteros
Reformular o Programa de Monitorização apresentado no EIA, tendo em consideração as
seguintes diretrizes:
•

Com base na análise dos dados disponíveis em resultados da monitorização do PE Caramulo
relativamente às evidências de utilização do espaço por espécies de vertebrados voadores
com estatuto de ameaça elevada e às evidências de mortalidade por colisão verificada,
nomeadamente sobre a espécie Cyrcus pygargus; atendendo também ao tempo que decorreu
desde os estudos desenvolvidos nos sub-parques do PE Caramulo, a monitorização do ano
zero dos vertebrados voadores deverá igualmente ocorrer antes da elaboração do projeto de
execução de forma contribuir efetivamente com dados (relevam-se os dados relativos às
áreas mais utilizadas pelos vertebrados voadores, cartografia de rotas de voo, definição de
áreas de maior perigosidade de colisão, áreas mais suscetíveis de impactes acrescidos,
localização de áreas de nidificação, abrigos, etc.) para a definição do layout menos
impactante, outras medidas de minimização necessárias, assim como para a melhor
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avaliação dos impactes do projeto. Neste sentido, deverá ser efetuada caracterização mais
pormenorizada e atual da situação de referência da área de estudo relativa à utilização da
avifauna e quirópteros.
•

Devem ser seguidos as diretrizes mais recentes para monitorização dos quirópteros: ICNF
2017. Diretrizes para a consideração de morcegos em programas de monitorização de
Parques Eólicos em Portugal continental (Revisão 2017). Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas, Lisboa. 16 pp.

•

No âmbito da monitorização dos vertebrados voadores, é muito importante que os resultados
relativos a eventuais impactes sobre este grupo (mortalidade, exclusão, etc.) possam ser
confrontados com dados relativos ao projeto (ex.: funcionamento dos aerogeradores, ações
de construção ou manutenção, etc.) e medidas de minimização.

•

Relativamente à análise da atividade dos quirópteros em função das condições
meteorológicas, nomeadamente da velocidade do vento, considera-se útil a apresentação de
análise estatística que permita avaliar o intervalo de velocidade de vento ocorre a maior parte
da atividade de quirópteros na área do projeto. Esta avaliação deverá poder ser relacionada,
em fase de exploração, com dados de funcionamento dos aerogeradores relativamente à
velocidade do vento, assim como com a mortalidade.

•

A caracterização das áreas com os locais de amostragem experimentais e controlo deverá
integrar informação de contexto, nomeadamente relativa ao presente projeto e relativamente
a outros parques eólicos existentes.

•

É também importante que os resultados da monitorização sejam comparados com os dos PE
próximos e respetivas áreas controlo. A comparação estatística de resultados, depois de
vários anos de monitorização dos vários PE e respetivas áreas controlo, poderá ser um
contributo relevante para a análise dos impactes cumulativos destes projetos e da eficácia
das metodologias de monitorização desenvolvidas.

•

A monitorização da mortalidade deverá incluir a linha elétrica.

Monitorização da Flora e Vegetação
Reformular o Programa de Monitorização apresentado no EIA, tendo em consideração as
seguintes diretrizes:
•

Com o objetivo de contribuir para que em fase projeto de execução existam elementos
suficientes para definir a localização menos impactante das estruturas, assim como para a
definição de outras medidas de minimização de impactes (como a sinalização e proteção das
áreas com populações mais relevantes), considera-se que deverá ser desenvolvido estudo
mais pormenorizado que caraterize a situação de referência relativamente à flora, em fase
prévia ao projeto de execução e correspondente ao ano zero de monitorização.

•

Este estudo deverá abarcar todas as épocas fenológicas e não apenas duas; deverá
prospetar e caracterizar (também quantitativamente) as comunidades vegetais (com
particular atenção às populações de espécies RELAPE) de forma a permitir avaliar o impacte
efetivo das diferentes estruturas do projeto, definir a sua melhor localização e medidas de
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minimização de impacte adequadas; deverá produzir elementos cartográficos relativamente
à localização aos núcleos de espécies RELAPE mais relevantes; deverão ser caracterizadas
as áreas a intervencionar e áreas próximas, devendo ser monitorizadas áreas controlo com a
mesma metodologia. A monitorização do ano zero (assim como dos anos restantes) deverá
incluir dados quantitativos dos parâmetros das populações das áreas do projeto e das áreas
controlo, de forma a poderem ser comparados com os resultados dos anos seguintes.
•

O Plano de monitorização deverá permitir perceber de que forma as ações relacionadas com
a construção e exploração do projeto, as ações de recuperação das áreas intervencionadas
e medidas de minimização influenciam as populações das espécies RELAPE e as
comunidades vegetais, assim como a capacidade de recuperação da flora e vegetação. Neste
sentido este Plano deverá avaliar a evolução relativa de parâmetros quantitativos (como a
abundância/dominância, índices de diversidade, áreas ocupadas pelas populações)
amostrados em parcelas fixas ao longo dos vários anos monitorizados, em áreas
intervencionadas (afetadas por ações do projeto, alvo de ações de recuperação ou medidas
de minimização) e não intervencionadas (controlo), nas várias tipologias de habitats
presentes, desde o ano zero.

