PROJETO DO SOBREEQUIPAMENTO DO
PARQUE EÓLICO DO CARAMULO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Estudo Prévio

VOLUME 3 – ANEXOS TÉCNICOS
MAIO 2017

PROJETO DO SOBREEQUIPAMENTO DO
PARQUE EÓLICO DO CARAMULO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Estudo Prévio

VOLUME 3 – ANEXOS TÉCNICOS
ÍNDICE GERAL DO EIA

VOLUME 1 – RESUMO NÃO TÉCNICO
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍ NTESE


Capítulo I – Introdução



Capítulo II – Objetivos e Justificação do Projeto



Capítulo III – Descrição do Projeto



Capítulo IV – Situação Atual do Ambiente



Capítulo V – Análise de Impactes Ambientais e Medidas de Minimização



Capítulo VI – Síntese de Impactes. Avaliação Global das Alternativas



Capítulo VII – Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental



Capítulo VIII – Lacunas e Conclusões

VO LUME 3 – ANE XOS TÉ CNICOS

Revisão

01

Data

2017-05-30

Descrição da Alteração

1ª Edição

Porto, maio de 2017
Visto,

__________________________

__________________________

(assinatura digitalizada

(assinatura digitalizada

Maria Helena Ferreira, Eng.ª

C. Diogo Trindade, Eng.

Coordenação Geral do Estudo

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

Coordenação Adjunta

pág.i

Volume 3_Anexos Técnicos

(Página intencionalmente deixada em branco)

pág.ii
Volume 3_ Anexos Técnicos

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

PROJETO DO SOBREEQUIPAMENTO DO
PARQUE EÓLICO DO CARAMULO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Estudo Prévio

VOLUME 3 – ANEXOS TÉCNICOS

ÍNDICE

ANEXO 1 – ELEMENTOS

DE

PROJETO

DESENHO 1 – PLANTA

DE

DESENHO 2 – PLANTA

E

LOCALIZAÇÃO. IMPLANTAÇÃO GERAL

ALÇADOS

DESENHO 3 – PLATAFORMA TIPO
DESENHO 4 – VALA

PARA

DO

E

AEROGERADOR

DRENAGEM

DOS

MACIÇOS

DE

FUNDAÇÃO

CABOS ELÉCTRICOS. PERFIS TIPO

DESENHO 5 – ACESSOS. PERFIL TRANSVERSAL TIPO
DESENHO 6 – ACESSOS

E

DESENHO 7 – EDIFÍCIO

DE

VALAS

DE

CABOS. PLANTA GERAL

COMANDO

E

SUBESTAÇÃO. PLANTA

DESENHO 8 – ESTALEIRO. PLANTA

ANEXO 2 – AMBIENTE SONORO
A N E X O 2.1 – R E L A T Ó R I O

AVALIAÇÃO ACÚSTICA

DE

ANEXO 3 – FATORES BIOLÓGICOS

E

ECOLÓGICOS

A N E X O 3.1 – L I S T A G E M F A U N Í S T I C A

ANEXO 4 – PATRIMÓNIO
A N E X O 4.1 – A U T O R I Z A Ç Ã O
A N E X O 4.2 – R E L A T Ó R I O
ANEXO 5 – ORDENAMENTO

ANEXO 6 – PLANTA

ANEXO 7 – CARTA

DE

DE

E

DE

DOS

DA

DR C- C

TRA BA L H OS A R Q UE O L Ó G IC O S

CONDICIONANTES

CONDICIONAMENTOS

RECUPERAÇÃO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS

pág.iii

Volume 3_Anexos Técnicos

ANEXO 8 – PLANO

DE

ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

A N E X O 8.1 – P L A N O

DE

A N E X O 8.2 – P L A N O

DE GESTÃO DE

DA

ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

OBRA
DA

OBRA

RESÍDUOS

A N E X O 8.3 – L I S T A D E M E D I D A S A M B I E N T A I S A P L I C Á V E I S À C O N S T R U Ç Ã O D O P R O J E T O
DE SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO CARAMULO
ANEXO 9 – PARECERES
A N E X O 9.1 – C O R R E S P O N D Ê N C I A E N V I A D A
A N E X O 9.2 – C O R R E S P O N D Ê N C I A R E C E B I D A

ANEXO 10 – BIBLIOGRAFIA

pág.iv
Volume 3_ Anexos Técnicos

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

ANEXO 1

ELEMENTOS DE PROJETO

DESENHO 1 – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO. IMPLANTAÇÃO GERAL
DESENHO 2 – PLANTA E ALÇADOS DO AEROGERADOR
DESENHO 3 – PLATAFORMA TIPO E DRENAGEM DOS MACIÇOS DE FUNDAÇÃO
DESENHO 4 – VALA PARA CABOS ELÉCTRICOS. PERFIS TIPO
DESENHO 5 – ACESSOS. PERFIL TRANSVERSAL TIPO
DESENHO 6 – ACESSOS E VALAS DE CABOS. PLANTA GERAL
DESENHO 7 – EDIFÍCIO DE COMANDO E SUBESTAÇÃO. PLANTA E CORTE
DESENHO 8 – ESTALEIRO. PLANTA

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

ANEXO 1

Volume 3_Anexos Técnicos

(Página intencionalmente deixada em branco)

ANEXO 1

Volume 3_Anexos Técnicos

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

DESENHO 1
1/2
Escala 1:25 000

DESENHO 2
PLANTA E ALÇADOS DO AEROGERADOR
1/2
Escala 1:

A3

DESENHO 2
PLANTA E ALÇADOS DO AEROGERADOR
2/2
Escala 1:

A3

5.00

6.00

0.60

2.80

1.50

0.70
0.15

21.50

35.00

5.00

PERFIL TRANSVERSAL DA FUNDAÇÃO DO AEROGERADOR

DESENHO 3
PLATAFORMA TIPO E DRENAGEM
DOS MACIÇOS DE FUNDAÇÃO

40.00
PLATAFORMA DE MONTAGEM TIPO E PLATAFORMA FINAL

A3

I

DESENHO 4
VALA PARA CABOS ELÉTRICOS. PERFIS TIPO
/
Escala 1:

A3

DESENHO 5
ACESSOS. PERFIL TRANSVERSAL TIPO
/
Escala 1:25

A3

Z01

Z08
Z02
Z03
Z09

DESENHO 6
Z04

Z05

ACESSOS E VALAS DE CABOS. PLANTA GERAL
1/2

Z06

Escala 1:5 000

N

W

E

S

Z08

Z09

Z01

DESENHO 6
Z08
Z02
Z03
Z09

ACESSOS E VALAS DE CABOS. PLANTA GERAL
2/2
Escala 1:5 000

Z04

Z05
Z06

13.60
4.70

2.00

4.70

1.00

3.31

1.20

3.36

13.15

2.40

6.53

3.82

10870

0.33

11

13.59

2.23

0.34

2.00

2.56

2.30

0.33

5.30

2.56

6.36

4

2749

2.40

7.36

22870

250

11.46

3.58

600

TI

Q1
F2

Q3

F3

6

2.23

0.46
0.84

170
0.65

12000

1.01

1500

1.61

5

10
2.09

0.78

1.35

1.67

1500

1
SC

1.00

TT

600
0.71

Q2

0.96

F1

2.35

2000

2.00

TP

11.46

3
8

6.36

1.35

1.50

6.50

0.45

1.00

F2N

0.00

2.00

3.76

2.00

2000

0.50

0.80

-0.05

0.19

2.91

2250

2

2.00

9

2.22
6000

960

1040

7

1.85

6.36

2.22

3.11

0.10

PL

1.28

0.90

1.28

1.45

2.67

0.43

750

21750
3200

2000

2000

1750

1750

2000

3300

3545

2205

10220

31970

DESENHO 7
EDIFÍCIO DE COMANDO E SUBESTAÇÃO. PLANTA
1/2
Escala 1:200

DESENHO 7
EDIFÍCIO DE COMANDO E SUBESTAÇÃO. CORTE
2/2
Escala 1:100

DESENHO 8
ESTALEIRO. PLANTA
1/2
Escala 1:200

ANEXO 2

AMBIENTE SONORO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

ANEXO 2

Volume 3_Anexos Técnicos

(Página intencionalmente deixada em branco)

ANEXO 2

Volume 3_Anexos Técnicos

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

ANEXO 2.1

– RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

ANEXO 2.1

Volume 3_Anexos Técnicos

(Página intencionalmente deixada em branco)

ANEXO 2.1

Volume 3_Anexos Técnicos

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

Avaliação Acústica
Medição de níveis de pressão
ssão sonora. Determinação do nível sonoro
sono médio de longa
duração.

Requerente: Agri-Pro
Agr
Ambiente, Consultores S.A.
16.3
Referência do Relatório: 16.389.RAIE.Rlt1.Vrs1

Actividade: Parque
Par
Eólico do Caramulo
Local do Ensaio: Nogueira,
Nog
Monteteso e Caselho
Processo: ___________________
___
SONOMETRIA
TRIA

Data dos Ensaios: 20
0 a 25-05-2015
Data do Relatório: 14
4-12-2016
Total de Páginas: 26
(anexos)

MEDIÇÕES DEE SO
SOM, PROJECTOS ACÚSTICOS,
CONSULTORIA,
A, HI
HIGIENE E SEGURANÇA, LDA
URB. COLINAS DE B
BARCARENA
RUA DAS AZENHAS
HAS, Nº22 B | 2730-270 BARCARENA
NC 504 704 745
t 214 264 806 | f214
f
264 808

comercial@s
l@sonometria.pt
www.sonom
nometria.pt
GPS 38°44'19.83“
.83“N ; 9°17'18.47"O

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
alores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quan
uando haja autorização expressa da Sonometria.

Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_10
Relatório:16.389.RAIE.Rlt1.Vrs1
Página 1 de 26

ÍNDICE
1.

CARACTERIZAÇÃO DO ENSA
SAIO

3

1.1. Descrição e Objectivo

3

1.2. Dados Identificadores dos Ensaio
saios

3

1.3. Definições

4

2.

6

CONTEXTO LEGISLATIVO E PROCEDIMENTOS
P
DE MEDIDA E DE CÁLCULO
ULO

2.1. Metodologia

6

2.2. Instrumentação e Medições

8

3.

10

RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES
CO

3.1. Descrição dos Locais de Medição
ição

10

3.2. Dados Obtidos

11

3.3. Avaliação dos Valores Limite de
e Exposição
Ex

17

4.INTERPRETAÇÃO DOS RESULTA
LTADOS E CONCLUSÕES

20

ANEXOS

21

A | LOCALIZAÇÃO

22

B | PLANO DE AMOSTRAGENS

23

C | CERTIFICADO DE ACREDITAÇÃ
TAÇÃO (L0535)

24

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
alores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quan
uando haja autorização expressa da Sonometria.

Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_10
Relatório:16.389.RAIE.Rlt1.Vrs1
Página 2 de 26

1. CARACTERIZAÇÃO DO ENSAIO
ENS
1.1. Descrição e Objectivo
O presente relatório foi realiza
alizado após alteração ao layout previsto dos equip
quipamentos para o projeto
do Sobreequipamento do
o P
Parque Eólico do Caramulo substituindo
o na
n íntegra o relatório
15.053.INCO.RLt2.Vrs1.
O presente relatório foi realiz
ealizado no âmbito da Avaliação da Situação dee Referência
Re
Acústica e dos
Valores Limite de Exposição
o associados
as
aos locais da envolvente do atual Parq
Parque Eólico do Caramulo,
no qual irão ser instalados no máximo
m
nove novos aerogeradores.
Foi avaliado o ruído ambiente
ente nos receptores sensíveis mais próximos locali
calizados na envolvente da
área de implantação do Projeto
ojeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo.
Car
Na realização das mediçõess dos
do níveis sonoros foi seguido o descrito nas Norm
ormas NP ISO 1996, Partes 1
e 2 (2011), sendo os resultado
ados interpretados de acordo com os limites estabe
tabelecidos no Regulamento
Geral do Ruído, Decreto-Leii n.º 9/2007, em vigor desde Fevereiro de 2007.

1.2. Dados Identificadores
res dos
d Ensaios

Requerente
nte

Agri-Pro Ambiente, Consulltores,, S.A

Actividade avalia
valiada

Aerogeradores do atual Parque Eólico
lico do
d
Caramulo

Localização da activ
actividade

Parque Eólico do Caramulo

Locais das mediç
edições
exteriores

Identificação/Caracte
acterização
das Fontes de
e Ru
Ruído
Horário de funciona
ionamento

P1
Latitude: 40°36'55.52"N
Longitude: 8°10'27.01"W
P2
Latitude: 40°35'39.40"N
Longitude: 8°10'18.55"W
P3
Latitude: 40°36'26.81"N
Longitude: 8° 8'57.45"W
Ruídos provenientes de aerogeradores,, Ruídos
Ru
vizinhança, naturais e rodoviários
Em contínuo, dependendo das condiçõ
dições
atmosféricas
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1.3. Definições
Designações do som intro
introduzidas pelas Normas ISO 1996 (2011) - No
o âm
âmbito do Decreto-Lei nº
9/2007 “ruído ambiente” equivale
equ
a “som total”; “ruído particular” equival
uivale a “som específico” e
“ruído residual” equivale a “som
“so residual”.
Som total - Som globall ex
existente numa dada situação e num dado instante
tante, usualmente composto
pelo som resultante de várias
ias ffontes, próximas e distantes.
Som específico - Compon
ponente do som total que pode ser especificamente
ente identificada e que está
associada a uma determinada
ada fonte.
f
Som residual - Som rem
remanescente numa dada posição e numa dada
dad situação quando são
suprimido(s) o(s) son(s) específ
pecífico(s) em consideração.
De
Designações
do som total, específico e residual

a) Três sons específico
íficos em consideração (2, 3 e 4), o som residual (5) e o som total
tot (1)

b) Dois sons específic
cíficos em consideração (2 e 3), o som residual (5) e o som total
tota (1)
1 som total; 2 som esp
específico A; 3 som específico B; 4 som específico C; 5 som
m residual.
re

Notas : O nível sonoro
noro residual mais baixo é obtido quando todos os sons específicoss são
sã suprimidos.
Em a) a área sombre
mbreada indica o som residual quando os sons específicos A, B e C são suprimidos.
Em b) o som residu
esidual inclui o som específico C dado que este não se encontra em con
consideração.

Som inicial - Som total existente numa situação inicial antes da ocorrência
o
de qualquer
modificação.
Som flutuante - Som contínuo
con
cujo nível de pressão sonora, durantee o período de observação,
varia significativamente mas
as qu
que não pode ser considerado um som impulsivo.
ivo.
Som intermitente - Sons
ons observáveis apenas durante certos períodos
os d
de tempo, em intervalos
regulares ou irregulares, em
m que
qu a duração de cada uma das ocorrências é supe
superior a 5 s.
Exemplo: Ruído de veículos
los motorizados em condições de baixo volume
lume de tráfego, ruído de
comboios, ruído de aeronaves,
ves, e ruído de compressores de ar.
Som impulsivo - Som ca
caracterizado por curtos impulsos de pressão
o sonora.
so
A duração de um
impulso de pressão sonora é, normalmente,
n
inferior a 1 s.
Som tonal - Som caracteri
cterizado por uma única componente de frequência
ncia ou por componentes de
banda estreita que emergem
m de
d modo audível do som total.
Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
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Períodos de Referência – “o intervalo de tempo a que se refere um indica
dicador de ruído, de modo a
abranger as actividades human
manas típicas delimitado nos seguintes termos” :
- Diurno
rno (07h00min. às 20h00min.)
- Entarde
tardecer (20h00min. às 23h00min.)
- Noctur
cturno (23h00min. às 07h00min.).
Ruído Ambiente – “o ruído
ruíd global observado numa dada circunstância num determinado instante,
devido ao conjunto das fontes
ntes sonoras que fazem parte da vizinhança próxim
óxima ou longínqua do local
considerado”.
Ruído Particular – “comp
omponente do ruído ambiente que pode ser espe
specificamente identificada
por meios acústicos e atribuída
uída a uma determinada fonte sonora”.
Ruído Residual – “o ruído
uído ambiente a que se suprimem um ou mais ruído
uídos particulares, para uma
situação determinada;
Nível Sonoro Contínuo
o Eq
Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um ruído
o nu
num intervalo de tempo nível sonoro, em dB(A), dee um ruído uniforme que contém a mesma energ
nergia acústica que o ruído
referido naquele intervalo de tempo.
t

L Aeq

 1 T LA10( t ) 
dT  dB(A)
= 10 log10  ∫ 10
0
T


sendo:
LA (t)
T

o valorr instantâneo
ins
do nível sonoro em dB(A);
o período
odo de referência em que ocorre o ruído particular
lar

Indicador de Ruído Diurno
Diur
(Ld) ou (Lday)-“o nível sonoro médio dee lo
longa duração, conforme
definido na norma np 1730-1:
1:1996, ou na versão actualizada correspondent
ente, determinado durante
uma série de períodos diurnos
nos representativos de um ano”, expresso em dB(A)
B(A) ;
Indicador de Ruído do EEntardecer (Le) ou (Levening)- “o nível sonoro
o m
médio de longa duração,
conforme definido na normaa np
n 1730-1:1996, ou na versão actualizada corres
rrespondente, determinado
durante uma série de períodos
dos do entardecer representativos de um ano” , expresso
exp
em dB(A) ;
Indicador de Ruído Noctu
octurno (Ln) ou (Lnight)-“o nível sonoro médio de lo
longa duração, conforme
definido na norma np 1730-1:
1:1996, ou na versão actualizada correspondent
ente, determinado durante
uma série de períodos nocturn
turnos representativos de um ano” , expresso em dB(A)
dB ;
Indicador de Ruído Diurn
iurno-Entardecer-Nocturno (Lden)-“o indicador dee ruído,
ru
expresso em dB(A),
associado ao incómodo global,
bal, dado pela expressão:

Zonas Sensíveis- “a área definida em plano municipal de ordenamen
mento do território como
vocacionada para uso habitac
bitacional, ou para escolas, hospitais ou similares
lares, ou espaços de lazer,
existentes ou previstos poden
dendo conter pequenas unidades de comércio e d
de serviços destinadas a
servir a população local, tais
is co
como café se outros estabelecimentos de restaura
auração, papelarias e outros
estabelecimentos de comércio
rcio tradicional, sem funcionamento no período nocturno;
noc
Zonas Mistas - “a áreaa de
definida em plano municipal de ordenamento do tterritório, cuja ocupação
seja afecta a outros usos,, existentes
ex
ou previstos, para além dos referido
ridos na definição de zona
sensível”;
Zona Urbana Consolidad
idada- “a zona sensível ou mista com ocupação
ção estável em termos de
edificação”.
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2. CONTEXTO LEGISLATIVO E PROCEDIMENTOS DE MEDIDA E DEE CÁLCULO
CÁ
2.1. Metodologia
Nº
7

Ensaio
saio
Método de Ensa
Ensaio
Medição de níveis dee pre
pressão sonora.
NP ISO 1996-1:2011
Determinação do nível
vel ssonoro médio de NP ISO 1996-2:2011
longa duração
SPT_08_RAMB_Lden_06:: 12
12-11-2012

álculos apresentados no presente relatório foram
m realizados
re
de acordo com
Os ensaios acústicos e os cálcu
a normalização aplicável, nom
omeadamente nas Normas NP ISO 1996, Partess 1 e 2 (2011). A análise dos
resultados é realizada de acord
cordo com o Regulamento Geral do Ruído – Decreto
reto-Lei nº 9/2007, de 17 de
Janeiro.
Na avaliação da incomodidade
ade sonora são seguidos os critérios estabelecidos
dos no artigo 13º, com base
nas diferenças de LAeq do ruído
uído ambiente e residual, consideradas as correcções
ções indicadas no anexo I.
imite é verificado o disposto no Capítulo III – Artigo
rtigo 11º - Valores limite de
Na avaliação dos valores limite
exposição, nomeadamente;
Ponto 1 – Em função da classi
lassificação de uma zona como mista ou sensível,l, de
devem ser respeitados os
seguintes valores limite de exposição:
exp
- As zonas mistas não
ão d
devem ficar expostas a ruído ambiente exterio
terior superior a 65 dB(A),
expresso pelo indicador
or Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicado
ador Ln;
- As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exteri
xterior superior a 55 dB(A),
expresso pelo indicador
or Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicado
ador Ln;
o da
das zonas sensíveis e mistas a que se referem
m os nºs 2 e 3 do artigo 6º,
Ponto 3- Até à classificação
para efeitos de verificação do valor
v
limite de exposição, aplicam-se aos recept
ceptores sensíveis os valores
limites de Lden igual ou inferior
rior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A).
ctividades ruidosas permanentes
Capítulo III – Artigo 13º - Activ
Ponto 1 – “A instalação e o exercício de actividades ruidosas permanente
ntes em zonas mistas, nas
envolventes das zonas sensíve
síveis ou mistas ou na proximidade dos receptores
res sensíveis isolados estão
sujeitos”:
a) “Ao cumprimento doss va
valores limite fixados no artigo 11º”; e
b) “Ao cumprimento do
o cri
critério de incomodidade, considerado como a di
diferença entre o valor do
indicador LAeq do ruído
o aambiente determinado durante a ocorrência
cia do ruído particular da
actividade ou actividades
es eem avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído
uído residual, diferença que
não pode exceder 5 dB(A)
B(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do
o eentardecer e 3 dB(A) no
período nocturno”, conside
sideradas as correcções indicadas no anexo I da Legi
Legislação.
De acordo com o ponto 1 de
deste anexo, o valor de LAeq do ruído ambiente
nte determinado durante a
ocorrência do ruído particular
cular é corrigido de acordo com as características
cas tonais ou impulsivas do
ruído, passando a designar-se
se por
p Nível de Avaliação - LAr, de acordo com a seg
seguinte expressão:
L Ar = L Aeq + K 1 + K 2
onde K1 é a correcção tonall e K2 é a correcção impulsiva.

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
alores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quan
uando haja autorização expressa da Sonometria.

Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_10
Relatório:16.389.RAIE.Rlt1.Vrs1
Página 6 de 26

O método para detectar ass ca
características tonais do ruído dentro do intervalo
rvalo do tempo de avaliação
consiste em verificar, no espectro
esp
de um terço de oitava, considerando
o as bandas centradas nas
frequências centrais entre 50 e 10000 Hz, se o nível de uma banda excede o da
das adjacentes em 5 dB(A)
ou mais, caso em que o ruído
ído deve
d
ser considerado tonal.
Para detectar as característic
rísticas impulsivas do ruído dentro do intervalo
alo d
de tempo de avaliação
determina-se a diferença entre
entr o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq,T, medido em simultâneo
com a característica impulsiv
ulsiva e fast. Se esta diferença for superior a 6 dB, o ruído deverá ser
considerado impulsivo.
Caso se detectem componente
entes tonais, K1 é igual a 3 dB(A). O mesmo aconte
ontece, quando se verificam
componentes impulsivas, em que K2 é igual a 3 dB(A), ou K1=0 dB(A)
(A) e K2=0 dB(A) se estas
componentes não forem identificadas.
ident
Caso se verifiquem as duas caracterís
terísticas em simultâneo, ao
valor de LAeq é adicionado 6 dB
dB(A).
De acordo com o ponto 2 do mesmo anexo, aos valores limite da diferenç
rença entre o LAeq do ruído
ambiente que inclui o ruído
o particular
pa
corrigido (LAr) e o LAeq do ruído residual
dual estabelecidos na alínea
b) do nº1 do artigo 13º, é adicionado
ad
o valor D, em função da relação percentual
perc
entre a duração
acumulada de ocorrência do
o ruído
ru particular e a duração total do período dee re
referência.
Valor da relação percent
centual(q) entre a
duração acumulada de ocorrência do
ruído particular e a duração
dur
total do
período de refer
eferência

Valor Limite [dB(A)]
(A)]
Período Período
Diurno Entardecer Período
íodo Nocturno

q ≤ 12,5%
,5%

9

8

5 ª)

6 b)

12,5% < q ≤ 25%
2
25% < q ≤ 50%
50
50%< q ≤ 75%
75
q > 75%
5%

8
7
6
5

7
6
5
4

5 ª)
5
4
3

5 ª)
5
4
3

a) Valores aplicáveis a activid
tividades com horário de funcionamento que ultrapasse
sse as 24 h.
b) Valores aplicáveis a activid
ctividades com horário de funcionamento até às 24 h

O disposto no ponto 1 alínea
ea b),
b não se aplica em qualquer dos períodos de re
referência, para um valor
do indicador LAeq do ruído
o ambiente
am
no exterior igual ou inferior a 45 dB(A
dB(A) ou para um valor do
indicador LAeq do ruído ambie
mbiente no interior dos locais de recepção igual
ual ou inferior a 27 dB(A),
considerando o estabelecido
do nos
n nºs 1 e 4 do anexo I do Decreto-Lei n.º 9/2007
2007.
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2.2. Instrumentação e Medi
edições
As medições foram efectuad
tuadas com recurso a equipamento de mediçã
dição e ensaio adequado,
nomeadamente:
- Sonómetro Analisador, dee classe
cla
de precisão 1, Marca Solo 01 dB, Modelo Solo
So Premium, nº de
Série 61277 e respectivo calibr
alibrador acústico Rion NC-74 nº de Série 34683823
23.
- Data da Última Verificação
ação Periódica: Janeiro de 2015 – CACV37/15
rca Amprobe, Modelo TMA10, SN 08090196, Certificados
Cer
de Calibração
- Termo-anemómetro Marca
AEROMETROLOGIE T12-1890
8908 de 10-10-2012 e A12-18908 de 10-10
10-2012 (termómetro e
anemómetro, respectivamente
ente).
Previamente ao início das medições,
med
foi verificado o bom funcionamento do
o so
sonómetro, bem como os
respectivos parâmetros de configuração.
con
No início e no final de cada série de medições procedeu-se à
calibração do sonómetro. O va
valor obtido no final do conjunto de medições não
nã diferiu do inicial mais
do que 0,5 dB(A). Quando este desvio é excedido o conjunto de medições não é considerado válido e é
repetido com outro equipamen
mento conforme ou depois de identificado e devida
vidamente corrigida a causa
do desvio, de acordo com os procedimentos
pr
definidos no Manual da Qualidade
dade do Laboratório.
No ponto exterior as mediçõe
ições de longa duração foram realizadas com o m
microfone do sonómetro
situado a uma altura de 3,8
,8 m a 4,2 m acima do solo, ou a 1,5 m acima da cota
co do receptor sensível
avaliado.
As considerações expressas
as n
neste estudo seguem o estipulado no Regulam
gulamento Geral do Ruído,
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, pelo que o principal parâmetro a considerar
c
é o LAeq (nível
sonoro contínuo equivalente).
te).
No caso de se recorrer à técni
écnica de amostragem é fundamental o conhecimen
imento prévio do regime de
funcionamento da fonte no período
p
de referência em análise e no interva
tervalo de tempo de longa
duração em questão, para a escolha
e
dos intervalos de tempo de medição
o (m
(momento de recolha das
medições, número de mediçõe
ições e respectiva duração).
Para fontes que não apresente
entem marcadas flutuações do nível sonoro ao long
longo do intervalo de tempo
de referência nem marcados
dos regimes de sazonalidade, deverão ser caracter
cterizados pelo menos dois
dias, cada um com pelo menos
enos uma amostra, em cada um dos períodos dee ref
referência que estejam em
causa. Por amostra entende--se um intervalo de tempo de observação quee po
pode conter uma ou mais
medições.
ias medições
m
é calculada com a equação a seguirr apr
apresentada:
A média logarítmica de várias
1
, /
10
10
,
Onde:
dições,
- n é o número de mediçõ
é o valor do nív
nível sonoro correspondente à medição i.
,
Para fontes que apresentem
m marcadas
m
flutuações do nível sonoro ao longo
o do intervalo de tempo de
referência que se apresentem
tem associadas a ciclos distintos de funcionamen
mento da fonte, devem ser
efectuadas pelo menos duas
uas amostras por ciclo. Para obter o valor do indic
indicador de longa duração,
mantém-se a necessidade de efectuar recolhas em pelo menos dois dias.
Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
alores medidos no local identificado no presente relatório.
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Quando é possível identificar
icar a ocorrência de ciclos no ruído que se pretend
tende caracterizar, deve ser
aplicada a seguinte equação:
10

,

1
!

10

,

/

Onde:
- n é o número de mediçõ
dições,
- é a duração do ciclo
lo i,
é
o
valor
do
nív
nível sonoro correspondente à medição i.
,
- ! ∑ corresponde
de à duração total de ocorrência do ruído a caracterizar,
cara
no período de
referência em análise.
A duração de cada medição
o é determinada fundamentalmente pela estabiliza
ilização do sinal sonoro em
termos de LAeq,t, a avaliar pelo
elo operador
o
do sonómetro. Regra geral, para ensaio
nsaios no interior, a duração
mínima de cada medição deve
eve ser de 10 minutos; para ensaios no exterior,, a duração
du
mínima
deve ser de 15 minutos devido,
dev
normalmente, à multiplicidade de fontes
ntes e à variabilidade das
condições de propagação que
ue iinfluenciam o registo de medição.
Sempre que a fonte sonora
ora for caracterizada por acontecimentos acústico
sticos discretos, o valor do
indicador de longa duração
o Ld, Le, Ln ou LAeq,T (mensal), pode ser calculado a partir
p
dos valores médios
de níveis de exposição sonora
ora LAE associados a cada tipo de acontecimentos,
tos, ponderados em função
das suas ocorrências relativas
vas n
no intervalo de tempo de longa duração em causa.
caus
Para cada tipo de acontecimen
mento acústico discreto tem-se
,

$$$$$
# % 10

' 10

!

Onde:
- # é o nível de exposi
posição sonora média de n acontecimentos acústi
cústicos do mesmo tipo, no
intervalo de tempo T (em segundos),
- =1 segundo.
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3. RESULTADOS OBTIDOS E CO
CONCLUSÕES
3.1. Descrição dos Locaiss de Medição
foram realizadas em 3 recetores sensíveis cuja
uja localização se encontra
As medições do ruído ambientee fo
indicada no Anexo A. Os critérioss utilizados
ut
na seleção dos recetores foram a proxi
roximidade e exposição aos
novos aerogeradores:
No quadro seguinte apresenta-see uma
um descrição de cada um dos recetores com iden
identificação do tipo de uso
e respetivo registo fotográfico.
ID
P1

Designação
Moradia
habitação

P2

Moradia
habitação

de

Moradia
piso
térreo, 780 m a
oeste
do
aerogerador
Z07 a implantar.

P3

Moradia
habitação

de

Moradia de 2
Pisos a 645 m a
oeste
do
aerogerador
Z01 a implantar.

de

Descrição
Moradia
piso
térreo, 1440 m
a norte do
aerogerador
Z09 a implantar.

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
alores medidos no local identificado no presente relatório.
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3.2. Dados Obtidos
Os resultados (médios) das
as medições
m
de ruído ambiente, realizadas paraa os Períodos considerados
adotando os procedimentos
os e utilizando os equipamentos anteriormente referidos
refe
são apresentados
nos quadros seguintes.
Ponto 1 - Período Diurno
o (07h-20h)
(07
- Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Das

Med.1
Mem.

20-05-2015

1
Med.2
Mem.

24-05-2015

10
Med.3
Mem.

Intervalo
alo de LAeq fast LAeq im p. Componentes
medição
ição
Penalisantes
[dB(A)]
[dB(A)]

24-05-2015

16:20
às

Tonais:
42.1

46.3

Impulsivas:
Não

Das

Tonais:

às

43.1

45.9

Não
Impulsivas:

17:19

Não

Das

Tonais:

17:19
às

42.5

45.9

17:34

11

Não

16:35
17:04

Ob
Observações

Não
Impulsivas:

Ruído provenie
roveniente de aerogeradores
audível; Ruídos
uídos naturais audível; Temp.
21.1ºC; Velocidad
ocidade do Vento entre 0-1 m/s

Ruído provenie
roveniente de aerogeradores
audível; Ruídos
uídos naturais audível; Temp.
23.9ºC; Velocidad
ocidade do Vento entre 0-1 m/s

Ruído provenie
roveniente de aerogeradores
audível; Ruídos
uídos naturais audível; Temp.
23.9ºC; Velocidad
ocidade do Vento entre 0-1 m/s

Não

Ponto 1 - Período do Entarde
tardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente
iente
ID

Data

Das

Med.1
Mem.

20-05-2015

6
Med.2
Mem.

24-05-2015

16
Med.3
Mem.
17

Intervalo
alo de LAeq fast LAeq im p. Componentes
medição
ição
Penalisantes
[dB(A)]
[dB(A)]

24-05-2015

22:20
às

Tonais:
41.1

47.4

Não
Impulsivas:

22:35

Não

Das

Tonais:

20:47
às

41.4

44.1

Não
Impulsivas:

21:02

Não

Das

Tonais:

21:02
às
21:17

Ob
Observações

39.6

44.9

Não
Impulsivas:

Ruído proveniente
niente de aerogeradores pouco
audível; Ruídos
uídos naturais audível; Temp.
14.7ºC; Velocidad
locidade do Vento entre 0-1 m/s

Ruído proveniente
niente de aerogeradores pouco
audível; Ruídos
uídos naturais audível; Temp.
17.7ºC; Velocidad
locidade do Vento entre 0-1 m/s

Ruído proveniente
niente de aerogeradores pouco
audível; Ruídos
uídos naturais audível; Temp.
17.7ºC; Velocidad
locidade do Vento entre 0-1 m/s

Não
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Ponto 1 - Período Nocturno
urno ((23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Das

Med.1
Mem.

20-05-2015

7
Med.2
Mem.

25-05-2015

26
Med.3
Mem.

Intervalo
alo de LAeq fast LAeq im p. Componentes
Penalisantes
medição
ição
[dB(A)]
[dB(A)]

25-05-2015

23:00
às

Tonais:
40.2

45.9

Impulsivas:
Não

Das

Tonais:

às

39.1

42.2

Não
Impulsivas:

0:50

Não

Das

Tonais:

0:50
às

38.7

42.4

1:05

27

Não

23:15
0:35

Ob
Observações

Não
Impulsivas:

Ruído proveniente
niente de aerogeradores pouco
audível; Ruídos
uídos naturais audível; Temp.
14.1ºC; Velocidad
locidade do Vento entre 0-1 m/s

Ruído proveniente
niente de aerogeradores pouco
audível; Ruídos
uídos naturais audível; Temp.
17.3ºC; Velocidad
locidade do Vento entre 0-1 m/s

Ruído proveniente
niente de aerogeradores pouco
audível; Ruídos
uídos naturais audível; Temp.
17.3ºC; Velocidad
locidade do Vento entre 0-1 m/s

Não

Ponto 2 - Período Diurno
o (07h-20h)
(07
- Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Das

Med.1
Mem.

20-05-2015

2
Med.2
Mem.

24-05-2015

12
Med.3
Mem.
13

Intervalo
alo de LAeq fast LAeq im p. Componentes
medição
ição
Penalisantes
[dB(A)]
[dB(A)]

24-05-2015

16:53
às

Tonais:
45.1

48.4

Não
Impulsivas:

17:08

Não

Das

Tonais:

17:47

Não

às

45.4

47.9

Impulsivas:

18:02

Não

Das

Tonais:

18:02

Não

às
18:17

44.6

47.2

Impulsivas:
Não

Ob
Observações

Ruído provenie
roveniente de aerogeradores
audível; Ruídos
uídos naturais audível; Ruído
tráfego rodoviário
oviário da N230 audível; Temp.
21.1ºC; Velocida
locidade do Vento entre 1-1.5
m/s
Ruído provenie
roveniente de aerogeradores
audível; Ruídos
uídos naturais audível; Ruído
tráfego rodoviário
oviário da N230 audível; Temp.
23.9ºC; Velocidad
ocidade do Vento entre 0-1 m/s
Ruído provenie
roveniente de aerogeradores
audível; Ruídos
uídos naturais audível; Ruído
tráfego rodoviário
oviário da N230 audível; Temp.
23.9ºC; Velocidad
ocidade do Vento entre 0-1 m/s
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Ponto 2 - Período do Entarde
tardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente
iente
ID

Data

Das

Med.1
Mem.

20-05-2015

5
Med.2
Mem.

24-05-2015

18
Med.3
Mem.

Intervalo
alo de LAeq fast LAeq im p. Componentes
Penalisantes
medição
ição
[dB(A)]
[dB(A)]

24-05-2015

21:30
às

Tonais:
35.8

41.9

Impulsivas:

21:45

Não

Das

Tonais:

21:30
às

36.4

39.5

Não
Impulsivas:

21:45

Não

Das

Tonais:

21:45
às

36.2

38.8

Não
Impulsivas:
Não

22:00

19

Não

Ob
Observações

Ruído provenie
roveniente de aerogeradores
audível; Ruídos
uídos naturais audível; Ruído
tráfego rodoviário
oviário da N230 pouco audível;
Temp. 14.7ºC;
ºC; Ve
Velocidade do Vento entre 11.5 m/s
Ruído provenie
roveniente de aerogeradores
audível; Ruídos
uídos naturais audível; Ruído
tráfego rodoviário
oviário da N230 pouco audível;
Temp. 17.7ºC;
ºC; Ve
Velocidade do Vento entre 01 m/s
Ruído provenie
roveniente de aerogeradores
audível; Ruídos
uídos naturais audível; Ruído
tráfego rodoviário
oviário da N230 pouco audível;
Temp. 17.7ºC;
ºC; Ve
Velocidade do Vento entre 01 m/s

Ponto 2 - Período Nocturno
urno ((23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Med.1
Mem.

20-05-2015

8
Med.2
Mem.

Med.3

25

Das

Tonais:

23:27

Não

às

33.0

37.0

Não

Das

Tonais:

às

Não
33.5

38.2

Impulsivas:

0:06

Não

Das

Tonais:

0:06
25-05-2015

Impulsivas:

23:42

23:51
24-05-2015

24

Mem.

Intervalo
alo de LAeq fast LAeq im p. Componentes
Penalisantes
medição
ição
[dB(A)]
[dB(A)]

às
0:21

Não
34.2

38.3

Impulsivas:

Observações

Ruído proven
roveniente de aerogeradores
audível; Ruídos naturais audível; Temp.
14.1ºC; Velocida
locidade do Vento entre 0-1 m/s

Ruído proven
roveniente de aerogeradores
audível; Ruídos naturais audível; Temp.
17.3ºC; Velocida
locidade do Vento entre 0-1 m/s

Ruído proven
roveniente de aerogeradores
audível; Ruídos naturais audível; Temp.
17.3ºC; Velocida
locidade do Vento entre 0-1 m/s

Não
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Ponto 3 - Período Diurno
o (07
(07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Das

Med.1
Mem.

20-05-2015

3
Med.2
Mem.

24-05-2015

14
Med.3
Mem.

Intervalo
alo de LAeq fast LAeq im p. Componentes
medição
ição
Penalisantes
[dB(A)]
[dB(A)]

24-05-2015

17:25
às

Tonais:
42.4

46.5

Impulsivas:
Não

Das

Tonais:

às

40.2

42.1

Não
Impulsivas:

18:53

Não

Das

Tonais:

18:53
às

40.9

43.4

19:08

15

Não

17:40
18:38

Observações

Não
Impulsivas:

Ruído proven
roveniente de aerogeradores
audível; Ruídos naturais audível; Temp.
21.1ºC; Velocida
locidade do Vento entre 0-1 m/s

Ruído proven
roveniente de aerogeradores
audível; Ruídos naturais audível; Temp.
23.9ºC; Velocida
locidade do Vento entre 0-1 m/s

Ruído proven
roveniente de aerogeradores
audível; Ruídos naturais audível; Temp.
23.9ºC; Velocida
locidade do Vento entre 0-1 m/s

Não

Ponto 3 - Período do Entarde
ntardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambient
biente
ID

Data

Das

Med.1
Mem.

20-05-2015

4
Med.2
Mem.

24-05-2015

20
Med.3
Mem.
21

Intervalo
alo de LAeq fast LAeq im p. Componentes
Penalisantes
medição
ição
[dB(A)]
[dB(A)]

24-05-2015

21:04
às

Tonais:
35.8

40.0

Não
Impulsivas:

21:19

Não

Das

Tonais:

22:22

Não

às

38.2

42.1

Impulsivas:

22:37

Não

Das

Tonais:

22:37
às
22:52

Observações

37.9

41.9

Não
Impulsivas:

Ruído proven
roveniente de aerogeradores
audível; Ruídos naturais audível; Temp.
14.7ºC; Velocida
locidade do Vento entre 0-1 m/s

Ruído proven
roveniente de aerogeradores
audível; Ruídos naturais audível; Temp.
17.7ºC; Velocida
locidade do Vento entre 0-1 m/s

Ruído proven
roveniente de aerogeradores
audível; Ruídos naturais audível; Temp.
17.7ºC; Velocida
locidade do Vento entre 0-1 m/s

Não
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Ponto 3 - Período Nocturno
urno ((23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Das

Med.1
Mem.

Med.2

Med.3

23

Não
38.6

42.5

Não

Das

Tonais:

às

Não
36.4

38.3

Impulsivas:

23:15

Não

Das

Tonais:

23:15
24-05-2015

Impulsivas:

0:15

23:00
24-05-2015

22

Mem.

às

às
23:30

Ob
Observações

Tonais:

0:00
21-05-2015

9

Mem.

Intervalo
alo de LAeq fast LAeq im p. Componentes
medição
ição
Penalisantes
[dB(A)]
[dB(A)]

Não
37.2

40.3

Impulsivas:

Ruído proveni
roveniente de aerogeradores
audível; Ruídos
uídos naturais audível; Temp.
14.1ºC; Velocidad
locidade do Vento entre 0-1 m/s

Ruído proveni
roveniente de aerogeradores
audível; Ruídos
uídos naturais audível; Temp.
17.3ºC; Velocidad
locidade do Vento entre 0-1 m/s

Ruído proveni
roveniente de aerogeradores
audível; Ruídos
uídos naturais audível; Temp.
17.3ºC; Velocidad
locidade do Vento entre 0-1 m/s

Não
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O Quadro I apresenta de acordo
ordo com os registos das estações meteorológicas
gicas dos aerogeradores do
Parque Eólico do Caramulo (Turbina
ina C01) as velocidades dos ventos durante as mediç
edições.

P1
P2
P3

Diurno
6.9 m/s
5.8 m/s
6.1 m/s

1º Dia
Entardecer
6.7 m/s
6.0 m/s
5.9 m/s

Noturno
7.4 m/s
8.4 m/s
8.9 m/s

Diurno
5.4 m/s
5.8 m/s
6.1 m/s

2ºº Dia
Entardec
rdecer
8.2 m/
m/s
9.9 m/
m/s
12.1
1 m/
m/s

Noturno
13.6 m/s
13.6 m/s
11.7 m/s

Quadro I – Velocidades do vento durante
ante a campanha de monitorização.

De acordo com os registos dass estações
est
meteorológicas dos aerogeradores do Par
Parque Eólico do Caramulo
(Turbina C01), é possível obter a seguinte
segu
distribuição anual, de velocidades do vento
ento que se enquadram nas
condições de avaliação registadass na de monitorização.
O Quadro II apresenta a estatístic
ística de velocidades dos ventos disponibilizada pelo centro de comando do
Parque Eólico do Caramulo (Turbina
ina C
C01).

% de Ocorrencia 2014 % de Ocorrencia (Dura
urante Medições)
Vento fraco V ≤ 5 (m/s)
44%
9%
Vento médio 7 ≥ V > 5 (m/s)
/s)
18%
46%
6%
Vento forte 7 > V (m/s)
38%
45%
5%
Quadro II – Valores médios anuais da distribuição da velocidade do vento e velocidades do
o ve
vento durante a campanha de
monitorização.