•

Sublinha-se a importância de áreas controlo para avaliar se as variações dos parâmetros
amostrados estão relacionadas com o projeto ou decorrem da influência de fatores externos,
como por exemplo, os incêndios.

•

A amostragem e o tratamento de dados resultantes da monitorização da flora e vegetação
deverá incluir informação e análise estatística relativa à relação dos dados recolhidos nos
pontos de amostragem com ações do projeto, medidas de minimização e ações de
recuperação. Os relatórios deverão descrever de forma pormenorizada as ações relativas ao
projeto (construção, recuperações e exploração), como por exemplo se foi efetuada ou não
descompactação do solo, se foi usado solo armazenado em pargas, etc.. Sublinha-se a
necessidade de distribuir de forma adequada os locais de amostragem e definir a análise
estatística os dados recolhidos, de forma a verificar a sua relação com as diferentes ações
associadas ao projeto, diferentes habitats, fatores exógenos, etc.

•

O plano de monitorização da flora e vegetação deverá incluir a monitorização da evolução da
invasão por espécies do género Acacia sp. (ou outras espécies invasoras de acordo com o
disposto no Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro), assim como os resultados das
medidas de minimização desenvolvidas neste âmbito.

•

A monitorização deverá incluir a área afetada pela linha elétrica.

Monitorização do Ambiente Sonoro
O plano de Monitorização do Ambiente Sonoro deve incluir as seguintes diretrizes:
Locais de Amostragem
Com base no levantamento da situação atual em termos acústicos e na avaliação de impactes
deverão ser realizadas medições do nível sonoro nos locais indicados na caracterização da
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situação de referência do EIA (ver Capítulo IV). No caso de ocorrerem situações de reclamação
que o justifiquem deverão ainda ser efetuadas medições junto aos recetores com sensibilidade
ao ruído pertencentes aos reclamantes.
Parâmetros a Monitorizar
Os parâmetros a medir, quer na caracterização do ruído ambiente quer na caracterização do
ruído residual, são:
•

LAeq – nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A;

•

LAeq, Impulsive – nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, medido com a
ponderação temporal impulsiva;

•

LAeq, Fast – nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, em cada banda de terço de
oitava, medido com a ponderação temporal Fast.

No caso da avaliação dos Valores Limite de Exposição, a análise será efetuada na vigência dos
três períodos de referência definidos na alínea p) do Artigo 3º do Regulamento Geral do Ruído
(Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007,
de 16 de Março e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto) – RGR.
No caso da avaliação do Critério de Incomodidade a análise será feita apenas nos períodos de
referência aplicáveis. Note-se que, a verificação do critério de incomodidade, não é aplicável
para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou
para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de receção igual ou
inferior a 27 dB(A).
Frequência de Amostragem
Para a fase de exploração do projeto em estudo recomenda-se a monitorização dos níveis
sonoros apercebidos nos locais com interesse, no final do primeiro ano de exploração, visto ser
durante este período que se procede à afinação definitiva dos aerogeradores.
Durante o restante período de vida útil, não sendo expectáveis alterações sensíveis dos níveis
sonoros com origem no Parque Eólico, poderão ser realizadas ações de monitorização adicionais
apenas nos casos em que se verifique alteração do regime de funcionamento das máquinas ou
surja alguma reclamação que o justifique.
Estas ações de monitorização destinam-se a verificar as previsões apresentadas e a avaliar o
cumprimento das exigências regulamentares aplicáveis, designadamente no que respeita à
necessidade de adoção de medidas de minimização do ruído de funcionamento dos
aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo.
Métodos de Amostragem e Tratamento dos Dados e Equipamentos Necessários
Os métodos de amostragem e tratamento dos dados (nomeadamente o tratamento estatístico)
deverão ser realizados de acordo com os procedimentos constantes na Norma Portuguesa
aplicável, nomeadamente a NP ISO 1996 (2011), complementada pelo Guia Prático para
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Medições de Ruído Ambiente, emitido pela APA em 2011 e os equipamentos de medição
acústica deverão ser de modelo(s) homologado(s) pelo Instituto Português de Qualidade e
calibrados pelo Laboratório Primário de Metrologia Acústica.
Identificação dos indicadores de atividade do projeto, associados à exploração, ou de fatores
exógenos, que tenham relação com os resultados da monitorização
O relatório de monitorização deverá permitir estabelecer uma relação dos dados obtidos com as
características do projeto ou do ambiente exógeno ao projeto. Pelo exposto, e sem prejuízo de
outra informação relevante, o relatório de ensaio deverá conter a seguinte informação mínima:
•

Descrição qualitativa das fontes que compõem o ruído ambiente e particular avaliado,
nomeadamente, equipamentos em funcionamento durante as medições;

•

Descrição detalhada das condições meteorológicas prevalecentes e das condições de
funcionamento das fontes sonoras durante a medição, e descrição do número de passagens
de veículos por categoria.