Com base no Quadro II, e no seu cruzamento
cruz
com os valores do vento registados dur
durante as medições, podese verificar que as medições são representativas,
rep
visto que 91% das medições fora
foram medidas com ventos
médio e forte (velocidades acimaa dos 5 m/s) tendo em conta que a ocorrência em
m 20
2014 foi de 44% de vento
fraco, condições estas que servem
em para garantir que se nestas condições extrem
remas de funcionamento o
impacte nos níveis sonoros dos aglomerados habitacionais dispersos na área
ár
envolvente fossem
enquadráveis na legislação em vigor,
gor, seriam também cumpridas em outros cenários
ios m
menos desfavoráveis em
termos de emissão de ruído. De referir
ref
que as medições foram realizadas tendo
o si
sido aplicado os critérios
meteorológicos sobre os níveis dee ruí
ruído conforme a NF S 31-133: 02/2007.
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3.3. Avaliação dos Valores
es Limite
L
de Exposição
(verificação do artigo 11º, do Regulamento Geral do Ruído)
O resultado das medições é apresentado
a
na forma de média logarítmica,
a, das
d medições efectuadas
entre os dias 20 a 25 de Maio
aio de 2015.
Os indicadores resultantes fora
foram os seguintes:
Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h)
LAeq

Período do
o Ent
Entardecer (20h-23h)
LAeq

fast

ID

Data

Parcial
[dB(A)]

Med.1
Med.2
Med.3
Med.4
Med.5
Med.6

20-05-2015
24-05-2015
24-05-2015
00-01-1900
00-01-1900
00-01-1900

42.1
43.1
42.5
0.0
0.0
0.0

Período Nocturno (23h-07h)
LAeq

fast

Ld [dB(A)]

ID

Data

Parcial
[dB(A)]

42.6

Med.1
Med.2
Med.3
Med.4
Med.5
Med.6

20-05-2
-05-2015
24-05-2
-05-2015
24-05-2
-05-2015
00-01-1
-01-1900
00-01-1
-01-1900
00-01-1
-01-1900

41.1
41.4
39.6
0.0
0.0
0.0

fast

Le [dB(A)]

ID

Data

Parcial
[dB(A)]

40.8

Med.1
Med.2
Med.3
Med.4
Med.5
Med.6

20-05-2015
25-05-2015
25-05-2015
00-01-1900
00-01-1900
00-01-1900

40.2
39.1
38.7
0.0
0.0
0.0

[dB(A
Ln [dB(A)]
Lden [dB(A)]

39.4

46.4

Lden Cm et Ln Cm et
[dB(A)] [dB(A)]

46.4

39.4

Exterior: Ld = 42.6 dB(A) ; Le = 40.8dB(A); Ln = 39.4dB(A); Lden = 46.4dB(A)
extra
de medições a longa duração, paraa cad
cada ponto de medição ou
De forma a efectuar uma extrapolação
receptor avaliado são efectuad
tuadas as correcções Cmet:
Ld de Longa Duração = Ld - Cmet diurno
Le de Longa Duração = Le - Cmet Entardecer
Ln de Longa Duração = Ln - Cmet noturno
Nota :
Cmet = 0 se dp ≤ 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp ≥ 0.1
e
Cmet = C0 [1-10(hs+hr)/dp] se dp > 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp
/dp < 0.1
Onde:
hs – Altura relativa da(s) fonte(s) em metros.
hr – Altura relativa do microfone em metros.
dp – Distância linear entre a(s) fonte(
nte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o receptor) em metros
tros.
C0 – Factor que depende das estatísti
atísticas metrológicas locais, da velocidade e direcção do vento
nto e dos gradientes de
temperatura, em dB(A); para o te
território nacional considera-se C0 diurno = 1.46 dB(A), C0
0 do Entardecer = 0.7 dB(A) e C0
nocturno = 0 dB(A)

No caso concreto, todas as medições
m
foram efectuadas em condições favor
avoráveis de propagação, a
fonte dominante eram os aerogeradores,
aero
pelo que hs = 385metros; o microfo
crofone encontrava-se a 1.5
metros = hr e a distância
ncia do microfone à via ou fonte dominante
nte (dp) em causa é de
aproximadamente de 1381 metros,
m
pelo que Cmet Diurno = 0.0dB (A); Cmet Entardecer = 0.0dB (A) e
Cmet Nocturno = 0 dB(A).
O que resulta então nos seguin
guintes indicadores de longa duração:
B(A); Ln = 39.4 dB(A); Lden = 46.4 dB(A)
Ld = 42.6 dB(A) ; Le = 40.8 dB(A)
Os indicadores de longa duraçã
ração Lden e Ln obtidos são 46 e 39 dB (A) respectiva
ctivamente (tendo em conta
as regras de arredondamento
ento aplicáveis), não excedem os limites aplicáve
cáveis qualquer que seja a
classificação definida por parte
arte da autarquia.
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Ponto 2 - Período Diurno (07h-20h)
LAeq

Período do En
Entardecer (20h-23h)
LAeq

fast

ID

Data

Parcial
[dB(A)]

Med.1
Med.2
Med.3
Med.4
Med.5
Med.6

20-05-2015
24-05-2015
24-05-2015
00-01-1900
00-01-1900
00-01-1900

45.1
45.4
44.6
0.0
0.0
0.0

Período Nocturno (23h-07h)
LAeq

fast

Ld [dB(A)]

ID

Data

Parcial
[dB(A)]

45.0

Med.1
Med.2
Med.3
Med.4
Med.5
Med.6

20-05-20
-05-2015
24-05-20
-05-2015
24-05-20
-05-2015
00-01-19
-01-1900
00-01-19
-01-1900
00-01-19
-01-1900

35.8
36.4
36.2
0.0
0.0
0.0

fast

Le [dB(A)]

ID

Data

Parcial
[dB(A)]

36.1

Med.1
Med.2
Med.3
Med.4
Med.5
Med.6

20-05-2015
24-05-2015
25-05-2015
00-01-1900
00-01-1900
00-01-1900

33.0
33.5
34.2
0.0
0.0
0.0

B(A)] Lden [dB(A)]
Ln [dB(A)]

33.6

44.2

Lden Cmet Ln Cmet
[dB(A)] [dB(A)]

44.2

33.6

Exterior: Ld = 45.0 dB(A) ; Le = 36.1 dB(A); Ln = 33.6 dB(A); Lden = 44.2 dB(A)
De forma a efectuar uma extrapolação
extra
de medições a longa duração, paraa cad
cada ponto de medição ou
receptor avaliado são efectuad
tuadas as correcções Cmet:
Ld de Longa Duração = Ld - Cmet diurno
Le de Longa Duração = Le - Cmet Entardecer
Ln de Longa Duração = Ln - Cmet noturno
Nota :
Cmet = 0 se dp ≤ 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp ≥ 0.1
e
Cmet = C0 [1-10(hs+hr)/dp] se dp > 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp
/dp < 0.1
Onde:
hs – Altura relativa da(s) fonte(s) em metros.
hr – Altura relativa do microfone em metros.
dp – Distância linear entre a(s) fonte(
nte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o receptor) em metros
tros.
C0 – Factor que depende das estatísti
atísticas metrológicas locais, da velocidade e direcção do vento
nto e dos gradientes de
temperatura, em dB(A); para o território
te
nacional considera-se C0 diurno = 1.46 dB(A), C0
0 do Entardecer = 0.7 dB(A) e C0
nocturno = 0 dB(A)

No caso concreto, todas as medições
m
foram efectuadas em condições favor
avoráveis de propagação, a
fonte dominante era os aerog
erogeradores, pelo que hs = 203 metros; o microfo
rofone encontrava-se a 1.5
metros = hr e a distância
ncia do microfone à via ou fonte dominante
nte (dp) em causa é de
aproximadamente de 1387 metros,
m
pelo que Cmet Diurno = 0.0 dB (A); Cmet Entardecer
En
= 0.0 dB (A) e
Cmet Nocturno = 0 dB(A).
O que resulta então nos seguin
guintes indicadores de longa duração:
6.1 d
dB(A); Ln = 33.6 dB(A); Lden = 44.2 dB(A)
Ld = Ld = 45.0 dB(A) ; Le = 36.1
Os indicadores de longa duraçã
ração Lden e Ln obtidos são 44 e 34 dB (A) respectiva
ctivamente (tendo em conta
as regras de arredondamento
ento aplicáveis), não excedem os limites aplicáve
cáveis qualquer que seja a
classificação definida por parte
arte da autarquia.
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Ponto 3 - Período Diurno (07h-20h)
LAeq

Período do Entardecer
En
(20h-23h)
LAeq

fast

ID

Data

Parcial
[dB(A)]

Med.1
Med.2
Med.3
Med.4
Med.5
Med.6

20-05-2015
24-05-2015
24-05-2015
00-01-1900
00-01-1900
00-01-1900

42.4
40.2
40.9
0.0
0.0
0.0

Período Nocturno (23h-07h)
LAeq

fast

Ld [dB(A)]

ID

Data

Parcial
[dB(A)]

41.3

Med.1
Med.2
Med.3
Med.4
Med.5
Med.6

20-05-20
-05-2015
24-05-20
-05-2015
24-05-20
-05-2015
00-01-19
-01-1900
00-01-19
-01-1900
00-01-19
-01-1900

35.8
38.2
37.9
0.0
0.0
0.0

fast

Le [dB(A)]

ID

Data

Parcial
[dB(A)]

37.4

Med.1
Med.2
Med.3
Med.4
Med.5
Med.6

21-05-2015
24-05-2015
24-05-2015
00-01-1900
00-01-1900
00-01-1900

38.6
36.4
37.2
0.0
0.0
0.0

[dB(A
Ln [dB(A)]
Lden [dB(A)]

37.5

44.5

Lden Cm et Ln Cm et
[dB(A)] [dB(A)]

44.5

37.5

Exterior: Ld = 41.3 dB(A) ; Le = 37.4 dB(A); Ln = 37.5 dB(A); Lden = 44.5 dB(A)
De forma a efectuar uma extrapolação
extra
de medições a longa duração, paraa cad
cada ponto de medição ou
receptor avaliado são efectuad
tuadas as correcções Cmet:
Ld de Longa Duração = Ld - Cmet diurno
Le de Longa Duração = Le - Cmet Entardecer
Ln de Longa Duração = Ln - Cmet noctuno
Nota :
Cmet = 0 se dp ≤ 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp ≥ 0.1
e
Cmet = C0 [1-10(hs+hr)/dp] se dp > 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp
/dp < 0.1
Onde:
hs – Altura relativa da(s) fonte(s) em metros.
hr – Altura relativa do microfone em metros.
dp – Distância linear entre a(s) fonte(
nte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o receptor) em metros
tros.
C0 – Factor que depende das estatísti
atísticas metrológicas locais, da velocidade e direcção do vento
nto e dos gradientes de
temperatura, em dB(A); para o território
te
nacional considera-se C0 diurno = 1.46 dB(A), C0
0 do Entardecer = 0.7 dB(A) e C0
nocturno = 0 dB(A)

No caso concreto, todas as medições
m
foram efectuadas em condições favor
avoráveis de propagação, a
fonte dominante eram os aerogeradores,
aero
pelo que hs = 132 metros; o microfo
crofone encontrava-se a 4.0
metros = hr e a distância
ncia do microfone à via ou fonte dominante
nte (dp) em causa é de
aproximadamente de 350 metros,
me
pelo que Cmet Diurno = 0.0 dB (A); Cmet Entardecer
En
= 0.0 dB (A) e
Cmet Nocturno = 0 dB(A).
O que resulta então nos seguin
guintes indicadores de longa duração:
7.4 d
dB(A); Ln = 37.5 dB(A); Lden = 44.5 dB(A)
Ld = Ld = 41.3 dB(A) ; Le = 37.4
Os indicadores de longa duraçã
ração Lden e Ln obtidos são 45 e 38 dB (A) respectiva
ctivamente (tendo em conta
as regras de arredondamento
ento aplicáveis), não excedem os limites aplicáve
cáveis qualquer que seja a
classificação definida por parte
arte da autarquia.
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4.Interpretação dos Resulta
ultados e Conclusões
No local analisado e nas condi
ondições verificadas nos dias de ensaio, os níveis
is so
sonoros de longa duração,
analisados no âmbito dos Valo
Valores Limite de Exposição no exterior (artigo 11º
1º do
d Regulamento Geral do
Ruído) nos receptores sensíve
síveis P1, P2 e P3, não excedem os limites aplicáv
licáveis qualquer que seja a
classificação definida por parte
arte da autarquia.
Os resultados são válidoss na
nas condições de funcionamento dos aerogerad
eradores do Parque Eólico
analisado verificadas nos dia
dias em que decorreram as medições, as quais
q
de acordo com o
anteriormente demonstrado
do são
s representativas das condições meteorológic
lógicas e de funcionamento
do Parque Eólico do Caramulo
ulo.

14-12-2016
Elaborado:

Verifica
rificado e Aprovado por:

Assinatura
Assinatura
(Nuno Medina)
(Técnico de Laboratório)
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(João Pedro Silva)
(Eng.º
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ANEXOS
A | Localização
B | Plano de Amostragens
C | Certificado de Acreditação (L05
(L0535)
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A | Localização
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B | Plano de Amostragens
Este anexo tem como objetivo apresentar
apr
a análise efetuada em termos dee representatividade
re
do Plano
de mostragens selecionado.
ens usado no presente Estudo?
1- Qual o Plano de Amostragens
⌧ Plano Geral;  Outro Plano.
no.
2- Descrição geral do tipo(s) de fonte(s)de
fo
ruído em análise:
 Tráfego rodoviário;  Tráfego
fego ferroviário;  Tráfego aéreo;  Indústria; ⌧Outra
⌧
influência na representatividade: Parque Eólico
ólico
Especificidade da fonte com inf
3- Descrição e justificação da adequabilidade
ade
do Plano de Amostragens Gera
eral para o presente Estudo:
Descrição do Plano de Amostra
ostragens Geral: 1amostra de 15 minutos exterio
terior em 1 dia e 2amostras de
15 minutos em outro dia.
a. Se a diferença entre amostragens for supe
uperior a 5 dB realizar nova
amostragem.
Justificação do Plano de Amo
mostragens Geral: A informação administrativ
ativa obtida e o observado in
situ não evidenciam qualque
lquer característica especial da fonte de ruído
uído em apreço que permita
concluir, à partida, pela inadeq
adequabilidade do Plano de Amostragens geral
ral p
para o presente Estudo.
4- Descrição e justificação da adequabilidade
ade
do Outro Plano de Amostragens
gens para o presente Estudo:
Descrição do Outro Plano de Amostragens:
A
Nada a assinalar.
Justificação do Outro Plano
o de Amostragens: Nada a assinalar.
5- Comentário:
Nada a assinalar.
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C | CERTIFICADO DE ACREDITAÇÃ
AÇÃO (L0535)
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LISTAGEM DAS ESPÉCIES DE FAUNA DE OCORRÊNCIA POTENCIAL NA ÁREA DE PROJETO
Nos Quadros seguintes apresentam-se as espécies de ocorrência potencial na área em
estudo, assim como as observadas durante os trabalhos de campo realizados.
A valorização das espécies apresentadas é efetuada com base no Estatuto de
Conservação atribuído pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al.,
2006). Complementarmente, é evidenciado o Estatuto de Proteção conferido pelo
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, que transpõe para o direito português a
Diretiva Comunitária n.º 79/409/CEE – Diretiva Aves e a Diretiva Comunitária
n.º 92/43/CEE – Diretiva Habitats, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de
fevereiro e recentemente pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro; a
Convenção de Bona, relativa à conservação das espécies migradoras pertencentes à
fauna selvagem, aprovada para ratificação através do Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de
outubro; a Convenção de Berna, relativa à conservação da vida silvestre e do meio
natural na Europa, aprovada para retificação através do Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de
julho, e regulamentada através do Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro); e pelo
facto de constituírem, ou não, espécies cinegéticas, enquadradas legalmente no Anexo I
do Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, e também pelo Anexo D do Decreto-Lei n.º
49/2005, de 24 de fevereiro.
No que diz respeito à categorização dos aspetos de valorização faunística acima
referidos apresenta-se:
• No Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), as categorias
do estatuto de conservação utilizadas, segundo adaptação do critério da IUCN
(União Mundial para a Conservação da Natureza), são:
- Extinto (Ex) “Extinct” – Um taxon para o qual não existe dúvida razoável de
que o último indivíduo morreu. Um taxon está presumivelmente Extinto
quando falharam todas as tentativas exaustivas para encontrar um indivíduo
em habitats conhecidos e potenciais, em períodos apropriados (do dia,
estação e ano), realizadas em toda a sua área de distribuição histórica. As
prospeções devem ser feitas durante um período de tempo adequado ao ciclo
de vida e forma biológica do taxon em questão;
- Regionalmente Extinto (RE) “Regionally Extinct” – Um taxon está
Regionalmente Extinto quando não restam dúvidas de que o último indivíduo
potencialmente capaz de se reproduzir no interior da região morreu ou
desapareceu da região;
- Extinto na Natureza (EW) “Extinct in the Wild” – Um taxon considera-se extinto
na natureza quando é dado como apenas sobrevivendo em cultivo, cativeiro
ou como uma população (ou populações) naturalizada fora da sua área
anterior de distribuição;
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- Criticamente em Perigo (CR) “Critically Endangered” – Um taxon considera-se
Criticamente em Perigo quando as melhores evidências disponíveis indicam
que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para Criticamente em Perigo,
pelo que se considera como enfrentando um risco de extinção na Natureza
extremamente elevado;
- Em Perigo (EN) “Endangered” – Um taxon considera-se Em Perigo quando as
melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos
critérios A a E para Em Perigo, pelo que se considera como enfrentando um
risco de extinção na Natureza muito elevado;
- Vulnerável (VU) “Vulnerable” – Um taxon considera-se Vulnerável quando as
melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos
critérios A a E para Vulnerável, pelo que se considera como enfrentando um
risco de extinção na natureza elevado;
- Quase Ameaçado (NT) “Near Threatened” - Um taxon considera-se Quase
Ameaçado quando, tendo sido avaliado pelos critérios, não se qualifica
actualmente como Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável, sendo
no entanto provável que lhe venha a ser atribuída uma categoria de ameaça
num futuro próximo;
- Pouco Preocupante (LC) “Least concern” – Um taxon considera-se Pouco
Preocupante quando, tendo sido avaliado pelos critérios e não se classifica
como nenhuma das categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo, Vulnerável
ou Quase Ameaçado. Os taxa que apresentam distribuição ampla e os taxa
abundantes são incluídos nesta categoria;
- Informação Insuficiente (DD) “Data Deficient” – Um taxon considera-se com
Informação Insuficiente quando não há informação adequada (ainda que
possa ter sido alvo de estudos e alguns aspetos da sua biologia serem bem
conhecidos) para fazer uma avaliação direta ou indireta do seu risco de
extinção, com base na sua distribuição e/ou estatuto da população. Não
constitui, por isso, uma categoria de ameaça;
- Não Aplicável (NA) “Not applicable” – Categoria de um taxon que não reúne as
condições julgadas necessárias para ser avaliado a nível regional;
- Não Avaliado (NE) “Not Evaluated” – Um taxon considera-se Não Avaliado
quando ainda não foi avaliado pelos presentes critérios.
NOTA: Os critérios referidos anteriormente são os seguintes: A – Redução da população
(no passado, presente ou futuro); B – Dimensão da distribuição geográfica e
fragmentação, declínio ou flutuação; C – Efetivo populacional reduzido e fragmentação,
declínio ou flutuação; D – População muito pequena ou distribuição muito restrita; e E –
Análise quantitativa do risco de extinção.
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A Convenção de Berna contempla nos seus anexos:
•

Anexo II – Espécies de fauna estritamente protegidas;

•

Anexo III – Espécies de fauna protegidas.

#

- Dec. Nº 31/95, de 18 de Agosto. Acordo sobre a Conservação das Populações de Morcegos
Europeus.

A Convenção de Bona apresenta nos seus anexos:
•

Anexo I – Espécies migradoras consideradas ameaçadas;

•

Anexo II – Espécies cujo estatuto de conservação é considerado desfavorável,
exigindo o estabelecimento de acordos internacionais para a sua proteção;

O Decreto-Lei n.º 140/99 compreende no que diz respeito à fauna os anexos seguintes:
•

Anexo A-I – Espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a
designação de zonas de proteção especial. O (*) indica que se trata de uma
espécie prioritária;

•

Anexo B-II – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja
conservação exige a designação de zonas especiais de conservação.

•

Anexo B-IV – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem
uma proteção rigorosa.

•

Anexo B-V – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura
ou colheita na natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão.

•

Anexo D – Espécies cinegéticas.
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Quadro 1 – Anfíbios Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo
Estatuto de Conservação
Nome-comum
Salamandra-lusitânica

Nome científico
Chioglossa lusitanica

Continente

IUCN

VU

NT

Decreto-Lei n.º
156-A/13

Fenologia

B-II/B-IV

Res EndIb

II
III

Res

2

III

Res EndIb

2

III

2

II

B-IV

Res

2

II

B-II/B-IV

Res EndIb

2

III

2

LC

LC

Tritão-de-ventre-laranja

Triturus boscai

LC

NT

Tritão-marmorado

Triturus marmoratus

LC

LC

Sapo-parteiro-comum

Alytes obstetricans

LC

LC

Rã-de-focinho-ponteagudo

Discoglossus galganoi

NT

LC

Sapo-comum

Bufo bufo

LC

LC

LC

Bona

2

Salamandra-de-pintas-amarelas

Bufo calamita

Berna

2

Salamandra salamandra

Sapo-corredor

Instrumentos Legais

LC

B-IV

Res

Res

II

B-IV

Res

2

II

B-IV

Res EndIb

2

III

B-V

Res

Rã-ibérica

Rana iberica

LC

NT

Rã-verde

Rana perezi

LC

LC

Espécies
Observadas

Fontes: Loureiro et al. (2010); PROSISTEMAS (2004); PROSISTEMAS (2005); PROSISTEMAS (2005a)

√ - Espécie observada durante o levantamento de campo
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Quadro 2 – Répteis Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo
Estatuto de Conservação
Nome-comum

Instrumentos Legais

Nome científico
Continente

IUCN

Berna

Bona

Decreto-Lei n.º
156-A/13

Fenologia

B-II, B-IV

Res

Cágado-mediterrânico

Mauremys leprosa

LC

II

Licranço

Anguis fragilis

LC

III

Res

Sardão

Timon lepida

LC

II

Res

Lagarto-de-água
Lagartixa-do-mato

Lacerta schreiberi
Psammodromus algirus

1

LC

Lr/nt

LC

2

III

2

III

2

III

LC

Lagartixa-ibérica

Podarcis hispanica

LC

LC

Lagartixa-de-Bocage

Podarcis bocagei

LC

LC

Cobra-de-pernas-de-cinco-dedos

Chalcides bedriagai

LC

Cobra-de-pernas-tridáctila

Chalcides striatus

LC

Cobra-de-ferradura

Coluber hippocrepis

LC

II

II

B-II, B-IV

Res Endlb
Res

B-IV
B-IV

III

Res
Res Endlb
Res

II

2

III

Res

III

Res

LC

B-IV

Res

Cobra-de-escada

Elaphe scalaris

LC

Cobra-de-água-viperina

Natrix maura

LC

Cobra-de-água-de-colar

Natrix natrix

LC

III

Res

Cobra-rateira

Malpolon monspessulanus

LC

III

Res

Víbora-cornuda

Vipera latastei

VU

II

Res

Lr/lc

1

√

Res Endlb

2

LC

Espécies
Observadas

Fonte: Loureiro et al. (2010); PROSISTEMAS (2004); PROSISTEMAS (2005); PROSISTEMAS (2005a)

√ - Espécie observada durante o levantamento de campo
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Quadro 3 – Aves Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo
Estatuto de Conservação
Nome-comum
Mergulhão-pequeno
Garça-real
Cegonha-branca
Bútio-vespeiro
Peneireiro-cinzento
Milhafre-preto
Tartaranhão-caçador
Águia-cobreira
Açor
Gavião
Águia-de-asa-redonda
Águia-calçada
Peneireiro vulgar
Falcão-peregrino
Ógea
Perdiz
Codorniz
Galinha-d’água
Maçarico-das-rochas
Pombo-das-rochas
Pombo-torcaz
Rola-brava
Cuco-rabilongo
Cuco-canoro

Instrumentos Legais

Nome científico
Tachybaptus ruficolis
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Pernis apivorus
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Circus pygargus
Circaetus gallicus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Hieraaetus pennatus
Falco tinnunculus
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Gallinula chloropus
Actitis hypoleucos
Columba livia (raça doméstica)
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Clamator glandarius
Cuculus canorus

Continente

IUCN

Berna

LC
LC
LC
VU
NT*
LC
EN
NT*
VU
LC
LC
NT*
LC
VU*
VU
LC
LC
LC
VU/VU*
DD
LC
LC
VU*
LC

LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²

II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
II
III
III
II
III

Bona

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Decreto-Lei n.º
156-A/13

A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I (ssp. grant)
A-I
A-I
D
D
D

II
D
A-I (ssp azorica)* D
D

Fenologia
Res
Res/Vis
MigRep/Res
MigRep
Res
MigRep
MigRep
MigRep
Res
Res
Res
MigRep
Res
Res
MigRep
Res
Res
Res
Rep/Vis
Res
Res/Vis
MigRep
MigRep
MigRep

Espécies
Observadas

√
√

√
√

(Cont.)
Anexo 3 – pág.6

Volume 3_Anexos Técnicos

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev-01

(Cont.)
Estatuto de Conservação
Nome-comum
Coruja-das-torres
Mocho-d’orelhas
Mocho-galego
Coruja-do-mato
Coruja-do-nabal
Noitibó-cinzento
Andorinhão-preto
Andorinhão-pálido
Guarda-rios
Poupa
Peto-verde
Pica-pau-malhado-grande
Pica-pau-malhado-pequeno
Cotovia-de-poupa
Cotovia-escura
Cotovia-dos-bosques
Laverca
Andorinha-das-barreiras
Andorinha-das-rochas
Andorinha-das-chaminés
Andorinha-daúrica
Andorinha-dos-beirais
Petinha-dos-campos
Petinha-dos-prados

Instrumentos Legais

Nome científico
Tyto alba
Otus scops
Athene noctua
Strix aluco
Asio flammeus
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Apus pallidus
Alcedo atthis
Upupa epops
Picus viridis
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Galerida cristata
Galerida tecklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbicum
Anthus campestris
Anthus pratensis

Continente

IUCN

Berna

LC
DD
LC
LC
EN
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²

II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
III
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II

Bona

Decreto-Lei n.º
156-A/13

A-I
A-I

A-I

A-I
A-I

A-I

Fenologia
Res
MigRep
Res
Res
Vis
MigRep
MigRep
MigRep
Res
MigRep/Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res/Vis
Res/Vis
MigRep
Res
MigRep
MigRep
MigRep
MigRep
Vis

Espécies
Observadas

√

√
√

(Cont.)
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(Cont.)
Estatuto de Conservação
Nome-comum
Alvéola-amarela
Alvéola-cinzenta
Alvéola-branca-comum
Melro d’água
Carriça
Ferreirinha
Pisco-de-peito-ruivo
Rouxinol-comum
Rabirruivo-preto
Cartaxo-nortenho
Cartaxo-comum
Chasco-cinzento
Melro-das-rochas
Melro-preto
Tordo-músico
Tordeia
Rouxinol-bravo
Fuinha-dos-juncos
Felosa-poliglota
Toutinegra
Toutinegra-real

Instrumentos Legais

Nome científico
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Saxicola rubetra
Saxicola torquatus
Oenanthe oenanthe
Monticola saxatilis
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Hippolais polyglotta
Sylvia atricapilla
Sylvia hortensis

Continente

IUCN

Berna

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU*
LC
LC
EN
LC
NT*/LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT*

LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
II
II
II
II
II

Bona

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Decreto-Lei n.º
156-A/13

D
D

Fenologia
MigRep
Res/Vis
Res/Vis
Res
Res
Res
Res/Vis
MigRep
Res
MigRep
Res
MigRep
MigRep
Res
Rep/Vis
Res
Res
Res
MigRep
Res
MigRep

Espécies
Observadas

√

√

√

(Cont.)
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(Cont.)
Estatuto de Conservação
Nome-comum
Papa-amoras
Felosa-do-mato
Toutinegra-carrasqueira
Toutinegra-de-cabeça-preta
Felosa-musical
Felosa de Bonelli
Felosa-comum
Felosinha-ibérica
Felosinha-ibérica
Estrelinha-real
Papa-moscas-cinzento
Papa-moscas-preto
Champim-rabilongo
Chapim-de-poupa
Champim-preto
Champim-azul
Chapim-real
Trepadeira-azul
Trepadeira-comum
Papa-figos
Picanço-real
Picanço-barreteiro
Gaio-comum
Pega-rabuda

Instrumentos Legais

Nome científico
Sylvia communis
Sylvia undata
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus brehmii
Phylloscopus ibericus
Regulus ignicapilla
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Aegithalus caudatus
Parus cristatus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Lanius meridionalis
Lanius senator
Garrulus glandarius
Pica pica

Decreto-Lei n.º
156-A/13

Fenologia

Continente

IUCN

Berna

Bona

LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
NA
LC
LC
NT*
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT*
LC
LC

LC²
LC²
LC²
LC²

II
II
II
II

II
II
II

MigRep
Res
MigRep
Res

LC²
LC²

II
II

II
II

MigRep
Vis

LC²
LC²

II
II
II

II
II
II

MigRep
Res/Vis
MigRep

LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²

A-I

III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
D
D

Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
MigRep
Res
MigRep
Res
Res

Espécies
Observadas

√
√

(Cont.)
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Estatuto de Conservação
Nome-comum
Gralha-preta
Corvo
Estorninho-preto
Pardal-comum
Pardal-montês
Bico-de-lacre
Tentilhão-comum
Chamariz
Verdilhão-comum
Pintassilgo
Pintarroxo
Lugre
Bico-grossudo

Instrumentos Legais

Nome científico
Corvus corone
Corvus corax
Sturnus unicolor
Passer domesticus
Passer montanus
Estrilda astrild
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Carduelis spinus
Coccothraustres
Coccothraustres
Emberiza cia
Emberiza hortulana
Emberiza cirlus
Miliaria calandra

Decreto-Lei n.º
156-A/13

Fenologia

D

III

Res
Res
Res
Res
Res

LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²

III
II
II
II
II
II

Res
Res
Res
Res
Res
Vis

LC²

II

Res

Continente

IUCN

LC
NT*
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC²
LC²
LC²
LC²
LC²

LC

Berna

Bona

III
II

Cia
LC
LC²
II
Sombria
DD
LC²
III
Escrevedeira-de-garganta-preta
LC
LC²
II
Trigueirão
LC
LC²
III
Fonte: Equipa Atlas (2008); PROFICO (2004); PROSISTEMAS (2004); PROSISTEMAS (2005); PROSISTEMAS (2005a); BIO3 (2009)
√ - Espécie observada durante o levantamento de campo
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A-I

Res
MigRep
Res
Res

Espécies
Observadas
√

√

√
√

√
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Quadro 4 – Mamíferos Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo
Estatuto de Conservação
Nome-comum
Ouriço-cacheiro
Musaranho-anão-de-dentes-vermelhos
Musaranho-de-dentes-vermelhos
Musaranho-de-água
Musaranho-de-dentes-brancos
Toupeira-de-água
Toupeira
Morcego-de-franja do sul
Morcego-de-franja
Morcego-anão
Morcego de Kuhl
Morcego de Savi
Morcego-arborícola-pequeno
Morcego-arborícola-gigante
Morcego-orelhudo-castanho
Morcego-orelhudo-cinzento
Morcego-hortelão
Morcego-negro
Morcego-rabudo
Coelho-bravo
Rato-de-água

Erinaceus europaeus
Sorex minutus
Sorex granarius
Neomys anomalus
Crocidura russula
Galemys pyrenaicus
Talpa occidentalis
Myotis escalerai
Myotis nattereri
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhli
Hypsugo savii
Nyctalus leisleri
Nyctalus lasiopterus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Eptesicus serotinus
Barbastellus barbastellus
Tadarida teniotis
Oryctolagus cuniculus
Arvicola sapidus
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Instrumentos Legais

Nome científico
Continente

IUCN

LC
DD
DD
DD
LC
VU
LC
NA
VU
LC
LC
DD
DD
DD
DD
LC
LC
DD
DD
NT*
LC

LR/lc
1
LR/lc
1
LR/lc
1
LR/lc
2
LC
1
VU
1
LR/lc

III
III
III
III
III

1

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

1

LR/lc
2
LC
2
LC
1
LR/lc
1
LR/nt
1
LR/nt
1
LR/lc
1
LR/lc
1
LR/lc
1
VU
1
LR/lc
1
LR/lc
1
LR/nt

Berna

Bona

Decreto-Lei n.º
156-A/13

B-II/B-IV

#

II
#
II
#
II
#
II
#
II
#
II
#
II
#
II
#
II
#
II
#
II

B-IV
B-IV
B-IV
B-IV
B-IV
B-IV
B-IV
B-IV
B-IV
B-II/B-IV
B-IV

Fenologia

Espécies
Observadas

Res
Res
Res EndIb
Res
Res
Res
Res EndIb
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res

√
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Estatuto de Conservação
Nome-comum
Rato-cego
Rato-de-campo-de-rabo-curto
Rato-do-campo
Ratazana-castanha
Rato-caseiro
Rato-das-hortas
Raposa
Doninha
Fuinha
Marta
Texugo
Lontra
Geneta
Javali

Instrumentos Legais

Nome científico
Microtus lusitanicus
Microtus agrestis
Apodemus sylvaticus
Rattus norvegicus
Mus domesticus
Mus spretus
Vulpes vulpes
Mustela nivalis
Martes foina
Martes martes
Meles meles
Lutra lutra
Genetta genetta
Sus scrofa

Continente

IUCN

LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC

LR/lc
1
LR/lc
2
LC
1
LR/lc
1
LR/lc
2
LC
2
LC
1
LR/lc
1
LR/lc
1
LR/lc
1
LR/lc
2
NT
1
LR/lc
1
LR/lc

Berna

Bona

Decreto-Lei n.º
156-A/13

1

III
III
III
III
II
III

B-V
B-II / B-IV
B-V

Fenologia
Res
Res
Res
Nind
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res

Espécies
Observadas

√

Fontes: MATHIAS et al (1999); PROFICO (2004); PROSISTEMAS (2004); PROSISTEMAS (2005); PROSISTEMAS (2005a); PLECOTUS (2010); ICNF (2010)

LEGENDA:
Estatuto de Conservação:
* Refere-se a alteração da categoria no 2º passo da avaliação (subida ou descida) nas avaliações feitas para Portugal.
1
IUCN . Estatuto IUCN versão 2.3 (1994). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org
2
IUCN . Estatuto IUCN versão 3.1 (2001). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org
Fenologia: Res – residente; Vis – Visitante; MigRep – Migrador reprodutor; Rep – Reprodutor; Nind – Não indígena; Nind** – não-indígena com nidificação provável ou confirmada;
EndIb – Endemismo da Península Ibérica.
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RELATÓRIO
DE TRABALHOS
ARQUEOLÓGICOS

Descritor de Património
Estudo de Impacte Ambiental (Estudo Prévio)
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
(Vouzela, Oliveira de Frades e Tondela)

Promotor do projeto: GENERG-GESTÃO E PROJETOS DE ENERGIA, S.A.
Entidade Contratante: AGRIPRO AMBIENTE E CONSULTORES, S.A.
Entidade Executante: TERRALEVIS, LDA
Novembro de 2016

1 Resumo
Os trabalhos arqueológicos (levantamento de informação bibliográfica e
prospeção arqueológica do terreno), executados no âmbito do Descritor
Património para o Estudo de Impacte Ambiental (Estudo Prévio) do
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo (Vouzela, Oliveira de Frades e
Tondela), formado por 9 aerogeradores, por uma subestação (mais posto de
comando) e por uma linha elétrica com cerca de 1,4 kms, tiveram como
resultado o registo de três ocorrências patrimoniais na área de incidência do
projeto, duas das quais com impactes negativos diretos (n.º 1 – Abrigo da
Cruzinha 2; n.º 2 – Marca da Cruzinha).
Por este motivo, o projeto em curso tem duas condicionantes patrimoniais (n.º 1
e n.º 2), embora o sítio n.º 1 apresente um valor patrimonial muito reduzido (por
ser um abrigo de pastor) e os impactes diretos no sítio n.º 2 possam ser evitados
durante a beneficiação do acesso existente aos Aerogeradores 8 e 9.
Considera-se viável a execução deste projeto, desde que seja conservado in situ,
a cruz esculpida no afloramento rochoso (n.º 1, Marca da Cruzinha) e sejam
cumpridas as medidas de mitigação patrimonial propostas no estudo ambiental.
Sugere-se que a execução deste projeto tenha acompanhamento arqueológico
permanente e presencial durante as operações que impliquem todo o tipo de
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e
empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer
nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos.
Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospeções
arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as
observações constantes neste texto e identificar eventuais vestígios
arqueológicos, numa fase prévia à escavação.
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3 Introdução
A Terralevis, Património, Arqueologia e Sistemas de Informação, Lda. foi
contratada pela empresa Agripro Ambiente Consultores, S.A. para fazer o
Descritor de Património do Estudo de Impacte Ambiental (Estudo Prévio) do
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo (Vouzela, Oliveira de Frades e
Tondela).
Considerando as caraterísticas do projeto, este trabalho tem um caráter
geográfico pontual, incidente no local de implantação de nove aerogeradores e
da nova subestação (mais posto de comando), mas também tem uma natureza
linear, devido à construção de uma linha elétrica, com cerca de 1.3km, à
construção e beneficiação de novos acessos, e à escavação de valas de cabos
elétricos e de valas para drenagem de águas.
A estratégia aplicada neste estudo dividiu-se em três etapas:
1. Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação
disponível.
2. 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.
3. Elaboração de um relatório final.
O presente texto tem com principais objetivos:
1. Apresentação dos impactes patrimoniais identificados na área de
projeto.
2. Sugestão de medidas de minimização patrimonial genéricas e
específicas a desenvolver no âmbito da execução deste projeto.
O relatório final dos trabalhos arqueológicos deverá ser entregue dentro dos
prazos previstos na legislação em vigor, após a aprovação do promotor deste
estudo.

3.1 Caraterização sumária do projeto
Conforme a memória descritiva do estudo ambiental:
“O Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo envolve a
construção / instalação dos seguintes componentes:
• 9 aerogeradores de 2 MW de potência, com uma altura da torre de 100 m
e um diâmetro das pás de 117 m;
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• 9 plataformas de apoio à montagem, localizadas junto aos aerogeradores,
cada uma, em média, com cerca de 1 400 m2 de área. São plataformas
necessárias aos trabalhos de construção e montagem dos aerogeradores.
Estas plataformas, pavimentadas em “tout-venant”, disporão de uma
pendente para escoamento das águas pluviais e valetas na periferia e
serão executadas de forma a ficarem compensados os volumes de aterro e
escavação. Estas plataformas serão desmontadas após o trabalho de
montagem do aerogerador se encontrar concluído. O “tout-venant” será
recolhido, o terreno será escarificado e procurar-se-á atribuir uma
orografia natural ao terreno, que será posteriormente recoberto com
terra vegetal para regeneração do coberto vegetal;
• Valas de cabos para interligação dos novos aerogeradores à Subestação a
construir. As valas de cabos seguem traçados normalmente paralelos à
berma dos acessos;
• Linha elétrica aérea de Alta Tensão, a 60 kV, com aproximadamente
1 400 m, a qual permitirá a ligação da futura subestação à linha de Alta
Tensão existente que faz a ligação entre as subestações da Bezerreira e
do Caramulo. De referir que, as infraestruturas existentes, de ligação à
rede pública (RESP), manter-se-ão inalteradas com a implementação
deste projeto;
• Acessos a construir e beneficiar numa extensão total de aproximadamente
3 493 m para permitir o acesso de pessoas, equipamentos e materiais aos
locais de implantação dos aerogeradores, durante as fases de construção
e de exploração. De referir que grande parte desta extensão (1 946 m)
constituirá beneficiação de acessos existentes. Os acessos a construir
terão uma largura de plataforma de 8,0 m, incluindo a faixa de rodagem e
respetivas valetas e taludes. Os caminhos existentes serão beneficiados,
procedendo-se ao seu alargamento em cerca de 3,0 m. Toda a rede de
acessos será pavimentada com uma camada de 20 cm de “ “tout-venant”,
em caixa e sobre terreno estabilizado. Junto do acesso existirão valetas e
travessias hidráulicas para escoamento de águas pluviais.
• Edifício de Comando onde serão centralizados os órgãos de comando do
parque e o escritório de apoio da equipa de Operação e Manutenção. Será
uma construção tradicional, com um piso e cobertura plana, a qual será
composta por um átrio, uma sala de comando, um armazém, um quarto
de banho e uma sala de contagem. Tendo em conta que o presente
projeto se insere numa região onde predomina o granito, será este um dos
materiais preferenciais de acabamento exterior a utilizar no edifício;
• Subestação, adjacente ao Edifício de Comando, será construída numa
plataforma exterior a céu aberto, vedada com rede em todo o seu
perímetro. A altura mínima da vedação será de 2,20 m, medida do
exterior, estando o acesso ao interior garantido através de portões
metálicos. Na subestação irão localizar-se as estruturas de suporte dos
equipamentos elétricos, o transformador, o respetivo depósito de
recuperação de óleo e as caleiras de cabos. O pavimento será revestido
com uma camada de gravilha, com 5 cm de espessura sobre manta de
geotêxtil.” AGRIPRO, 2016:3.
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4 Situação de Referência
4.1 Metodologia
Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o
Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de
novembro de 2014), o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
(Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012 e n.º
115/2012, de 25 de maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de Cultura
e da Direção-Geral do Património Cultural, respetivamente) e pretendem
cumprir os termos de referência para o descritor património arqueológico em
estudos de Impacte Ambiental (Circular do Instituto Português de Arqueologia,
de 10 de setembro de 2004).
O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à
Direção Geral de Património Cultural, no dia 30 de outubro de 2016, com a
direção científica de João Albergaria, tendo sido aprovado pela Direção Regional
de Cultura do Centro, conforme ofício emitido no dia 21/11/2016, com a
referência n.º S-2016/3196 (C.S: 1143909), e processo n.º DRC/2016/1810/402/PATA/7583 (CS:152294).
Os trabalhos realizados não se sobrepõem com outros trabalhos aprovados pelas
Direções Regionais de Cultura e pela Direção Geral de Património Cultural. A
equipa técnica teve uma afetação de 100% a este projeto.

4.1.1 Levantamento de informação
4.1.1.1 ESCALA DE ANÁLISE ESPACIAL
A situação actual do fator Património circunscreve uma pequena área de
estudo, com a finalidade de se elaborar o enquadramento histórico do território
abrangido por este projeto e de integrar os elementos patrimoniais registados
nas prospeções arqueológicas.
A área de projeto corresponde à zona de implantação de 9 aerogeradores
(círculo com 200 m de diâmetro), à Subestação (e posto de comando), ao
corredor da linha elétrica (faixa de terreno com 100m de largura e 1.4 km de
extensão), ao corredor que acompanha o acesso viário a criar e beneficiar (faixa
com 40m de largura), no qual se integra a vala de cabos e a vala de drenagem de
águas.
Considera-se como área de impacte directo a zona de implantação efetiva dos
equipamentos (plataforma de instalação do aerogerador, bem como a escavação
da vala de cabos e dos acessos a beneficiar e construir.
No corredor da linha elétrica, a área de impacte direto corresponde ao local de
implantação dos apoios da linha.
A área de impacte indirecto equivale à restante zona abrangida pela área de
projeto prospetada.
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4.1.1.2 RECOLHA BIBLIOGRÁFICA
O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre
os seguintes recursos:
• Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios
Arqueológicos, doravante designada Endovélico)1 da responsabilidade
da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC)
• Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC 2
da responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).
• SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitectónico do
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana3.
• Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de
relevância nacional da responsabilidade da Universidade do Minho4.
• IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército5.
• Googlemaps6.
• 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Oliveira de Frades
publicada pelo Aviso n.º 8663/2015, Diário da República, 2.ª série, nº
153, 07/08/2015, 22164 – 22181.
• 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Tondela, publicada pelo
Aviso n.º 9560/2011, Diário da República, 2.ª série, nº 80 de
26/04/2011, 18251 – 18269, corrigida pela Declaração n.º 130/2016,
Diário da República, 2.ª série, nº 182 de 21/09/2016.
• 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Vouzela publicado pelo
Aviso n.º 17229/2012 do Diário da República, 2.ª série, nº 250 de
27/12/2012.
• Município de Oliveira de Frades: Informação Geográfica: Plano
Director Municipal (http://www.cmofrades.com/?modulo=conteudos&link=plano_director_municipal,
25/10/2016).
• Município de Oliveira de Frades: Município: Concelho: História do
Património (http://www.cmofrades.com/?modulo=conteudos_concelho&link=historia_patrimonio,
25/10/2016).
• Município de Oliveira de Frades: Município: Freguesias: União das
Freguesias de Arca e Varzielas (http://www.cmofrades.com/?modulo=conteudos_freguesias&link=freguesia_arca,
25/10/2016).
• Câmara Municipal de Tondela: Tondela: Património Cultural
(http://www.cm-tondela.pt/index.php/tondela/patrimonio-cultural,
25/10/2016).
• Câmara Municipal de Tondela: Urbanismo: Plano Diretor Municipal:
PDM (http://www.cm-tondela.pt/index.php/urbanismo/plano-diretormunicipal, 25/10/2016).
1
2
3

http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-47889300-11ff2619a4d2
4
http://geossitios.progeo.pt/index.php
5
http://www.igeoe.pt/
6
https://maps.google.pt/
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• Concelho de Vouzela: Planeamento: Património (http://www.cmvouzela.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Ite
mid=294, 25/10/2016).
• Concelho de Vouzela: Planeamento: PDM (http://www.cmvouzela.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemi
d=290, 25/10/2016).
Nos arquivos da Direção Geral de Património Cultural foram ainda consultados os
seguintes processos, no dia 28/10/2016
• 99/1(821) - Carta Arqueológica do Concelho de Vouzela
• 2001/1(094) - PNTA/2001 - Arte Rupestre na Vertente Oriental do
Caramulo
• 2003/1(480) - EIA - Parque Eólico da Bezerreira, Caramulo
• 2005/1(525) - EIA do Parque Eólico de Silvares/Carvalhal da
Mulher - Tondela/Vouzela
• 2015/1(327) - Áreas ardidas em 2013 – Vouzela

4.1.2 Análise toponímica
A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 verificou a presença do
seguinte topónimo com potencial significado arqueológico na área de projeto e
nas suas imediações. Estes encontram-se discriminados no quadro seguinte,
conforme as categorias propostas por Ferreira e Soares, 1994.7
Tipo de Vestígios
Estruturas religiosas

Topónimo
Cruzinha8

Quadro 1 – Topónimos na área de projeto com potencial significado arqueológico

A localização deste topónimo foi tida em consideração na programação e
execução da prospeção arqueológica realizada no âmbito deste trabalho.

4.1.3 Prospeção arqueológica
As prospeções arqueológicas realizaram-se no dia 26 de novembro de 2016, de
forma sistemática, ao longo de toda a área de projeto.
Os meios usados no trabalho foram: indumentária tradicional para prospeções
arqueológicas (que incluiu chapéu e casaco com sinalização), máquina
fotográfica digital (a partir da qual se obtiveram as imagens constantes no
relatório) e cartografia impressa (implantação do parque nas respetivas Cartas
Militares de Portugal, no levantamento topográfico à escala de projeto e na
imagem aérea).

7

Consideram-se aqui só as categorias que potencialmente indicam a ocorrência de vestígios
arqueológicos.
8
A itálico topónimos associados a elementos patrimoniais recenseados neste trabalho
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Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de
Trabalhos Arqueológicos, o técnico responsável foi devidamente autorizado pelo
promotor do Estudo de Impacte Ambiental para realizar prospeções
arqueológicas nos terrenos e responsabiliza-se por eventuais danos causados pela
atividade arqueológica. A sinalização e segurança foi efetuada conforme a
legislação prevista para este tipo de trabalhos de campo.
A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente transposta
para o atual relatório. Como não foram recolhidos materiais arqueológicos no
decorrer das prospeções arqueológicas, não há necessidade de fazer qualquer
depósito de materiais arqueológicos. Nesta fase de avaliação ambiental não
estão previstas ações de divulgação pública dos resultados obtidos nas
prospeções.
4.1.3.1
VISIBILIDADE DO TERRENO
O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias
subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno,
que permite distinguir as grandes unidades de observação; a segunda distinguese pela necessidade de pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno (ver
Quadro 2).
Visibilidade má do terreno
Visibilidade mista do terreno

1
2

Visibilidade média do terreno

3

Visibilidade boa do terreno

4

Solo urbano

5

Aterros e escavações

6

Área vedada
Terreno de forte inclinação

7
8

Áreas de fogo e de desmatação

9

Intransponível ao percurso pedestre.
Arvoredo denso, mas com o mato medianamente
limpo.
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do
terreno.
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do
joelho.
Facilita o percurso pedestre e a observação de
construções.
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do
joelho.
Facilita o percurso pedestre, a observação de
construções e de materiais arqueológicos.
Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho,
grande quantidade de entulho e de lixo recente.
Observação de construções, mas superfície de solo
original sem qualidade de observação.
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno
completamente revolvido.
Superfície do solo original sem qualidade de
observação.
Intransponível ao percurso pedestre.
Percurso pedestre dificultado por questões de
segurança.
Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira
Facilita o percurso pedestre, a observação de
construções e de materiais arqueológicos.

Quadro 2 – Graus de visibilidade do terreno
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Visibilidade mínima da
superfície do solo

4.1

Visibilidade intermédia da
superfície do solo

4.2

Visibilidade elevada da
superfície do solo

4.3

Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo.
Observação facilitada de construções, mas com
identificação difícil de materiais arqueológicos.
Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo.
Observação facilitada de construções e identificação
razoável de materiais arqueológicos.
Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes.
Observação facilitada de construções e de materiais
arqueológicos.