De referir que, no decurso de uma determinada medição, o técnico deve procurar eliminar
ocorrências interferentes, que nitidamente não façam parte da componente acústica “usual” do
ruído ambiente do local em análise, ou seja, que não sejam representativas da situação que se
pretende caracterizar. Situações como cães a ladrar e pessoas a falarem nas proximidades do
local devem ser retiradas dos intervalos de amostragem, a menos que, de facto, sejam parte
integrante do ruído ambiente do local.
Critérios de Avaliação de dados
Os critérios de avaliação de dados para as medições acústicas a efetuar, serão os estabelecidos
na legislação sobre ruído ambiente em vigor, nomeadamente no RGR. De acordo com aquele
documento a atividade dos parques eólicos configura-se como uma atividade ruidosa
permanente e, sendo assim, estão sujeitas ao cumprimento de dois critérios distintos: Valores
Limite de Exposição e Critério de Incomodidade.
Os valores limite de exposição (art.º 11.º do RGR) aplicáveis, em função da classificação da zona
em questão, sintetizam-se no quadro seguinte:
Condição 1 – Valores Limite de Exposição

Valores Limite de Exposição (Fonte: EIA, 2017)
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Condição 2 – Critério de Incomodidade
Para completar a caracterização da atividade ruidosa permanente em análise é necessário
verificar o critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do indicador
LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da atividade ou
atividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, diferença que não pode
exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período
noturno, nos termos do Anexo I do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, do qual faz parte
integrante.
Os limites reais dependem no entanto da duração acumulada de ocorrência do ruído particular
no período de referência em análise, de acordo com o Anexo I do referido regulamento.
Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adotar na Sequência dos Resultados dos Programas
de Monitorização
Embora não seja expectável, caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não
estão em conformidade com a legislação, sempre que possível, adotar-se-ão medidas de
minimização suplementares e /ou deverão ser redimensionados as medidas já implementadas.
Após a implementação das mesmas, serão realizadas novas medições para comprovar que foi
reposta a conformidade com a legislação ou que os impactes significativos foram minimizados.
Periodicidade dos Relatórios de Monitorização
Na sequência da campanha de monitorização será elaborado um relatório de monitorização, para
envio à autoridade de AIA. Este relatório será desenvolvido nos termos da Portaria n.º 395/2015,
de 4 de novembro.
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Anexo I: Enquadramento e localização do projeto
(Fonte: Peças desenhadas retiradas do EIA, 2017)
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Anexo II: Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais
I.

Enquadramento

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro de 2013, que define o regime jurídico de
avaliação de impacte ambiental (AIA) prevê a integração, na Declaração de Impacte Ambiental
(DIA), de um índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, conforme disposto no n.º 1
do seu artigo 18.º, que se transcreve:
1 - A DIA pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável, fundamentando-se num
índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, definido com base numa escala
numérica, correspondendo o valor mais elevado a projetos com impactes negativos muito
significativos, irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis.
De forma a possibilitar a aplicação prática da norma acima transcrita, o Grupo de Pontos Focais
das Autoridades de AIA, constituído ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do mesmo diploma,
desenvolveu uma proposta de metodologia para determinação do referido índice, o qual se
constitui como uma ferramenta de expressão de resultados.
A referida proposta mereceu a concordância do Senhor Secretário de Estado do Ambiente,
através do despacho emitido a 17 de abril de 2014, e será aplicada por um período experimental
de um ano, após o qual será efetuado um balanço da sua aplicação.
De acordo com a metodologia proposta, a determinação do índice, pela natureza do exercício de
ponderação inerente, deve ser efetuada, em primeira instância, pela Comissão de Avaliação e
constar como anexo ao parecer a emitir ao abrigo do disposto no artigo 16.º n.º 1 do Decreto-Lei
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro.
II. Determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais
Face ao enquadramento acima apresentado, a Comissão de Avaliação procedeu à determinação
do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, o qual, assumindo-se como uma
ferramenta de expressão de resultados, foi apenas desenvolvido para a alternativa identificada
como a que, globalmente, melhor permite assegurar a ponderação dos valores em presença.
Foi também adotado como pressuposto de base a não inclusão da componente “Ordenamento
do Território” como um fator ambiental específico dado que:
•