Quadro 3 – Grau de diferenciação do descritor 4

4.1.3.2
FICHA DE SÍTIO
O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos
de campo é feito numa ficha criada para este efeito.
A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores
relacionados com os seguintes objectivos:
•
•
•
•
•
•
•

Identificação;
Localização administrativa e geográfica;
Descrição da Paisagem;
Caracterização do material arqueológico;
Caracterização das estruturas;
Avaliação e classificação do valor patrimonial;
Avaliação e classificação do valor de impacte patrimonial.

Número
Designação
CNS
Tipo de sítio
Período
Tipo de trabalhos
realizados
Classificação oficial
Legislação
ZEP

Numeração sequencial dos sítios identificados.
Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na
mesma freguesia.
Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados
Endovélico (DGPC).
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).
Tipo de Classificação Oficial.
Decreto-Lei que define a Classificação Oficial.
Zona Especial de Protecção, com o Decreto-Lei que a define.

Quadro 4 – Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio
Topónimo
Lugar
Freguesia
Concelho
Sistemas de
Coordenadas
C.M.P.

Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma freguesia.
Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as fontes
orais.
Freguesia onde está localizado.
Concelho onde está localizado.
Datum Lisboa
Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000

Quadro 5 – Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio
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Acessibilidade
Âmbito geológico
Relevo
Coberto vegetal
Uso do solo
Controlo Visual da Paisagem
Tipo de vestígios
identificados

Tipo de Acessos e respectiva inventariação.
Caracterização geológica sumária do local de implantação do
sítio.
Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado.
Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio.
Descrição do uso do solo no local implantação do sítio.
Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio.
Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do
sítio.

Quadro 6 – Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente
Área de dispersão
Tipo de dispersão
Tipo de material presente
Características do material
identificado
Cronologia do material
identificado

Caracterização da área de dispersão do material arqueológico.
Caracterização da forma como o material arqueológico se
distribui pela área do sítio.
Recenseamento dos tipos de material arqueológico observados
no sítio.
Descrição mais pormenorizada do material arqueológico
observado.
Caracterização cronológica do material arqueológico
observado.

Quadro 7 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material arqueológico
Estado de conservação
Descrição da planta e relação
espacial das estruturas
Modo de construção
Materiais de construção
Descrição das estruturas
Interpretação funcional das
estruturas
Elementos datantes da estrutura

Caracterização do estado de conservação das estruturas.
Descrição da forma como as estruturas identificadas se
organizam espacialmente.
Descrição do modo de construção de cada estrutura.
Descrição dos materiais usados na construção de cada
estrutura.
Descrições das características de cada estrutura que não
tenham sido assinaladas nos campos anteriores.
Proposta da função de cada estrutura.
Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada
estrutura.

Quadro 8 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas

4.1.3.3 REGISTO FOTOGRÁFICO
O registo fotográfico realizado teve como objectivos a obtenção de imagens dos
sítios com valor patrimonial, do relevo e da vegetação que cobria o terreno, na
área que será afectada por este projeto.
4.1.3.4 REGISTO CARTOGRÁFICO
Os equipamentos do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, os limites
da área de projeto e do enquadramento histórico foram assinalados na Carta
Militar de Portugal, designadamente nas folhas n.º 187 e 188 - Anexo I, Figura 1
(escala 1:25 000).
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Na cartografia do projeto (com o levantamento topográfico), foram implantados
todos os equipamentos (Anexo I, Figura 2: escala 5:000). No mesmo suporte
cartográfico foram implantados os graus de visibilidade do terreno (Anexo I,
Figura 3: escala 5:000).
4.1.3.5 INFORMAÇÃO ORAL
No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se obteve informação
oral relevante para este estudo.

4.1.4 Valor patrimonial
A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados
mais importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio. O valor
patrimonial é calculado usando as categorias apresentadas no Quadro 9, às quais
é atribuída uma valoração quantitativa.
Valor da Inserção Paisagística
Valor da Conservação
Valor da Monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor Simbólico

2
3
2
4
7
5
5

Quadro 9 – Factores usados na avaliação patrimonial e respectiva ponderação

Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona
com o espaço envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim
como a avaliação da qualidade desse espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde
o sítio se encontra se apresentar semelhante à paisagem original, entenda-se a
paisagem contemporânea da construção e utilização do sítio, a sua inserção
paisagística será considerada “com interesse”.
Nos casos em que não foi possível determinar este valor, o mesmo não contribuiu
para o cálculo do V/alor Patrimonial.
Com Interesse
Com pouco interesse
Sem Interesse
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 10 - Descritores do Valor da Inserção Paisagística e respectivo valor numérico

O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência
patrimonial em questão. Do valor deste item pode depender uma decisão de
conservação e/ou restauro de um sítio, já que é mais profícuo, se todas as
outras variáveis forem iguais, investir na conservação de um sítio em bom estado
do que num sítio em mau estado.
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O nível de conservação de um sítio soterrado é desconhecido, portanto este
critério não foi tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.
Bom
Regular
Mau
Desconhecido

5
2
1
Nulo

Quadro 11 - Descritores do Valor da Conservação e respectivo valor numérico

O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência
patrimonial no meio envolvente, dadas as suas características arquitectónicas e
artísticas. Avalia simultaneamente o impacto que resulta de uma intenção
evidente dos construtores do sítio em questão e o impacto que é actualmente
observável, que decorre da evolução do sítio e da paisagem onde se insere,
assim como da evolução das categorias culturais que reconhecem, ou não, a
monumentalidade de um sítio.
É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A
valorização das suas características arquitectónicas e artísticas foi feita tendo
em consideração a sua relevância a nível regional.
Também neste caso não foi possível determinar o Valor da Monumentalidade de
um sítio totalmente enterrado e, nesse caso, este critério não foi tido em conta
na determinação do Valor Patrimonial.
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 12 - Descritores do Valor da Monumentalidade e respectivo valor numérico

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências patrimoniais
com as mesmas características daquela que se encontra em avaliação na região
em estudo. Houve situações, por incapacidade de caracterizar
convenientemente o objecto em estudo, em que se desconhecerá a raridade do
mesmo. Nesse caso este critério não foi tido em conta na determinação do Valor
Patrimonial.
Único
Raro
Regular
Frequente
Desconhecido

5
4
2
1
Nulo

Quadro 13 - Descritores do Valor da Raridade e respectivo valor numérico

O Valor Científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em
avaliação, para o conhecimento das sociedades que o construíram e utilizaram.
Este valor é independente da antiguidade atribuída à incidência patrimonial em
questão.
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Mais uma vez, quando este valor foi indeterminável, não foi tido em conta na
determinação do Valor Patrimonial.
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 14 - Descritores do Valor Científico e respectivo valor numérico

No Valor Histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem
como objecto representativo de um determinado período histórico na região em
questão. Neste caso a antiguidade do objecto já foi considerada, visto que, em
geral, conservam-se menos vestígios dos períodos históricos mais recuados, o que
aumenta a importância de cada vestígio singular.
Também foi considerado na atribuição deste valor que, para o conhecimento das
sociedades pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspectos
das sociedades históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios materiais são a
única fonte de informação disponível.
Também neste caso, se não foi possível determinar este valor, não foi usado no
cálculo do valor patrimonial.
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 15 - Descritores do Valor Histórico e respectivo valor numérico

Com o Valor Simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência
patrimonial tem para as comunidades que usufruem dela actualmente. A
atribuição deste valor depende da percepção do sítio na identidade comunitária,
da relação afectiva que as populações mantêm com ele, e da importância na sua
vivência social e religiosa. Se não for possível determinar este valor, o mesmo
não será usado para calcular o Valor Patrimonial.
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 16 - Descritores do Valor Simbólico e respectivo valor numérico.

O Valor Patrimonial resulta, pois, da avaliação dos sete factores anteriormente
descritos. Esta avaliação decorre da observação do sítio e análise da informação
existente sobre o mesmo. Classifica-se cada sítio segundo um determinado
“valor” (Inserção Paisagística, Conservação, Monumentalidade, etc.), através de
uma valoração qualitativa (Elevado, Médio, Reduzido, por exemplo) à qual é
atribuído um valor numérico conforme os quadros anteriores.
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Como se considera que os ditos factores não devem pesar da mesma forma no
Valor Patrimonial, são ponderados de forma diferenciada, conforme os valores
apresentados no Quadro9.
Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos
vários critérios apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo número
total de categorias consideradas, ou seja:
(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor da
Monumentalidade*2) + (Valor da Raridade*4) + (Valor Cientifico*7) +
(Valor Histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7
Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribuível
será igual a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um
valor patrimonial inferior a 4, o que corresponde à Classe E de Valor Patrimonial,
se os únicos factores considerados no cálculo do Valor Patrimonial forem aqueles
cujo grau de ponderação é o mais baixo, a saber, o Valor da Inserção
Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da Monumentalidade. Num caso
destes, o Valor Patrimonial obtido reflecte sobretudo o desconhecimento acerca
da incidência patrimonial em questão e portanto deve ser manuseado com muita
cautela.
Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma
Classe de Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências
patrimoniais de valor mais elevado e a classe E às incidências patrimoniais com
menor valor.
Significado
Muito elevado
Elevado
Médio
Reduzido
Muito reduzido

Classe de Valor Patrimonial
A
B
C
D
E

Valor Patrimonial
≥16 ≤20
≥12 <16
≥8 <12
≥4 <8
<4

Quadro 17 - Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial

4.2 Localização geográfica e administrativa
A área de enquadramento histórico deste projeto situa-se em plena Serra do
Caramulo, na fronteira entre os concelhos de Vouzela (freguesia de Alcofra),
Tondela (freguesia de Guardão) e Oliveira de Frades (união de freguesias de Arca
e Varzielas) do distrito de Viseu. Está rodeada pelas povoações de Nogueira, da
freguesia de Alcofra, de Caselho, da freguesia de Guardão, de Pedronhe. da
freguesia de Santiago de Besteiros (Tondela) e de Monteteso, que atualmente
pertence à união de freguesias de Arca e Varzielas, mas que se encontrava no
território da extinta freguesia de Varzielas.
A altitude desta área varia entre 770 metros junto à povoação de Nogueira, 1017
metros no marco geodésico da Cruzinha e 810 metros na sua extremidade sul.
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A EN230, que liga Tondela a Águeda, ou seja, a Beira Interior à Beira Litoral pelo
Caramulo, rodeia a área de enquadramento a ocidente. Na Portela do Guardão,
imediatamente a sul desta área, parte a atual EM1506 para norte, que permite
chegar à sede de freguesia de Silvares, concelho de Tondela, pela EM623. A
EM1506 é uma estrada recente, que aproveita a sul parte da antiga estrada para
Santiago de Besteiros, que tinha origem na EN230. Essa estrada atravessava o
extremo sul da área de estudo, mas hoje essa parte do traçado pertence à
EM1506. Atualmente a estrada para Santiago de Besteiros sai da EM1506 a
oriente da área de enquadramento.
A área de enquadramento foi ainda cruzada por um caminho que do Caselho
permitia aceder ao Monteteso ou à estrada para Santiago de Besteiros, e que
seguia parcialmente pela linha de cumeada.

4.3 Breve enquadramento histórico
O estudo da ocupação humana no território onde se desenvolve este projeto tem
como objetivo, no âmbito deste trabalho, compreender a evolução da ocupação
humana neste espaço específico, de forma a melhor enquadrar e avaliar as
incidências patrimoniais identificadas e os futuros impactos sobre a paisagem
cultural que resultarão desta obra. Assim, neste capítulo esboça-se a evolução
histórica do território ocupado por este empreendimento. Esta análise centra-se
na área de enquadramento histórico, pois a sua intenção não é a história da
região servida por este sobreequipamento, mas a evolução da ocupação no
espaço específico onde o sobreequipamento será construído.
Não se conhecem vestígios de ocupação humana antiga na área de
enquadramento, mas nas freguesias em redor existem vários monumentos
megalíticos que demonstram que este espaço se encontra no interior de um
território ocupado por grupos humanos construtores deste tipo de monumento
durante o Neolítico e/ou o Calcolítico.
CNS9
889
7498
8389
13908
13255
20196
20200
20216
22308
20368
22565
22566
22578
Quadro 18 –
histórico

9

Nome
Freguesia
Anta de Arca
UF de Arca e Varzielas
Pedra dos Mouros
UF de Arca e Varzielas
Mazugueira 4
Santiago de Besteiros
Cabo das Moutas
Alcofra
Monumento do Tresufo
Santiago de Besteiros
São Barnabé 2
Alcofra
Grandra
UF de Arca e Varzielas
São Barnabé 3
Alcofra
Caselha
Alcofra
Valampra
Alcofra
Gandra 1
Alcofra
Gandra 2
Alcofra
Abelheira
Alcofra
Monumento megalíticos nas freguesias que rodeiam a área de enquadramento

Código Nacional de Sítio que permite aceder à ficha correspondente no Endovélico.
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Dos monumentos listados no Quadro 18, quatro encontram-se bastante próximos
da área de estudo: o CNS 20200 – Gandra, o CNS 22565 - Gandra 1 e o CNS 22566
- Gandra 2 localizam-se respetivamente a cerca de 870 m, 850 m e 730 m a
oeste e o CNS 22308 – Caselha situa-se a 390 m a nordeste.
A informação atualmente disponível não permite uma melhor caraterização do
povoamento associado a estes monumentos, nem sequer se conhecem, nestas
freguesias, locais de habitat atribuíveis ao Neolítico e Calcolítico.
Nesta área de estudo, só se conhece um local de povoamento anterior ao
período romano. Trata-se do CNS 5520 - Castro de Guardão / São Bartolomeu
(freguesia de Guardão, Vaz, 1997, 1: 114 (n.º 145)), localizado a cerca de 2 923
m a sul da área de enquadramento. Este é um povoado fortificado ocupado
durante a Idade do Ferro, cujo território de exploração deveria abranger a área
de enquadramento.
No Castro de Guardão, no interior da Capela de São Bartolomeu (CNS 5891),
existe um término augustal, dedicado, entre 2 a.C e 14 d.C, ao imperador
Augusto pelos Interanienses (Vaz, 1997, 1: 281-282 (n.º 81)). Este castro
pertencia, portanto, em período romano, ao território dos Interanienses, que
formaria uma civitas com sede em Viseu, *Vissaium. A área de enquadramento
encontra-se, assim no extremo sudeste desta divisão administrativa e o Castro
de Guardão insere-se na rede de povoamento romana.
A manutenção deste povoado em período romano poderá relacionar-se com o
controlo da via que de Viseu, com sentido N-SW, se dirigia ao Caramulo (Vaz,
1997, 1: 382, 404 e 407) para atravessá-lo. Desta via subsiste o CNS 7010 Calçada Romana de Guardão, localizada a menos de 1 800 m a sul da área de
enquadramento.
Provavelmente, em período romano, a área de enquadramento continuará a
pertencer ao território de exploração do Castro de Guardão. Nas proximidades só
se conhece um outro possível local de povoamento deste período, o CNS 13918 Quinta dos Cortinhais (freguesia de Alcofra) a cerca de 2 600 m a noroeste da
área de enquadramento, mas mal caracterizado. Regista-se aqui unicamente o
aparecimento de tijolos e mós circulares (Marques, 1999a, 62).
Com a informação disponível não é atualmente possível esboçar a evolução deste
território após o período romano, a não ser que continuou administrativamente
dependente de Viseu, sede episcopal em período suevo e visigótico com o nome
de Beseo, capital de kura (distrito) em período islâmico, cabeça de civitate do
reino asturiano nos finais do séc. IX.
No entanto, a toponímia sugere a manutenção de povoamento, ainda que
rarefeito, em período islâmico. Alcofra, nome da sede de freguesia que sita
cerca de 1800 m a Noroeste da área de estudo, tem origem no vocábulo árabe
al-qufra, que significa “maninho, sem água” (Marques, 2013, 54). Este topónimo
segure pois, a presença de povoamento humano nas imediações da área de
estudo, mas numa área considerada inculta, abandonada.
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4.4 Factor Património
4.4.1 Caraterização da paisagem e do terreno
Os trabalhos arqueológicos revelaram uma paisagem formada por linhas de
cumeada de pequena dimensão, integradas no topo da Serra da Caramulo,
algumas das quais com um campo de visão muito alargado (sobretudo nas
posições dos Aerogeradores Z05 a Z07).
O terreno revela sinais de recente desflorestação, decorrente da ação de fogo,
que terá causado uma profunda cicatriz na vegetação deste local e nas
estruturas pré-existentes (observam-se muitos muros tombados e destruídos,
resultantes do combate ao incêndio).
Os terrenos agora baldios não revelaram qualquer obstáculo à progressão
terretre e somente em alguns setores límitrofes aos caminhos se registou má
visibilidade do terreno.

Figura 1 – Vista geral do terreno: visibilidade média (AG 1)

Figura 2 – Vista geral do terreno: visibilidade média (AG 8)
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No local previsto para a implantação da subestação e do posto de comando
também se registou boa visibilidade do terreno, enquanto no corredor da linha
elétrica se registou visibilidade média do terreno, nos terrenos de topo e má
visibilidade do terreno junto à povoação de Nogueira, onde as manchas florestais
se encontram conservadas.

Figura 3 – Vista geral do terreno no local de implantação da Subestação e do Posto de Comando

Figura 4 – Vista geral do terreno do troço superior da Linha Elétrica
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Figura 5 – Vista geral do terreno: boa visibilidade (AG 9)

Figura 6 – Vista geral do terreno: boa visibilidade (AG 5)
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4.4.2 Ocorrências patrimoniais
Na área de projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico foram inventariadas 3
ocorrências patrimoniais: 2 abrigos de pastor (n.º 1 e n.º 3) e uma cruz gravada
no afloramento rochoso (n.º 2).
Valor
Classe de Valor
Patrimonial Patrimonial

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Cronologia

1

Abrigo da Cruzinha 2

Abrigo

---

Contemporâneo 4,71

D

2

Marca da Cruzinha

Marca de termo

---

Contemporâneo 5,2

D

3

Abrigo da Cruzinha

Abrigo

---

Contemporâneo ---

---

Quadro 19 – Valor patrimonial das ocorrências patrimoniais localizadas na área de incidência do
sobreequipamento do parque eólico

As três ocorrências patrimoniais, de cronologia contemporânea, têm uma
natureza etnográfica, localizando-se o Abrigo da Cruzinha 2 (n.º 1) na área de
implantação do Aerogerador Z01 e a Marca da Cruzinha (n.º 2) e o Abrigo da
Cruzinha (n.º 3) ao longo do acessos para os aerogeradores Z08 e Z09.
Nenhuma das ocorrências patrimoniais inventariadas tem qualquer classificação
oficial (Monumento Nacional, Imóvel de Interess Público, Imóvel de Interesse
Concelhio, ou está em Vias de Classificação), nem se encontra inventariado nos
respetivos Planos Diretores Municipais (neste caso, Tondela e Vouzela).
Convém referir que não se relocalizou o Abrigo da Cruzinha (n.º 3) durante as
prospeções, podendo estar mal georeferenciado na bibliografia consultada ou ter
sido recentemente destruído (hipótese mais provável).
As duas ocorrências patrimoniais identificadas nos trabalhos de campo têm valor
patrimonial de Significado Reduzido (Classe D). O valor obtido explica-se pela
sua frequência e reduzido valor histórico, científico e simbólico.
No corredor da Linha Elétrica não foram identificadas ocorrências patrimoniais,
quer de natureza etnográfica, quer com interesse arquitetónico, quer com valor
arqueológico.
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Figura 7 – Vista geral do Abrigo da Cruzinha 2 (n.º 1)

Figura 8 – Vista geral da implantação da marca da Cruzinha (n.º 2), junto ao acesso aos
Aerogeradores Z08 e Z09
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N.º

Designação

1

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Cronologia

Concelho

Freguesia

M

Abrigo da Cruzinha 2 Abrigo

---

---

---

Contemporâneo

Tondela

Guardão

198066 404268 974

2

Marca da Cruzinha

Marca de termo

---

---

---

Contemporâneo

Vouzela

Alcofra

197184 403707 962

3

Abrigo da Cruzinha

Abrigo

---

---

---

Contemporâneo

Vouzela

Alcofra

196857 403712 950

4

Cruzinha

Via

20215

Valor Cultural, Património
arqueológico

PDM de Vouzela, art. 67º, 68º

Moderno /
Contemporâneo

Vouzela

Alcofra

197941 404276 990

Quadro 20 – Ocorrências patrimoniais localizadas na área de enquadramento histórico (vide Anexo I, fig. 1)
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P

Z

5 Avaliação de impacte patrimonial
O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor
Patrimonial de cada sítio localizado exclusivamente na área de projeto. Depois, é
determinado o Valor de Impacte Patrimonial, a partir da relação existente entre
o Valor Patrimonial de cada sítio e a magnitude de impacte (Intensidade de
afetação e Área de impacte) previsto para cada ocorrência patrimonial.

5.1.1 Caraterização e avaliação de impactes
A caracterização e avaliação de impactes patrimoniais baseiam-se em dois
descritores essenciais, como a natureza do impacte e a incidência de impacte, e
descritores cumulativos, como a duração do impacte e o tipo de ocorrência.
Negativo
Positivo
Nulo

Quando a ação provoca um efeito prejudicial na incidência patrimonial.
Quando a ação provoca um efeito benéfico na incidência patrimonial.
Quando a ação não provoca qualquer efeito.

Quadro 21 – Natureza de Impacte
Direto
Indireto
Nulo

Quando o impacte se faz sentir diretamente sobre a incidência patrimonial
(faixa de expropriação do terreno).
Quando o impacte produz um efeito indireto sobre a incidência patrimonial.
Quando o impacte não provoca qualquer efeito.

Quadro 22 – Incidência de Impacte
Permanente
Temporário
Nulo

Quando o impacte é permanente.
Quando o impacte é temporário.
Quando não há impacte.

Quadro 23 – Duração de Impacte
Certo
Provável
Incerto
Nulo

Quando existe a certeza do impacte direto na Incidência Patrimonial.
Quando é provável o impacte direto na Incidência Patrimonial.
Quando é incerto o impacte direto na Incidência Patrimonial.
Quando não há impacte.

Quadro 24 – Tipo de Ocorrência
Local
Regional
Nacional ou supra-regional
Nulo

Quando há impacte local.
Quando há impacte na regional.
Quando há impacte nacional ou supra-regional.

Quadro 25 – Dimensão Espacial
Reversível
Irreversível
Nulo

Quando o impacte é reversível.
Quando o impacte é irreversível.

Quadro 26 – Reversibilidade

A avaliação de impactes patrimoniais tem de ter em consideração os múltiplos
agentes de impacte associados a uma empreitada, mais concretamente a
ação/tarefa que provoca o impacte negativo direto na ocorrência patrimonial.
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Escavação do solo
Abertura de valas
Desmatação do terreno
Terraplanagem da superfície do solo
Aterro da superfície do solo
Áreas de depósito sobre a superfície do solo
Empréstimo de inertes
Abertura de pedreira
Abertura de acessos
Alargamento de acessos existentes
Circulação de maquinaria
Implantação de estaleiro
Quadro 27 – Agentes de impacte

5.1.2 Valor de impacte patrimonial
O Valor de Impacte Patrimonial é o índice que relaciona o Valor Patrimonial com
os impactes previstos para cada sítio. Deste índice resultará a hierarquização dos
sítios no âmbito da avaliação de impactes patrimoniais e condicionará as medidas
de minimização de impacte negativo propostas.
O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial com o Grau de
Intensidade de Afetação e o Grau da Área afetada. Aos dois últimos fatores é
atribuído um valor numérico conforme os Quadros 27 e 28.
O Valor de Impacte Patrimonial é obtido através da seguinte fórmula:
(Valor Patrimonial/2) * [(Grau de Intensidade de Afetação*1,5 + Grau da Área
Afetada) /2]
Nesta fórmula reduz-se a metade o Valor Patrimonial para que seja sobretudo o
peso da afetação prevista a determinar o Valor de Impacte Patrimonial.
Pretende-se, assim, que a determinação das medidas de minimização a
implementar dependa sobretudo da afetação prevista para determinada
incidência patrimonial.
O Grau de Intensidade de Afetação é potenciado em um e meio em relação ao
Grau da Área Afetada, de forma a lhe dar maior peso no Valor de Impacte
Patrimonial, pois considera-se que é sobretudo daquele que depende a
conservação de determinada incidência patrimonial. No entanto, ambos os valores
são as duas faces da mesma moeda, e para que o seu peso não seja exagerado
neste índice, o resultado da sua soma é dividido por dois.
Máxima
Elevada
Média
Mínima
Residual
Inexistente

5
4
3
2
1
0

Quadro 28 – Descritores do Grau de Magnitude de Impacte e respetivo valor numérico
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Se o Valor Patrimonial for obtido usando todos os fatores já definidos, o Valor de
Impacto Patrimonial mais baixo será igual a 2,5, enquanto o mais elevado será
igual a 62,5. Só se obterá um valor inferior a 2,5 se o Valor Patrimonial for
inferior a 4. Estes valores, que correspondem à Classe E do Impacte Patrimonial,
têm as mesmas razões e levantam as mesmas reservas que os valores
correspondentes à Classe E de Valor Patrimonial.
Total
Maioritária
Metade
Minoritária
Marginal
Nenhuma

100%
60% a 100%
40% a 60%
10% a 40%
0 a 10%
0

5
4
3
2
1
0

Quadro 29 – Descritores do Grau de Área Afetada e respetivo valor numérico

Conforme o Valor de Impacte Patrimonial cada ocorrência patrimonial é atribuível
a uma Classe de Impacte Patrimonial à qual são aplicáveis medidas específicas
de minimização de impacto.
Significado
Muito elevado
Elevado
Médio
Reduzido
Muito reduzido

Classe de Impacte Patrimonial
A
B
C
D
E

Valor de Impacte Patrimonial
≥47,5 ≤62,5
≥32,5 <47,5
≥17,5 <32,5
≥2,5 <17,5
<2,5

Quadro 30 - Relação entre as Classes e o Valor de Impacte Patrimonial

5.2 Análise dos impactes patrimoniais
5.2.1 Fase de construção
Na área de incidência do projeto de sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo identificaram-se 3 ocorrências patrimoniais, duas com impactes
negativos diretos (n.º 1 e n.º 2) e uma com impactes negativos nulo (n.º 3).
• A ocorrência n.º 1 (Abrigo da Cruzinha 2) encontra-se na área de
implantação do AG1 e será destruída durante o processo de escavação do
afloramento granítico.
• A ocorrência n.º 2 (Marca da Cruzinha) localiza-se a cerca de 1m de
distância do limite do caminho que será beneficiado, podendo o
afloramento rochoso ser cortado durante o alargamento da via ou da
escavação da vala de cabos e da vala de drenagem.
Contudo, os impactes negativos podem ser evitados, caso a intervenção de
beneficiação incida no outro lado da via
No corredor da linha elétrica não foram inventariadas ocorrências patrimoniais.
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Face aos resultados obtidos nas prospeções arqueológicos e às caraterísticas
específicas deste projeto, considera-se que existe um impacte negativo direto
na ocorrência patrimonial n.º 1 (Abrigo da Cruzinha 2) devido à necessidade de
construir o AG 1 e um eventual impacte negativo direto na ocorrência
patrimonial n.º 2 (Marca da Cruzinha) devido à necessidade de beneficiar o
atual caminho de acesso aos aerogeradores 8 e 9, bem como, de escavar as valas
de drenagem e de cabos.
N.º

Designação

Tipo de Sítio

Valor de Impacte Patrimonial

Classe de Impacte
Patrimonial

1

Abrigo da Cruzinha 2

Abrigo

14,73

D

2

Marca da Cruzinha

Marca de termo 16,51

D

3

Abrigo da Cruzinha

Abrigo

---

---

Quadro 31 – Valor de impacte patrimonial
N.º

Designação

Impacte

Incidência

Duração

Ocorrência

Dimensão

Reversibilidade

1

Abrigo da Cruzinha 2

Negativo

Direto

Permanente

Certo

Local

Irreversível

2

Marca da Cruzinha

Negativo

Direto

Permanente

Certo

Local

Irreversível

3

Abrigo da Cruzinha

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Quadro 32 – Análise de impactes patrimoniais

5.2.2 Fase de exploração
Durante a fase de exploração não se preveem impactes patrimoniais negativos,
sendo por isso considerados nulos.

5.2.3 Síntese de impactes
Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património contruíram para o
inventário de três ocorrências patrimoniais na área de incidência do
sobreequipamento, duas das quais com impactes negativos diretos (n.º 1 e n.º 2).
No corredor da linha elétrica não foram inventariadas ocorrências patrimoniais.
Apesar do valor patrimonial dos locais identificados (2 unidades), não existem
motivos para inviabilizar este projeto, desde que conservada in situ a ocorrência
n.º 2 (Marca da Cruzinha) e sejam cumpridas as medidas mitigadoras
preconizadas, pelo que globalmente os impactes conhecidos na fase de
construção são minimizáveis e na fase de exploração serão nulos.
Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto de
empreitada proposta para análise.
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6 Medidas de Minimização
6.1 Medidas genéricas
6.1.1 Fase de construção (acompanhamento arqueológico)
A implementação deste projeto deverá ter acompanhamento arqueológico
permanente e presencial durante as operações que impliquem movimentações de
terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de
inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases
preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou
desmatação.
Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospeções
arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as
observações constantes neste texto e identificar eventuais vestígios
arqueológicos, numa fase prévia à escavação.
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.
Antes da obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os
intervenientes, o Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico.
As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em
Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais:
•

Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização.

•

Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento
arqueológico (de carácter natural e de carácter antrópico) que
fundamentam as decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem
necessidade de medidas de minimização extraordinárias ou a interrupção
da mesma para proceder ao registo dos contextos identificados e realizar
ações de minimização arqueológica, como por exemplo, sondagens
arqueológicas de diagnóstico.

Sempre que for detectado um novo local com interesse patrimonial, este deverá
ser alvo de comunicação ao Dono de Obra, ao Empreiteiro e à Direção Regional de
Cultura do Centro, pelos canais que vierem a ser combinados em sede própria.
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No final dos trabalhos de campo, deverá ser entregue um relatório final, que
deverá corresponder à síntese de todas as tarefas executadas. Assim, deverá ser
feito um texto, no qual serão apresentados os objetivos e as metodologias usadas,
bem como, uma caraterização sumária do tipo de obra, os tipos de impacte
provocados e um retrato da paisagem original.
Por fim, deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização realizadas,
os locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e descritos
criteriosamente todos os sítios afectados pelo projeto.
As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona
abrangida pelo projeto são as seguintes:
•

Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local
referido na carta geral de sítios, desde que não seja afetado
directamente pelo projeto.


•

A área de proteção deverá ter cerca de 5m em torno do limite
máximo da área afetada pela obra. No entanto, podem ser
mantidos os acessos à obra já existentes.

Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se
encontrarem contextos habitacionais ou funerários, durante o
acompanhamento arqueológico.
•

30

As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais
objectivos: identificação e caracterização de contextos
arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local;
apresentação de soluções para minimizar o impacto da obra.
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Anexo I: Documentação gráfica
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EIA - Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Ficha de Sítio
CNS

Sítio n.º 01
Designação Abrigo da Cruzinha 2
Tipo de Sítio Abrigo

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação
ZEP
Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia
Recursos com informação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)
http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitectónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Sem acesso

Lugar

Âmbito geológico Granitos

Freguesia Guardão

Relevo Colina Suave

Concelho

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Tondela

Estrada nº 241

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

Uso actual do solo Florestal

CMP 1:25000 187

Controlo visual da paisagem Condicionado

M 198066

P 404268

Altitude 974

Visibilidade do terreno Má
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caraterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais
Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
Abrigo criado no espaço existente entre dois grandes penedos. A entrada está delimitado por uma laje disposta em
cutelo, que funciona como protetor para o vento e chuva. O abrigo está associado a um pequeno recinto construído
com blocos pétreos (granito) de grandes dimensões. Esta estrutura deveria servir para guardar os animais (ovelhas ou
cabras).
Descrição das estruturas
Modo de construção
Construção em pedra seca.
Materiais de construção
Interpretação funcional das estruturas
Abrigo de pastor.
Elementos datantes da estrutura

Observações
3.00.101

EIA - Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Razoável
Valor da inserção paisagística Com interesse
Valor da conservação Regular

Agentes de impacte Escavação
2
2

Valor da monumentalidade Reduzido

1

Valor da raridade (regional) Frequente

1

Imagem:

3.00.101

Valor científico Reduzido

1

Valor histórico Reduzido

1

Valor simbólico Reduzido

1

Intensidade de afetação Máximo
Área afetada Total
Valor Patrimonial 4,7143
Classe de Valor Patrimonial D
Valor do Impacte Patrimonial 14,732
Classe de Impacte Patrimonial D

5
5

EIA - Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Ficha de Sítio
CNS 0

Sítio n.º 02
Designação Marco da Cruzinha
Tipo de Sítio Marca de termo

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação
ZEP
Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Caninas et alii, 2004a, 51, n.º 27
Recursos com informação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)
http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitectónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estradão

Lugar

Âmbito geológico Xistos e grauvaques

Freguesia Alcofra

Relevo Planalto

Concelho

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Vouzela

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

Uso actual do solo Baldio

CMP 1:25000 187

Controlo visual da paisagem Reduzido

M 197184

P 403707

Altitude 962

Estrada nº

Visibilidade do terreno Boa
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caraterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais
Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
"Cruz insculpida em afloramento de xisto situado no limite entre os concelhos de Oliveira da Frades e Vouzela. Tem
as seguintes dimensões: 18,5 cm de comprimento; 16,5 cm de largura; 2 cm de profundidade de sulco; 3 a 4 cm de
largura de sulco. O afloramento está destacado acima do solo cerca de 60 cm. Esta marca estava oculta por uma
placa de xisto. (…)”. (Caninas et alii, 2004a, 51).
Descrição das estruturas
Modo de construção
Materiais de construção
Interpretação funcional das estruturas
Cruz de demarcação de terreno. Pode eventualmente corresponder à delimitação de freguesias.
Elementos datantes da estrutura

Observações
3.00.101

EIA - Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
“Esta marca poderá corresponder ao Cabeço do Tontedo, citado em documento de 1783 sobre os limites da Comenda
de Alcofra (Antunes, 1999: 18-19): “Na Pedra das Pombas principia a freguesia de Varzielas onde se encontra outra
cruz virada a Norte. Daí vai a medição ao cabeço do Tontedo, onde finda a dita freguesia de Varzielas e principia a
do Guardão e começa a de Silvares onde e se pôs uma cruz virada ao poente. Daí vai a medição até ao São Barnabé,
por metade da capela ...” (Caninas et alii, 2004a, 51).
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
Valor da inserção paisagística Com interesse
Valor da conservação Regular
Valor da monumentalidade Reduzido
Valor da raridade (regional) Regular

Imagem:

3.00.101

Agentes de impacte Escavação
2
2

Intensidade de afetação Máximo
Área afetada Total

1
2

Valor científico Reduzido

1

Valor histórico Reduzido

1

Valor simbólico Reduzido

1

Valor Patrimonial 5,2857
Classe de Valor Patrimonial D
Valor do Impacte Patrimonial 16,518
Classe de Impacte Patrimonial D

5
5

EIA - Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Ficha de Sítio
CNS 0

Sítio n.º 03
Designação Abrigo da Cruzinha
Tipo de Sítio Abrigo

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação
ZEP
Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Caninas et alii, 2004a, 52, n.º 28
Recursos com informação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)
http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitectónico (IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estradão

Lugar

Âmbito geológico Xistos e Grauvaques

Freguesia Alcofra

Relevo Colina Suave

Concelho

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Vouzela

Estrada nº

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

Uso actual do solo Baldio

CMP 1:25000 187

Controlo visual da paisagem Condicionado

M 196857

P 403712

Altitude 950

Visibilidade do terreno Média
Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície
Caraterização do material arqueológico
Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais
Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura
"Abrigo adoçado à face sul de um afloramento de xisto com 2,5 m de altura. O habitáculo, além do afloramento, é
delimitado por duas paredes, paralelas, distanciadas entre si, 1,45 m. Estas estruturas são constituídas por placas de
xisto, dispostas horizontalmente e estão envoltas por mato. Têm 30 e 50 cm de altura, 30 e 60 cm de espessura e 2
m e 1,2 m de comprimento. A parede oriental é a de menores dimensões" (Caninas et alii, 2004a, 52).
Descrição das estruturas
Modo de construção
Materiais de construção
Interpretação funcional das estruturas
Elementos datantes da estrutura

Observações
3.00.101

EIA - Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
No decorrer das prospeções arqueológicas não se conseguiu relocalizar esta estrutura. Esta situação pode explicar-se
pela sua má georeferenciação ou pelo abrigo ter sido desmantelado. Como não se conseguiu caraterizar o abrigo,
não se procedeu à respetiva avaliação patrimonial e avaliação de impactes.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da observação

Agentes de impacte

Valor da inserção paisagística

0

Intensidade de afetação

0

Valor da conservação

0

Área afetada

0

Valor da monumentalidade

0

Valor da raridade (regional)

Imagem:

3.00.101

0

Valor Patrimonial 0

Valor científico

0

Classe de Valor Patrimonial

Valor histórico

0

Valor do Impacte Patrimonial 0

Valor simbólico

0

Classe de Impacte Patrimonial
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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO)
de construção do projeto de sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, cuja
implementação é da responsabilidade do Dono da Obra, a empresa GENERG, Ventos do
Caramulo, Sobreequipamento, S.A..
Este documento funciona como um compromisso do Dono de Obra no sentido de
assegurar o cumprimento das medidas de minimização previstas no Estudo de Impacte
Ambiental para a fase de construção.
O Dono da Obra integrará no Contrato da obra as medidas de minimização para a fase
de construção, o Plano de Gestão de Resíduos, a Declaração de Impacte Ambiental
emitida para o projeto, bem como a Planta de Condicionamentos (Anexo I deste
documento) e a Carta de Recuperação, comprometendo desta forma o empreiteiro à sua
implementação.
Assim, o acompanhamento ambiental da obra irá consistir num serviço de assistência
técnica ambiental, dirigido fundamentalmente para a fiscalização e aplicação das
medidas de minimização por parte do empreiteiro durante a fase de execução da obra.
Esta fiscalização abrange também o acompanhamento arqueológico.
O PAAO, para além de indicar quais as entidades intervenientes no processo de
acompanhamento ambiental e quais as suas responsabilidades, estabelece os
procedimentos que a equipa de acompanhamento ambiental terá de realizar, de forma a
concretizar os seguintes objetivos principais:


Verificação do cumprimento, por parte do empreiteiro, das medidas de
minimização da fase de construção;



Correção de inconformidades detetadas no decorrer da obra;



Assegurar o cumprimento da legislação ambiental em vigor;



Adaptação de medidas de minimização e/ou implementação de outras
medidas mais ajustadas a situações concretas ou imprevistas durante o
decorrer da obra.
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2.
2.1

BREVE DESCRIÇÃO DO PROJETO
Infraestruturas Previstas

O projeto de sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo localiza-se no distrito de
Viseu e abrange terrenos da união das freguesias de Arca e Varzielas (concelho de
Oliveira de Frades), freguesia de Guardão (concelho de Tondela) e freguesia de Alcofra
(concelho de Vouzela), os quais se integram na Região Centro (NUT II) e Sub-Região
Dão-Lafões (NUT III) - Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões.
O projeto em estudo corresponde à instalação de 9 aerogeradores no alto da Serra do
Caramulo, cujo parque eólico atual dispõe de um total de 45 aerogeradores de 2 MW e
uma potência instalada total de 90 MW. O sobreequipamento corresponderá a uma
potência instalada de cerca de 18 MW.
A energia elétrica produzida pelos novos aerogeradores será conduzida para uma
subestação a construir, a qual por sua vez, através de uma linha elétrica aérea a 60 kV,
irá ligar a uma linha elétrica de alta tensão existente, que faz a ligação entre as
subestações da Bezerreira e do Caramulo (Subparque de Fornelo do Monte). A ligação à
Rede Pública é feita a partir desta subestação.
Todas as infraestruturas existentes de ligação à rede pública (RESP) se manterão
inalteradas com a implementação deste projeto. A ligação dos novos aerogeradores à
subestação a construir será efetuada através de cabos subterrâneos.
O acesso principal ao Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será efetuado
pelo CM1506, o qual parte da EN230, a sul, no entroncamento para Monteteso e Alcofra,
na zona de Portela do Guardão. O referido caminho municipal desenvolve-se em grande
parte de forma adjacente ao local do projeto, no troço imediatamente a SE da povoação
de Caselho, e que possui características compatíveis com as necessárias para a
circulação de veículos pesados do tipo a utilizar na fase de construção do
sobreequipamento.
Na acessibilidade aos
aerogeradores
serão utilizados
maioritariamente os caminhos já existentes na cumeada da serra, que nalguns troços
necessitam ser beneficiados. Ainda assim será necessário construir novos acessos de
interligação entre os vários elementos de projeto e ramais de ligação aos aerogeradores.
A implantação deste projeto de sobreequipamento implica a instalação/execução dos
seguintes elementos:


Aerogeradores;



Plataforma de montagem dos aerogeradores;



Vala de cabos e acessos;



Subestação e Edifício de Comando;



Linha Elétrica.
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Previamente à execução das obras será efetuada uma visita para reconhecimento do
projeto no terreno que contará com a participação do Dono da Obra, do respetivo
empreiteiro e da equipa de fiscalização ambiental e arqueológica. Nesta visita participam
também a Equipa de Fiscalização das obras civil e elétrica, bem como a Equipa
responsável pela Segurança e Saúde.

2.2 Programação das Obras

No Quadro I. 1 apresenta-se a programação temporal dos trabalhos prevista para a fase
de construção do empreendimento, realçando-se, no entanto, a atenção para o facto de
ser um cronograma indicativo pois este depende significativamente das condições
climatéricas.
Caso se venham a verificar alterações significativas à normal programação dos trabalhos,
será entregue um cronograma atualizado, o qual terá também em consideração a época
de desenvolvimento dos trabalhos.
Pode considerar-se que as intervenções de maior vulto e mais generalizadas a nível do
sítio apresentam uma duração de cerca de 11 meses, tendo em atenção que os
4 primeiros meses considerados se destinam essencialmente a garantir os acessos aos
sítios 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.
Quadro I. 1 – Programação dos Trabalhos de Construção

Ano/Mês
Tarefas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Abertura de Estaleiro
Beneficiação e execução de acessos
Abertura de fundações dos aerogeradores
Betonagem de sapatas dos aerogeradores
Edificio de Comando
Subestação
Vala de cabos
Montagem dos Aerogeradores
Recuperação Ambiental/paisagística
Levantamento do Estaleiro
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3.

ENTIDADES INTERVENIENTES NO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E
RESPETIVAS RESPONSABILIDADES

São intervenientes no processo de acompanhamento ambiental as seguintes entidades:


Dono da Obra;



Empreiteiro;



Equipa
de
Acompanhamento
arqueológico).

Ambiental

(incluindo

acompanhamento

Apresenta-se em seguida uma descrição das competências e responsabilidades das
entidades acima referidas.

Dono da Obra

O Dono da Obra constitui a primeira entidade com obrigações e responsabilidades ao
nível de Acompanhamento Ambiental da Obra, nomeadamente:


Fornecer o PAAO às entidades intervenientes no Acompanhamento Ambiental da
Obra;



Contratar a Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA);



Acompanhar a implementação do PAAO;



Atualizar a Planta de Condicionamentos do projeto de sobreequipamento do
parque eólico, sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a
sua salvaguarda;



Estar presente sempre que necessário,
Acompanhamento Ambiental da Obra;



Informar sobre o início da construção e instalação do Projeto às entidades com
jurisdição na área de implantação do projeto;



Assegurar a informação, aos restantes intervenientes na Obra, de eventuais
comunicações de entidades externas (ex: entidades oficiais) que possam ter
implicações no processo de Acompanhamento Ambiental da Obra;



Remeter à Autoridade de AIA os relatórios de Acompanhamento Ambiental da
Obra.
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Empreiteiro

Constituem obrigações e responsabilidades do Empreiteiro extensíveis a todos os
subcontratados que possam intervir na obra:


Garantir os recursos necessários para uma adequada Gestão Ambiental da Obra;



Manter o Dono da Obra e a EAA informada quanto à calendarização e evolução
da obra;



Assegurar o cumprimento de toda a legislação em vigor, em matéria de ambiente,
aplicável à empreitada;



Implementar e cumprir o Plano de Gestão de Resíduos, assegurando que o
processo de recolha/transporte/destino final dos resíduos é efetuado por
empresas devidamente acreditadas e cumpre o estipulado na legislação em vigor;



Implementar as medidas de minimização, aplicáveis à sua atividade, e previstas
no PAAO;



Respeitar os condicionamentos constantes da Planta de Condicionamentos, bem
como os resultantes de eventuais atualizações da mesma;



Implementar medidas corretivas que venham a ser recomendadas pela EAA e
aprovadas pelo Dono da Obra;



Reportar à EAA e ao Dono da Obra eventuais reclamações e/ou queixas que lhe
venham a ser dirigidas;



Assegurar que a informação relativa ao Acompanhamento Ambiental é do
conhecimento de todos os trabalhadores da obra, incluindo eventuais
subempreiteiros;



Comunicar e sensibilizar os subempreiteiros e todos os trabalhadores em obra
para a necessidade e importância de serem cumpridos todos os requisitos
ambientais que lhes sejam aplicáveis;



Dar conhecimento à EAA de todas as dificuldades que, eventualmente, possam vir
a ser sentidas na implementação das medidas de minimização recomendadas nos
PAAO e PGR, ou outras que eventualmente possam vir a ser recomendadas no
decorrer da obra;



Estar presente em todas as reuniões com relevância para o Acompanhamento
Ambiental.