Os valores inerentes às regras fixadas nos instrumentos de gestão territorial (IGT) foram
ponderados de forma transversal na análise desenvolvida sectorialmente para os vários
fatores ambientais; e

•

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no seu 18.º n.º 6, refere que as
situações de desconformidade com IGT não condicionam o sentido da decisão do
procedimento de AIA.
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Assumindo os pressupostos acima explanados, a CA procedeu à determinação da significância
dos impactes do projeto, na alternativa selecionada, sobre os fatores ambientais considerados,
tal como a seguir se sintetizam:
Significância dos

Significância dos

impactes negativos

impactes positivos

Solo e Uso do Solo

Pouco significativos

Não identificados

Sistemas Ecológicos

Significativos

Não identificados

Qualidade do Ar

Não identificados

Pouco significativos

Ambiente Sonoro

Pouco significativos

Não identificados

Socioeconomia

Não identificados

Significativos

Património Cultural

Pouco significativos

Não identificados

Paisagem

Significativos

Não identificados

Fatores Ambientais

Face às caraterísticas do projeto e aos seus objetivos, e tendo em consideração os valores em
presença nas áreas afetadas, foram atribuídos os seguintes níveis de preponderância aos fatores
ambientais considerados:
Fatores Ambientais

Preponderância

Solo e Uso do Solo

Não Relevante

Sistemas Ecológicos

Relevante

Qualidade do Ar

Não Relevante

Ambiente Sonoro

Não Relevante

Socioeconomia

Relevante

Património Cultural

Relevante

Paisagem

Relevante

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários
fatores ambientais e dada à preponderância atribuída aos mesmos, a presente CA procedeu à
determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais do projeto de
“Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo”, de acordo com a valoração numérica
definida na metodologia proposta pelo Grupo de Pontos Focais das Autoridades de AIA, tendo
sido obtido o valor 4.
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Anexo III: Registo fotográfico da visita ao local
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Processo de AIA n.º 2971
“SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO CARAMULO”
Registo da Visita ao Local
9 de novembro de 2017

Vista do Parque Eólico do Caramulo.

Vista dos acessos existentes do Parque Eólico do Caramulo.

Vista do local de implantação do novo Aerogerador n.º 03 do Parque Eólico do Caramulo.

Vista para o local de implantação do novo Aerogerador n.º 02 e envolvente do Parque Eólico do Caramulo.

Vista da envolvente do Parque Eólico.
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Vista dos acessos existentes no Parque Eólico.

Vista para o local de implantação do novo Aerogerador n.º 04.

Vista para o local de implantação da sub-estação.
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Vista da envolvente do Parque Eólico.

Vista para a torre de controlo de comunicações e edifício de apoio da ANACOM existente no Parque Eólico.

Vista para a envolvente do Aerogerador n.º 08.
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Vista para a envolvente do Aerogerador n.º 05.

Vista para a envolvente do Aerogerador n.º 01.
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Vista do edifício da Sub-estação do sub-Parque existente
(não incluída neste processo de avaliação).

Vista do edifício de comando da Sub-estação do sub-Parque existente
(não incluída neste processo de avaliação).

Processo de AIA n.º 2971: Registo da Visita ao Local | 9 de novembro 2017

Anexo IV: Parecer Externo

AIA n.º 2971: Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo| Parecer da Comissão de Avaliação

AIA n.º 2971: Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo| Parecer da Comissão de Avaliação

Exmo. Senhor:
Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. - APA/ARH
Centro
Edifício Fábrica dos Mirandas - Avenida Cidade
Aeminium
3000-429 COIMBRA

REGISTADO
REGISTADO COM A.R.

Sua referência:
Of. Nº :

Sua comunicação de:

SO59351-2017
DAIA.DAP.

Nossa referência:
Of. Nº:

13-11-2017

16-10-2017

Proc. Nº:

Data:

'entrada n.º'

Proc. Nº:

ASSUNTO: Parque eólico do Caramulo - avaliação de impacte ambiental
Na sequência do vosso ofício n.º S059351-201710-DAIA.DAP – 16-10-2017 e presente a
reunião de Câmara realizada a 08 de novembro último, cumpre-me informar V. Exa. que este
órgão executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a informação técnica e, com base
na mesma, emitir parecer específico sobre o processo de avaliação de impacte ambiental n.º
2971.
Para os devidos efeitos, junto se anexa a respetiva informação técnica e a declaração relativa à
deliberação mencionada no parágrafo anterior.
Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Câmara,

______________________________________
(Paulo Manuel Robalo da Silva Ferreira)
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