Equipa de Acompanhamento Ambiental e Arqueológico

A Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra deverá incluir, pelo menos, um técnico
de acompanhamento ambiental, e um técnico de acompanhamento arqueológico, que
será previamente autorizado pela Direção Geral do Património Cultural (DGPC).
Sempre que se revele necessário, a equipa de acompanhamento ambiental será
reforçada por técnicos especialistas.
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O técnico de Acompanhamento Ambiental da obra é responsável por:


Assegurar e verificar a implementação, por parte do Empreiteiro, do exposto no
PAAO e das medidas ambientais constantes na lista que constitui o Anexo 8.3 do
Volume 3 – Anexos Técnicos;



Assegurar a existência na obra de um dossier (Dossier de Ambiente da Obra) que
incluirá o PAAO, a Planta de Condicionamentos, as Medidas Ambientais a que o
Empreiteiro se encontra obrigado e a documentação associada à gestão de
resíduos. Este dossier ficará acessível a todos os intervenientes;



Detetar e corrigir, em tempo útil, eventuais situações não previstas na obra, e
comunicá-las a todos os intervenientes;



Assegurar que os relatórios relativos às visitas de fiscalização efetuadas, a
apresentar à Autoridade de AIA, bem como outros documentos relevantes
relacionados com a ação de acompanhamento/fiscalização ambiental, sejam
remetidos a todos os intervenientes;



Corrigir, caso se verifique necessário, os procedimentos aplicados para
implementação das medidas de minimização;



Identificar a necessidade de definição e implementação de outras medidas de
minimização, para assegurar a resolução de situações concretas e/ou imprevistas
que podem surgir no decorrer da obra;



Assegurar o cumprimento da legislação ambiental em vigor aplicável;



Comparecer nas reuniões de obra para as quais seja convocado;



Identificar, e submeter à aprovação do Dono da Obra, a necessidade de revisão
das medidas de minimização preconizadas no PAAO;



Efetuar visitas periódicas à obra: a periodicidade das visitas da EAA deverá ser
ajustada às necessidades da obra;



Proceder, em cada visita efetuada, e sempre que aplicável, ao registo de
Constatações Ambientais – identificação de situações que constituam “Não
Conformidades” com a legislação ambiental em vigor ou com o PAAO, ou
situações que ainda não constituam “Não Conformidades” mas carecem da
tomada de medidas de minimização adicionais com vista à sua correção/melhoria;



Comunicar ao Empreiteiro eventuais alterações ao PAAO, nomeadamente no que
respeita às medidas de minimização preconizadas no mesmo.
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O técnico responsável
responsabilidade de:

3.1

pelo

Acompanhamento

Arqueológico

da

obra

tem

a



Obter da DGPC a autorização para a realização dos trabalhos, no âmbito da
legislação em vigor;



Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem
contextos habitacionais ou funerários, durante o acompanhamento arqueológico.
As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos: identificação
e caraterização de contextos arqueológicos, avaliação do valor patrimonial do
local, apresentação de soluções para minimizar o impacto da obra;



Adotar medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens,
escavações arqueológicas, entre outras), sempre que os resultados obtidos no
Acompanhamento Arqueológico o determinem, devendo eventuais achados
móveis ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do
património;



Efetuar o registo fotográfico completo de todas as realidades com valor patrimonial
que venham a ser identificadas na área de afetação do projeto e nas suas
imediações;



Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que
impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens).



Sempre que forem identificados elementos que justifiquem a sua salvaguarda, dar
indicação ao Dono de Obra para que os mesmos sejam incluídos na Planta de
Condicionamentos;



Comparecer nas reuniões de obra para as quais seja convocado;



Elaborar relatórios periódicos de acompanhamento da obra, tendo que elaborar
um relatório final para entrega à DGPC;

Calendarização do Acompanhamento Ambiental e Arqueológico da Obra

O técnico de acompanhamento ambiental irá deslocar-se à obra com a seguinte
periodicidade:


Quinzenalmente: durante as fases com intervenções de maior vulto da obra;



Mensalmente: durante as restantes fases e quando as más condições climatéricas
impliquem um lento progresso da obra.
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A GENERG, Ventos do Caramulo, Sobreequipamento, S.A. disporá de uma Equipa de
Fiscalização da obra civil, a qual estará em obra quase continuamente e que garantirá o
cumprimento das especificações do Projeto. Essa equipa colaborará com a equipa de
ambiente, no sentido da fiscalização do cumprimento dos condicionamentos e medidas
ambientais.
A periodicidade definida poderá vir a ser ajustada conforme se revele necessário durante
o desenvolvimento da obra, havendo sempre a possibilidade de se realizarem visitas
extraordinárias para resolução de situações pontuais.
O técnico de acompanhamento arqueológico permanecerá em obra durante a prospeção
sistemática após desmatação, eventuais sondagens arqueológicas, e sempre que as
atividades que estejam a decorrer correspondam a:

3.2



Desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação e regularização
do terreno nos locais de incidência da obra (estaleiro, zona de implantação dos
aerogeradores e respetivas plataformas, subestação e apoios da linha elétrica);



Escavações no solo relacionadas com a abertura da fundação e da vala.

Conteúdo dos relatórios a elaborar

Atendendo à dimensão da obra em causa, a GENERG, Ventos do Caramulo,
Sobreequipamento, S.A. preconiza a elaboração de quatro relatórios de monitorização, a
enviar à autoridade de AIA, com a periodicidade seguidamente indicada:


O primeiro, no final da fase de movimentação de terras (decapagem e abertura
das fundações);



O segundo, no final da fase de construção, numa altura em que já estarão
concluídas as operações de modelação dos terrenos e espalhamento de terra
vegetal nas áreas intervencionadas;



O terceiro e o quarto, no final do primeiro e segundo anos de exploração, dando
conta da evolução do revestimento vegetal e dos resultados obtidos na
monitorização realizada.

Estes relatórios serão desenvolvidos de acordo com estrutura prevista na Portaria
n.º 395/2015, de 4 de novembro, incluindo os seguintes pontos principais:
1 – Introdução,

que inclui a identificação da empreitada e dos principais objetivos
e âmbito do relatório de acompanhamento ambiental, nomeadamente dos fatores
ambientais considerados e dos limites espaciais e temporais de monitorização, o
enquadramento legal e a estrutura adotada para o mesmo;
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2 - Antecedentes do projeto;
3 - Resultados, discussão, interpretação e avaliação do acompanhamento
ambiental, apresentando-se:

-

As principais atividades desenvolvidas na empreitada;

-

Os principais aspetos ao nível da implementação da gestão ambiental, as
ações de sensibilização e formação promovidas, planeamento do estaleiro
e frente de obra, apresentando-se as medidas de minimização
implementadas, bem como os processos de licenciamentos e autorizações
por entidades oficiais com requisitos legais associados;

-

As principais situações ambientais e quando aplicável, a aplicação dos
respetivos planos de atuação determinados na sequência do
acompanhamento e monitorização ambiental;

-

As verificações segundo as medidas ambientais aplicáveis à fase do
projeto a que se refere o relatório;

4 - Conclusões, face ao desempenho ambiental atingido, e medidas de
minimização implementadas durante a empreitada;
5 - Anexos, com a inclusão dos elementos complementares relevantes para a boa
compreensão do relatório e onde se inclui a documentação relativa ao
desenvolvimento da empreitada e a respetiva reportagem fotográfica;

O conteúdo dos relatórios será adaptado sempre que se verifique necessário incluir
informação adicional relevante não especificada.
A periodicidade do acompanhamento ambiental deverá ser ajustada em função das
diferentes fases da obra, designadamente nas fases preliminar, inicial e final de obra.
A documentação específica relativa ao acompanhamento arqueológico incluirá o registo
das ocorrências que entretanto sejam encontradas no decurso das obras.
Quando terminar a fase da obra que necessita de acompanhamento arqueológico será
elaborado um relatório global, que integrará toda a informação constante nos vários
relatórios de progresso, o qual será entregue à DGPC.
O relatório final conterá uma memória descritiva e o registo fotográfico de todos os
elementos referidos, e sempre que se considere necessário, será complementado com
peças desenhadas com a inserção cartográfica das ocorrências.

4.

IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO APLICÁVEIS À OBRA

Apresenta-se na Parte III do presente documento o conjunto de medidas de minimização
relativamente à fase de construção do projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo, e que terão de ser implementadas pelo respetivo empreiteiro.
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ANEXO I

PLANTA DE CONDICIONAMENTOS
(A PLANTA DE CONDICIONAMENTOS CORRESPONDE À FIGURA APRESENTADA NO ANEXO 6
DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL)
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ANEXO II

CARTA DE RECUPERAÇÃO
(A CARTA DE RECUPERAÇÃO CORRESPONDE À FIGURA APRESENTADA NO ANEXO 7
DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL)
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PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS
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FORNECEDOR

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO CARAMULO
EMPREITADA DE _____________________
PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS

Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Empreitada de ______________

FORNECEDOR

Nome da empreitada: _________________________________

Dono de Obra: _________________________________

Gestão e Fiscalização: _________________________________

Empresa Executante: _________________________________

Gestor de Resíduos: _________________________________

Versão do Plano: _________________________________

Data: ____/______/_____

O Gestor de Resíduos
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1 - INTRODUÇÃO
Este documento constitui o Plano de Gestão de Resíduos (PGR) da fase de construção do
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo. São aqui identificados e classificados os
resíduos produzidos no âmbito das diferentes actividades a desenvolver para a instalação do
Sobreequipamento do Parque Eólico, sendo igualmente descritos os objectivos e as tarefas a
executar na gestão do mesmo, bem como as responsabilidades associadas e os meios
envolvidos.
O PGR constitui assim um instrumento importante para assegurar uma correcta prevenção e
gestão dos resíduos de obra, de forma a minimizar os impactes ambientais associados e garantir
o cumprimento de todos os requisitos legais aplicáveis.
O PGR é passível de sofrer alterações durante o decurso da obra, de forma a melhor se adaptar
às realidades e circunstâncias do projecto na sua fase de construção. As alterações serão
sempre registadas e uma nova versão do plano será distribuída por todos os intervenientes.

2 - PREVENÇÃO DA PRODUÇÃO DE RESÍDUOS
Na escolha de fornecedores e produtos e equipamentos a utilizar em obra, é importante
considerar a minimização na produção de resíduos. Para o efeito devem ser adoptados os
seguintes critérios:







Preferir fornecedores/materiais com embalagem de tara retornável, para que se possam
devolver as embalagens aos fornecedores;
Reutilizar na própria obra, como material de aterro (aterro das fundações ou execução das
plataformas de montagem), o material inerte proveniente das acções de escavação que
deverá ser depositado na envolvente dos locais de onde foi removido;
Reutilizar eventual material de escavação sobrante, na recuperação paisagística de
pedreiras ou como material de aterro em outras obras desde que devidamente licenciadas;
Reutilizar madeiras das cofragens na própria obra e em outras obras em execução, desde
que devidamente licenciadas;
Reutilizar na própria obra ou em obras exteriores, desde que devidamente licenciadas,
vigas de ferro provenientes de restos das armações;
Sempre que possível deve ser promovida a reutilização de outro tipo de materiais (redes
plásticas, sobras de revestimentos, restos de tubos, …) dentro da própria obra ou em obras
exteriores, desde que devidamente licenciadas.

Estes materiais não chegam assim a ser classificados como resíduos, no entanto a sua
produção e encaminhamento devem ser registadas, conforme se explica em capítulos seguintes.
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3 - IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS
3.1 - CLASSIFICAÇÃO DOS RCD’S SEGUNDO A LISTA EUROPEIA DE RESÍDUOS
No Quadro 1 apresentam-se os resíduos que poderão eventualmente ser produzidos no âmbito
das actividades associadas à construção de sobreequipamentos de parques eólicos. Note-se, no
entanto, que, tal como se encontra patente no referido quadro, nem todos os resíduos
identificados virão a ser produzidos, uma vez que a ocorrência de alguns deles só se verificará
em caso de acidente ou em resultado de qualquer situação inesperada. Assim, apresenta-se,
também, no Quadro 1 a probabilidade de ocorrência de cada um dos resíduos listados.
Quadro 1 – Identificação e classificação dos resíduos produzidos em obra e probabilidade de ocorrência.
Probabilidade de Ocorrência
Resíduo

Regular

Reduzida

Resíduos de construção e demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados)
Betão

X

Tijolos

X

Madeira

X

Vidro

X

Plástico

X

Cobre, bronze e latão

X

Ferro e Aço

X

Mistura de metais

X

Resíduos metálicos contaminados com óleos ou outras substâncias
perigosas (*)

X

Cabos eléctricos e outros cabos não contaminados com substâncias
perigosas
Solos e rochas contaminados com óleos ou outras substâncias perigosas

X

(*)

X

Outros resíduos de construção e demolição contendo substâncias perigosas
(incluindo mistura de resíduos) (*)

X

Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos noutras
categorias

X

Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos
Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação (*)

X

Óleos minerais clorados de motores, transmissões e lubrificação (*)

X

Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação (*)

X

Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação (*)

X

Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de protecção não
anteriormente especificado
Embalagens de papel e cartão

X

Embalagens de plástico

X

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias
perigosas (*)

X

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário contaminado
com óleos ou outras substâncias perigosas (*)

X

Mistura de embalagens

X

Resíduos urbanos ou equiparados
Papel e cartão

X

Vidro

X

Mistura de resíduos urbanos

X

Resíduos vegetais das desmatações

X

[COMPLETAR OU CORRIGIR A TABELA]
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3.2 - PRODUÇÃO DE RESÍDUOS. CALENDARIZAÇÃO E FASEAMENTO DA OBRA
Pode-se considerar que as intervenções mais significativas em termos de produção de resíduos
correspondem a _________ e apresentam uma duração de ______ meses.

4 - TAREFAS, MEIOS E RESPONSABILIDADES ASSOCIADOS À GESTÃO DOS
RESÍDUOS
4.1 - TAREFAS E MEIOS
4.1.1 - Deposição
Na empreitada devem ser garantidos pelo menos os seguintes meios de deposição:
A. Empreitada de construção civil
Resíduo
Resíduos Urbanos
Papel e cartão
Embalagens
Vidro
Mistura de Resíduos Urbanos
Resíduos de Construção e Demolição
Mistura de metais
Madeira
Mistura de resíduos de construção e demolição não perigosos
Resíduos Perigosos
Solos e rochas contendo substâncias perigosas
Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação
Embalagens contendo ou contaminadas por substâncias perigosas
Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente
especificados), panos de limpeza e vestuário de protecção, contaminados por
substâncias perigosas.

Código LER
200101
150106
200102
200301
170407
170201
170904
170503
130205
150110
150202

B. Montagem dos aerogeradores
Resíduo
Resíduos Urbanos
Papel e cartão
Embalagens
Vidro
Mistura de Resíduos Urbanos
Resíduos de Construção e Demolição
Mistura de resíduos de construção e demolição não perigosos
Resíduos Perigosos
Solos e rochas contendo substâncias perigosas
Outros resíduos de construção e demolição contendo substâncias perigosas
(incluindo mistura de resíduos) (*)
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C. Instalações Eléctricas
Resíduo
Resíduos Urbanos
Papel e cartão
Embalagens
Vidro
Mistura de Resíduos Urbanos
Resíduos de Construção e Demolição
Mistura de metais
Plásticos
Madeira
Mistura de resíduos de construção e demolição não perigosos
Resíduos Perigosos
Solos e rochas contendo substâncias perigosas
Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação
Embalagens contendo ou contaminadas por substâncias perigosas
Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente
especificados), panos de limpeza e vestuário de protecção, contaminados por
substâncias perigosas.

Código LER
200101
150106
200102
200301
170407
170203
170201
170904
170503
130205
150110
150202

[Adaptar as tabelas à presente empreitada]
Todos os recipientes devem estar sinalizados com a identificação do resíduo e o respectivo
código LER.
Em casos eventuais em que se produzam resíduos de um determinado tipo em quantidades
significativas, ou cujas características não permita a sua mistura com outros resíduos, será
estudada a necessidade de colocar mais um contentor no estaleiro para o seu armazenamento.
Os resíduos resultantes das acções de decapagem e desmatação e desflorestação, necessários
à implantação do projecto, poderão ser aproveitados na fertilização de solos, mediante a
obtenção de autorização para o efeito da EAA.
Os materiais para reutilização que não constituam resíduos devem ser armazenados em
condições adequadas, separados dos resíduos, devidamente identificados e de forma a não
causarem contaminação do solo ou da água.
Junto aos locais onde vierem a decorrer trabalhos estarão sempre presentes pelo menos 3
recipientes temporários para deposição de resíduos urbanos, industriais perigosos e industriais
não perigosos que serão periodicamente (pelo menos diariamente) transportados para o
estaleiro para serem colocados nos recipientes adequados.
Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser triados de acordo com as seguintes
categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos.
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. A única excepção é relativa aos resíduos de
decapagem, desmatação e desflorestação que podem ser armazenados junto aos locais onde
ocorrer a decapagem, desde que em depósitos que não excedam os 1,5 metros de altura e que
estejam afastados entre si, de forma a reduzir os riscos de incêndio. Estes resíduos devem ser
recolhidos o mais brevemente possível por empresa autorizada ou pelos proprietários dos
terrenos em causa, caso assim esteja acordado entre a GENERG e os proprietários, podendo
ser aproveitados na fertilização dos solos.
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Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes
devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas
subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem
encaminhados para destino final adequado.
Não é permitida a queima ou o enterramento de quaisquer resíduos.
Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de
substâncias poluentes, deverá ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente
e o empreiteiro providenciar a remoção dos solos afectados para locais adequados a indicar pela
entidade responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais
adicionais.

4.1.2 - Características do armazenamento
Os recipientes para a recolha de resíduos no estaleiro estão localizados numa área de fácil
acesso aos veículos de recolha de resíduos e devidamente sinalizada por tipo de resíduo
armazenado (indicando o respectivo código LER).
Adicionalmente, para o armazenamento dos resíduos perigosos, existe uma área específica, que
além da sinalização, está devidamente impermeabilizada e possui uma cobertura para desviar as
águas da chuva. Nestas áreas deve estar sempre presente um kit de limpeza de derrames,
composto por produto absorvente (tipo spill-sorb).
Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a
deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de
máxima infiltração.
Os recipientes devem ter dimensões suficientes e adequadas à quantidade de resíduos a
produzir. Devem ainda ser compostos por material resistente e adequado ao tipo de resíduos a
armazenar. Os recipientes para mistura de resíduos urbanos devem estar sempre fechados para
evitar a libertação de odores. Os recipientes para resíduos perigosos devem ser perfeitamente
estanques, estar em bom estado de conservação e colocados sobre uma tina para contenção,
para evitar eventual fuga ou derrame.
Os resíduos de vegetação podem ser armazenados junto aos locais de decapagem, conforme
referido anteriormente.

4.1.3 - Recolha, transporte e destino final
Os adjudicatários providenciarão a recolha de resíduos com a periodicidade suficiente para que
os recipientes não fiquem sobrecarregados.
A recolha dos resíduos armazenados em obra é efectuada por empresas/entidades devidamente
autorizadas no seu transporte, assim como os destinatários terão de ser operadores de gestão
licenciados.
Para tal, apenas serão seleccionadas empresas constantes da Lista de Operadores de
Resíduos, periodicamente actualizada e disponível no site da Agência Portuguesa do Ambiente.
Poderão também ser utilizadas as entidades gestoras do tipo de resíduos em questão, como a
SOGILUB para os óleos usados ou a Sociedade Ponto Verde para as embalagens.
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Na selecção do operador de gestão e âmbito do serviço encomendado, a empresa executante
______________ deverá considerar a obrigatoriedade de proceder à triagem dos resíduos que
não forem separados em obra, de forma a permitir posteriores operações de valorização material
(reciclagem), conforme determina o Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de março.
Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis poderão ser encaminhados e recolhidos pelo
circuito normal de recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU) do município ou por uma empresa
designada para o efeito.
Durante a operação de recolha de resíduos, a empresa executante _______ preenche as e-GAR
de acordo com o definido da Portaria 145/2017, de 26 de abril. De referir que os modelos de
guias de acompanhamento de resíduos aprovados pela Portaria n.º 335/97, de 16 de maio, e
pela Portaria n.º 417/2008, de 11 de junho, podem ser utilizados até 31 de dezembro de 2017,
data a partir da qual é obrigatória a utilização das e-GAR.
No caso de derrames acidentais de produtos poluentes durante as operações de recolha de
resíduos a empresa executante _______ auxilia o transportador na limpeza do local e
espalhamento de produtos absorventes (spill-sorb) nas áreas contaminadas.
No caso de recolha de óleos usados, o responsável designado pelo adjudicatário deve ainda
verificar se a matrícula do veículo que vem recolher os óleos usados corresponde à que consta
da respectiva licença para recolha/transporte de óleos usados (n.º de registo do Instituto dos
Resíduos) e ainda se:



Está presente na cabine do veículo uma ficha de formato A4, conforme modelo do Anexo
II-C do Despacho 10863/2004 de 16 de abril;
É realizada uma amostragem dos óleos recolhidos, conforme definido no
DL 153/2003, de 11 de julho.

4.2 - REGISTOS
A empresa executante _______ preenche e mantém actualizado um registo de produção de
resíduos e de materiais reutilizados, conforme modelo apresentado no Anexo I, retirado do
Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de março.
Cópias desse registo são enviadas, pelo menos mensalmente, à Gestão e Fiscalização da obra.
É exigido ao operador de gestão o envio do “Certificado de recepção de RCD”, conforme modelo
presente no Decreto-Lei 46/2008, de 12 de março. Após esse envio, é arquivado em obra uma
cópia desse certificado e é também enviada outra cópia à Gestão e Fiscalização.
No caso de resíduos urbanos que venham a ser recolhidos por serviços municipais ou entregues
em pontos de recolha dos serviços municipais, não será necessário o preenchimento de guias de
acompanhamento de resíduos. No entanto, deverão ser registadas as quantidades em causa, no
modelo do Anexo I, atrás referido.
Os quantitativos de materiais reutilizados em obra ou no exterior devem também ser registados
no modelo apresentado no Anexo I, conforme exigido pelo Decreto-lei nº 46/2008, de 12 de
março.
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4.3 - RESPONSABILIDADES
Todos os trabalhadores que estejam directa ou indirectamente envolvidos na obra, quer estejam
presentes em permanência ou se desloquem pontualmente ao parque eólico devem actuar em
concordância com este Plano, nomeadamente no que diz respeito à correcta deposição dos
resíduos nos locais indicados.
O Gestor de Resíduos nomeado pela empresa executante _______ é responsável pela
atribuição de meios e recursos necessários ao funcionamento deste Plano (recipientes, mão de
obra, etc.). É também responsável pela selecção e contratação das empresas ou entidades
autorizadas na recolha, tratamento e destino final dos resíduos, devendo preencher todos os
registos obrigatórios e dar conhecimento dos mesmos à GENERG. É ainda responsável pela
formação e sensibilização dos seus colaboradores afectos à obra em assuntos relacionados com
este Plano de Gestão de Resíduos e pela verificação do cumprimento do Plano de Gestão de
Resíduos.
A GENERG é responsável pela fiscalização geral da implementação do Plano, pelas alterações
e distribuição do Plano pelos intervenientes e pela prestação de informação às entidades oficiais
no âmbito do acompanhamento ambiental da obra.

5 - FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES
A empresa executante _______ garante que todos os seus trabalhadores, assim como os
trabalhadores das empresas subcontratadas estejam informados sobre a existência deste plano
e sobre a necessidade de serem cumpridas todas as regras de gestão de resíduos aqui
identificadas.
A empresa executante _______ prepara e executa, sempre que considere necessário,
campanhas de sensibilização aos trabalhadores, através da colocação de cartazes, entrega de
folhetos ou outros métodos que considere eficaz para alterar mentalidades e comportamentos no
que respeita à gestão de resíduos. No mínimo, será obrigatória a colocação de sinalética de
proibição de queima ou enterramento de resíduos e sinalética informativa com as regras para
uma correcta triagem dos resíduos na obra.

6 - FISCALIZAÇÕES
A GENERG realizará fiscalizações ambientais periódicas ao funcionamento do Plano de Gestão
de Resíduos, no âmbito do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, das quais resultarão
relatórios que descreverão as não conformidades detectadas e as acções sugeridas para serem
desencadeadas.
A empresa executante _______ está sempre disponível para acompanhar essas fiscalizações e
prestar os esclarecimentos necessários. Em resultado de eventuais “não conformidades”
detectadas, a empresa executante _______ colabora com o Dono de Obra na análise de causas
e na definição do tratamento das “não conformidades”.
As acções a verificar pelos técnicos de fiscalização, assim como a periodicidade e âmbito dessas
verificações constam do Anexo II (Checklist de verificação do PGR).
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7 - REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS
A legislação atualmente em vigor, bem como outra regulamentação aplicável ao controlo dos
resíduos produzidos na obra ___________________, é a seguinte:

Portaria nº 145/2017, de 26 de abril;
Define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de
resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (eGAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER).
As e-GAR entrarão em funcionamento a partir de 26-05-2017, prevendo a Portaria um período
transitório e de adaptação extenso, até 31-12-2017.

Decisão 2014/955/EU, de 18 de dezembro:
Publica a Lista Europeia de Resíduos, LER e altera a Decisão 2000/532/CE, referida no artigo
7.º da Diretiva 2008/532/CE, relativa à lista harmonizada de resíduos que tem em consideração
a origem e composição de resíduos.

Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio
Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de resíduos de equipamentos elétricos
e eletrónicos (REEE) e revoga o Decreto-lei n.º 230/2004, de 10 de dezembro.

Decreto-Lei n.º 73/2011 de 5 de setembro:
Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, transpõe a Diretiva
n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, relativa aos
resíduos, e procede à alteração de diversos regimes jurídicos na área dos resíduos.

Portaria nº 417/2008, de 11 de junho;
Guia específica para o transporte de Resíduos de Construção e Demolição.
Em vigor até 31-12-2017. A partir de 2018, apenas as guias de acompanhamento de resíduos
emitidas no SILIAMB (e-GAR) serão válidas para transporte.

Decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de março;
Estabelece o regime das operações de gestão de RCD. Alterado por decreto-lei n.º 73/2011, de
17 de junho, que também altera o regime geral de gestão de resíduos

Decreto-lei n.º 178/2006, de 5 de setembro
Aprova o regime da gestão de resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º
2006/12/CE e a Directiva n.º 91/689/CEE. (D.R. n.º L 171, I Série).

Decreto-lei n.º 153/2003, de 11 de julho;
Estabelece o regime jurídico da gestão de óleos usados.

Decreto-lei nº 162/2000, de 27 de julho;
Altera os artigos 4º e 6º do Decreto-lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro, que estabelece os
princípios e as normas aplicáveis ao sistema de gestão de embalagens e resíduos de
embalagens.

Despacho n.º 9627/2004, de 15 de maio de 2004
Modelo do registo trimestral para produtores de óleos usados.
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Despacho n.º 10863/2004, de 1 de junho;
Atribuição de número de registo para a atividade de recolha e transporte rodoviário de óleos
usados.

Artigos 6.º, 7.º e do anexo da Portaria n.º 335/97, de 16 de maio;
Regras de transporte de resíduos no território nacional (guia de acompanhamento de resíduos
industriais INCM n.º 1428 e de hospitalares perigosos INCM n.º 1429).
Em vigor até 31-12-2017. A partir de 2018, apenas as guias de acompanhamento de resíduos
emitidas no SILIAMB (e-GAR) serão válidas para transporte.
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Anexo I – Modelo de registo de dados de RCD
I — Materiais reutilizados e RCD produzidos
Materiais reutilizados
— tipologia

Em obra
Tipo de utilização

Materiais
(ton ou l)

Outra
(ton ou l)

Tipo de utilização

(ton ou l)

reutilizados

RCD — código LER (*)

Incorporação em obra
Tipo de utilização

(ton ou l)

Operador de gestão (**) (ton ou l)

RCD total (ton ou l)
Total (ton ou l)
(*)De acordo com a Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro (lista europeia de resíduos).
(**) Anexar cópia dos certificados de recepção emitidos pelos operadores de gestão devidamente legalizados

II — Responsável pelo preenchimento
Assinatura:

Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Empreitada de ______________

Data:

FORNECEDOR

Anexo II – Checklist de verificação do PGR
Verificação

Periodicidade

Âmbito de aplicação

Adopção de procedimentos para minimizar
produção de resíduos (taras retornáveis e
reutilização de materiais)

Mensal

Globalidade da obra

Existência de recipientes para a recolha de
resíduos

Quinzenal

Estaleiro e locais de
trabalho

Características e estado de conservação dos
recipientes

Quinzenal

Estaleiro e locais de
trabalho

Características dos locais de armazenamento de
resíduos

Quinzenal

Estaleiro e locais de
trabalho

Correcta deposição dos resíduos nos recipientes

Quinzenal

Estaleiro e locais de
trabalho

Correcto armazenamento dos resíduos que não
são depositados em recipientes, assim como
dos materiais para reutilização

Quinzenal

Estaleiro e locais de
trabalho

Recolha de resíduos com a periodicidade
suficiente
(recipientes
não
estão
sobrecarregados)

Mensal

Estaleiro e locais de
trabalho

Autorização das empresas/entidades que
procedem à recolha e transporte de resíduos

Sempre
que
ocorrer recolha

Documentação

Autorização do operador de gestão de resíduos

Sempre
que
ocorrer recolha

Documentação

Correto preenchimento das e-GAR

Sempre
que
ocorrer recolha

Documentação

Cumprimento do procedimento de verificação e
amostragem nas recolhas de óleos usados

Sempre
que
ocorrer recolha

Documentação

Preenchimento e actualização do registo de
dados de RCD

Mensal

Documentação

Conformidade (1)

Sensibilização e informação aos trabalhadores Mensal
Estaleiro e locais de
sobre gestão de resíduos em obra
trabalho
(1) – Indicar se está conforme (✓ ), não conforme (x) ou se não é aplicável (NA)
(2) – Indicar se a não conformidade é recorrente, referindo há quanto tempo está por resolver.

Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Empreitada de ______________

Recorrência (2)

FORNECEDOR

(Página intencionalmente deixada em branco)

Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Empreitada de ______________
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Lista de medidas ambientais aplicáveis à construção do projeto de Sobreequipamento
do Parque Eólico do Caramulo

ATIVIDADES

Geral

Desmatação e
Decapagens

REQUISITO AMBIENTAL
1-

Durante a construção deverá ser respeitado o definido na Planta de
Condicionamentos.

2-

Comunicar à Autoridade Nacional de Aviação Civil, com uma antecedência de
15 dias relativamente à data da instalação dos aerogeradores, o início dos
trabalhos.

3-

Realizar decapagens apenas nos locais estritamente necessários à execução
da obra, conforme definido no projeto.

4-

Armazenar os solos removidos provenientes da decapagem, para posterior
aproveitamento na recuperação de áreas degradadas e recobrimento de
taludes.

5-

Cumprir rigorosamente o traçado, localização, dimensões e características
definidas em projeto para a vala de cabos e plataforma de montagem, de forma
a não destruir mais vegetação além da que será estritamente necessária.

6-

Não abrir acessos, ainda que temporários, em locais não previstos no projeto.

7-

Durante as decapagens, recolher e armazenar separadamente a camada
arável do solo, devendo o seu armazenamento ser feito de forma adequada em
pargas, com altura não superior a 2 metros.

8-

Respeitar as delimitações existentes no local colocadas antes das intervenções
(ver delimitações). Não movimentar terras nem danificar vegetação fora dos
limites da obra.

9-

Não colocar depósitos de inertes em áreas classificadas como REN.

10 - Remover de modo controlado todos os despojos de eventuais ações de

desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores, cumpridas que sejam
as disposições legais que regulam esta matéria. Estas ações deverão ser
realizadas fora do período crítico de incêndios florestais e utilizando
mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas.

11 - Realizar as movimentações de terras apenas nos locais estritamente

necessários à execução da obra, conforme definido no projeto.

12 - No que se refere às operações de escavação propriamente ditas, privilegiar as

que se efetuem por meios mecânicos e que não introduzam perturbação
excessiva no maciço.

13 - Reutilizar os inertes resultantes das escavações na própria obra, de forma a

minimizar/evitar volumes sobrantes.

14 - Minimizar a dimensão, regularização e consolidação da plataforma de

Movimentações de terras

montagem do aerogerador, de forma a facilitar a sua integração, na fase final
dos trabalhos.

15 - 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.

16 - Os depósitos temporários de material de escavação deverão ser localizados

junto aos locais de escavação, no local de implementação das plataformas de
montagem dos aerogeradores ou nas bermas dos acessos, procurando utilizar
sempre locais onde se minimize a destruição da vegetação existente.
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(cont.)
ATIVIDADES
Movimentações de terras
(cont.)

REQUISITO AMBIENTAL
17 - 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.

18 - Garantir a drenagem das áreas afetas ao projeto (elementos de projeto e áreas

de apoio à obra), implementando, se necessário, sistemas de drenagem das
águas pluviais, com vista a manter as condições de escoamento existentes
antes do início da obra.

19 - Planear a construção dos sistemas de drenagem das águas pluviais de forma a

Drenagens

evitar a erosão hídrica do solo e o arrastamento de terras para zonas exteriores
à obra, criando sempre que necessário sistemas temporários de drenagem
dessas águas.

20 - Na

construção de bermas e valetas, a utilização de materiais
impermeabilizantes, como o betão, encontra-se condicionada a locais pontuais
em que a inclinação do terreno assim o exija, de modo a não alterar de forma
significativa a permeabilidade existente.

Pavimentos

21 - Adotar o pavimento rústico e permeável previsto na construção da plataforma

de montagem.

22 - A abertura da vala de cabos deverá processar-se sempre junto ao acesso, de

Valas de Cabos

Delimitações/Sinalizações

forma a minimizar a área de intervenção. O traçado aprovado pela GENERG
não poderá sofrer alterações sem a respetiva autorização. As operações de
abertura e passagem de cabos devem ser planeadas com o objetivo de reduzir
ao máximo a área sujeita a decapagem.

23 - O Adjudicatário deverá colocar no início do acesso ao local de obra sinalização

informativa a interditar a entrada a pessoas estranhas à obra.

24 - Utilização de betão-pronto na construção, de modo a evitar-se a instalação de

uma Central para Fabricação de Betão.

25 - A lavagem das caleiras das autobetoneiras só pode ser realizada em bacias de

Betonagens

retenção a criar para o efeito na área disponível para a plataforma de
montagem. Durante a obra o adjudicatário deve garantir a inexistência de
escorrências, pelos terrenos limítrofes, das águas resultantes das lavagens das
caleiras das autobetoneiras. O material inerte proveniente destas bacias (betão
seco) deve ser reutilizado como material de aterro na própria obra, desde que
não fique visível (ex: aterro das sapatas dos aerogeradores). No final da obra,
os terrenos onde estavam instaladas devem ser sujeitos a recuperação
paisagística.

26 - Durante as operações de betonagem dos maciços dos aerogeradores não é

permitida a deposição de restos de betão fora das áreas de trabalho ou das
bacias de retenção referidas atrás. No final dos trabalhos, eventuais restos de
betão têm de ser removidos e encaminhados para destino autorizado.
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(cont.)
ATIVIDADES

REQUISITO AMBIENTAL
27 - O Adjudicatário não poderá implantar estaleiro fora da área indicada na Planta

de Condicionamentos, sem a prévia autorização do dono de obra.

28 - O estaleiro terá de ser corretamente delimitado, de preferência com rede tipo

malhassol e rede de ensombramento. As delimitações devem ser mantidas em
bom estado de conservação.

29 - O depósito temporário de materiais e o parqueamento de máquinas e

Estaleiro

equipamentos, deverão efetuar-se preferencialmente dentro da área de
estaleiro. Poderão alternativamente ser utilizados os acessos e plataforma de
montagem, desde que se localizem dentro dos limites dos mesmos.

30 - As áreas de estaleiro não devem ser impermeabilizadas, à exceção dos locais

de manutenção e armazenamento de substâncias poluentes.

31 - O armazenamento de substâncias poluentes, como alguns resíduos, tintas,

óleos, combustíveis, cimentos e outros produtos agressivos para o ambiente e
suscetíveis de risco de derrame, deve ser realizado no estaleiro, em locais de
fácil acesso, impermeabilizados, com bacias de retenção e com cobertura, para
evitar a contaminação do solo ou água em caso de derrame.

32 - Instalar contentores para resíduos sólidos no estaleiro para que não haja

contaminação dos solos.

33 - A circulação de veículos e maquinaria apenas se pode realizar dentro dos

acessos já existentes ou nos acessos que estão previstos no projeto. Para tal
deverá proceder-se à definição dos principais percursos das máquinas e
veículos e o controlo da sua movimentação, de modo a evitar que circulem fora
dos acessos. A circulação fora dos acessos provoca a destruição
desnecessária de vegetação existente.

34 - Executar todas as operações de manutenção e reparação de veículos e

Máquinas e Veículos

maquinaria e abastecimento de combustível sobre telas impermeáveis e bacias
de retenção, de forma a evitar eventuais derrames sobre o solo.

35 - Os resíduos perigosos resultantes das operações de manutenção dos

equipamentos deverão ser armazenados em locais adequados e de perfeita
estanquicidade, devendo ser posteriormente transportados e enviados a
destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a resíduos
perigosos;

36 - Assegurar a manutenção e a revisão periódica e garantir o bom funcionamento

de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra, cumprindo os
procedimentos recomendados pelos fabricantes, de forma a minimizar a
emissão de ruído e poluentes atmosféricos.

37 - A construção do projeto será alvo de um acompanhamento por parte de

Acompanhamento
Arqueológico

Gestão de Resíduos

especialista em arqueologia.

38 - Não realizar qualquer tipo de movimentação em áreas de proteção a elementos

patrimoniais que eventualmente venham a ser identificados no decorrer do
acompanhamento arqueológico.

39 - Implementar o Plano de Gestão de Resíduos. Obedecer ao estipulado nesse

plano relativamente à recolha, armazenamento, transporte e destino final dos
resíduos, assim como de outras regras nele definidas.
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(cont.)
ATIVIDADES

Derrames de
óleos/combustíveis

Controlo de Águas
Residuais

REQUISITO AMBIENTAL
40 - No caso de ocorrer um derrame de óleos ou combustíveis, deverá ser

providenciada a limpeza imediata da zona, com recurso a produtos
absorventes. No final, se existirem solos contaminados, estes devem ser
também removidos do local e serem encaminhados como resíduos perigosos.

41 - O adjudicatário deve implantar em obra WC’s móveis com fossas estanques,

nos locais necessários e providenciar no sentido de que o efluente seja
recolhido por empresa devidamente autorizada para o efeito.

42 - Selecionar, sempre que possível, técnicas e processos construtivos que gerem

menos ruído.

Controlo do Ruído

43 - Cumprimento dos procedimentos de operação e manutenção recomendados

pelo fabricante para cada um dos equipamentos mais ruidosos que sejam
utilizados nos trabalhos.

44 - Efetuar o transporte de terras e outros materiais suscetíveis de sofrer

arrastamento pelo vento em camiões de caixa fechada ou, alternativamente,
transportados em transportes de caixa aberta, mas devidamente cobertos.

Controlo da Qualidade do
Ar

45 - Se necessário, proceder ao humedecimento por aspersão das áreas de

intervenção e acessos, nomeadamente
desenvolvidos durante a época mais seca.

quando

os

trabalhos

forem

46 - Garantir a inexistência da queima de qualquer tipo de resíduo a céu aberto,

prática expressamente proibida por lei.

47 - Evitar o trânsito desordenado e promover a segurança de trabalhadores e

utentes da via pública.

48 - Interferir o mínimo possível com caminhos e serventias atualmente utilizados.
49 - Repor em condições adequadas todas as infraestruturas e acessos que,

eventualmente, possam ser afetados pela obra.

50 - Reparar o pavimento danificado nas estradas utilizadas nos percursos de

Transportes/Acessos

acesso ao sobreequipamento pela circulação de veículos pesados durante a
construção.

51 - Proceder à atempada limpeza das vias públicas sempre que nelas forem

vertidos materiais de construção ou materiais residuais das obras aquando do
transporte para as áreas afetas aos trabalhos.

52 - Definir os percursos de transporte dos equipamentos e materiais que evitem,

sempre que possível, o atravessamento de núcleos urbanos, de modo a
minimizar perturbações relacionadas com o ruído e qualidade do ar.

53 - Verificar que todos os intervenientes na obra estão cientes das possíveis

consequências de uma atitude negligente em relação às medidas de
minimização previstas. Para tal, deverá:

Controlo dos
trabalhadores e
subempreiteiros

 Prestar aos diversos trabalhadores e encarregados todas as informações
e/ou instruções necessárias sobre os procedimentos ambientalmente
adequados a ter em obra, e solicitar que os mesmos sejam transmitidos a
todos os intervenientes em obra na medida das suas atribuições;
 Garantir que todas as informações e/ou instruções são plenamente
entendidas.
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(cont.)
ATIVIDADES
Controlo dos
trabalhadores e
subempreiteiros
(cont.)

REQUISITO AMBIENTAL
54 - Fiscalizar in loco o cumprimento das normas ambientais por parte dos

subempreiteiros e todos os trabalhadores em obra.

55 - Promover, sempre que possível, a utilização de mão de obra local.
56 - Proceder no final da obra à desativação do estaleiro, à remoção de todas as

construções e estruturas temporárias e de todo o material excedente.

57 - No final dos trabalhos, deverá efetuar-se a integração paisagística de todas as

áreas afetadas com a construção do sobreequipamento do parque eólico,
nomeadamente:
 Plataformas de montagem (exceto numa faixa de 5 metros em torno dos
aerogeradores – onde se mantém um acesso);
 Taludes de aterro (plataformas de montagem);
 Vala de cabos;
 Estaleiro;
 Subestação e edifício de comando;
 Locais de armazenamento temporário de materiais/equipamento;
 Outras áreas intervencionadas, indicadas pelo dono de obra.

58 - A recuperação das áreas referidas atrás passa pelos seguintes passos:

 Escarificação e descompactação dos solos, de modo a aumentar o
arejamento e a permeabilidade;

Recuperação Paisagística

 Modelação de taludes e outras áreas conforme orientações do dono de obra
(ver também Condições Técnicas);
 Espalhamento da terra vegetal em camada não inferior a 10 cm, que foi
armazenada durante as escavações, ou recorrendo a terra vegetal obtida
noutras áreas, caso não exista a suficiente, após aprovação pelo dono de
obra;
59 - Recobrimento da vala de cabos com terra vegetal, favorecendo deste modo a

fixação e o rápido crescimento de vegetação promovendo a sua consolidação e
integração paisagística.

60 - Descompactar os solos que não são necessários à manutenção do

empreendimento, permitindo uma cobertura vegetal autóctone, exceto em torno
da base dos aerogeradores numa faixa de 4 a 5 m, por razões de segurança
contra incêndios.

61 - Incluir nas operações de descompactação a superfície da plataforma de

montagem, para que, também aí, se possa desenvolver uma cobertura vegetal.

62 - A plataforma para montagem dos aerogeradores, tal como previsto, deve ser

construída com materiais permeáveis, que suportem a carga, mas mantenham
um aspeto rústico.

63 - 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.

64 - Pintura das torres com tinta sem brilho (tinta mate) de cor cinzento claro,

minimizando o impacte visual dos aerogeradores.
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Lista de medidas ambientais aplicáveis à empreitada de construção da Linha Elétrica
ATIVIDADES

REQUISITO AMBIENTAL
1 - Durante a construção deverá ser respeitado o definido na Planta Geral e de

Condicionamentos.

Geral

2 - O empreiteiro deverá designar o responsável pelo Acompanhamento Ambiental

de Obra. Este será o responsável pela aplicação das medidas de minimização,
PAA, PGR, e demais disposições ambientais. Deverá acompanhar à obra a
equipa de Acompanhamento Ambiental do Dono de Obra, ou quem este indique,
sempre que seja solicitado.

3 - Todos os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem restringir-se às

áreas estritamente necessárias. As áreas adjacentes às áreas de intervenção,
ainda que possam ser utilizadas como apoio, não devem ser desmatadas nem
decapadas.

4 - Remover de modo controlado todos os despojos de eventuais ações de

desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores, cumpridas que sejam as
disposições legais que regulam esta matéria. Estas ações deverão ser realizadas
fora do período crítico de incêndios florestais e utilizando mecanismos adequados
à retenção de eventuais faíscas.

Desmatação e
Decapagens

5-

Armazenar os solos removidos provenientes da decapagem, para posterior
aproveitamento na recuperação de áreas degradadas e recobrimento de
taludes.

6-

Cumprir rigorosamente o traçado, localização, dimensões e características
definidas em projeto para os acessos e apoios da linha elétrica, de forma a não
destruir mais vegetação além da que será estritamente necessária.

7-

Não abrir acessos, ainda que temporários, em locais não previstos no projeto.

8-

Durante as decapagens, recolher e armazenar separadamente a camada
arável do solo, devendo o seu armazenamento ser feito de forma adequada em
pargas, com altura não superior a 2 metros.

9-

Respeitar as delimitações existentes no local colocadas antes das
intervenções. Não movimentar terras nem danificar vegetação fora dos locais
estritamente necessários à implantação dos elementos do projeto.

10 - As terras deverão ser depositadas em cordão ao longo das áreas de onde

foram removidas, havendo o cuidado de deixar espaço entre as “terras
vegetais” e a área a intervencionar para colocação das restantes terras de
escavação.

11 - Realizar as movimentações de terras apenas nos locais estritamente

necessários à execução da obra, conforme definido no projeto.

12 - No que se refere às operações de escavação propriamente ditas, privilegiar as

que se efetuem por meios mecânicos e que não introduzam perturbação
excessiva no maciço.

Movimentações de terras

13 - Reutilizar os inertes resultantes das escavações na própria obra, de forma a

minimizar/evitar volumes sobrantes.

14 - Os depósitos temporários de material de escavação não deverão ser em áreas

classificadas como REN e deverão ser localizados junto aos locais de
escavação, no local de implementação dos apoios da linha elétrica, ou nas
bermas dos acessos em cordão, procurando utilizar sempre locais onde se
minimize a destruição da vegetação existente.
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15 - 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.

16 - Os taludes de aterro deverão sempre que possível apresentar inclinações

Movimentações de terras

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.

17 - 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.

18 - 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.

19 - Garantir a drenagem das áreas afetas ao projeto (elementos de projeto e áreas

Drenagens

de apoio à obra), implementando, se necessário, sistemas de drenagem das
águas pluviais, com vista a manter as condições de escoamento existentes
antes do início da obra.

20 - Planear a construção dos sistemas de drenagem das águas pluviais de forma a

evitar a erosão hídrica do solo e o arrastamento de terras para zonas exteriores
à obra, criando sempre que necessário sistemas temporários de drenagem
dessas águas.

21 - Os acessos a utilizar não deverão ser revestidos, o que minimizará a

Pavimentos

impermeabilização do solo.

22 - Sempre que possível, adotar o pavimento rústico e permeável na construção de

acessos.

23 - A fase de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias,

devendo proceder-se à balizagem prévia das obras a intervencionar. Para o
efeito devem ser delimitadas as seguintes áreas:


Estaleiro: vedado com rede do tipo “malha-sol” em toda a extensão;



Apoios da linha elétrica: devem ser delimitados com rede plástica numa
área máxima de 5 metros em redor da área de implantação dos maciços
da linha elétrica. As ações construtivas, a deposição de materiais, a
deposição de terras escavadas, a circulação de pessoas e maquinaria
devem restringir-se às áreas balizadas.



Acessos novos, caso sejam necessários: devem ser balizados com
delimitadores colocados de 5 em 5 metros numa área de 5 metros para
cada lado da área de implantação.

Delimitações

24 - Utilização de betão-pronto na construção, de modo a evitar-se a instalação de

uma Central para Fabricação de Betão.

Betonagens
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25 - Durante as operações de betonagem do maciço dos apoios da linha elétrica

não é permitida a deposição de restos de betão fora das áreas de trabalho ou
das bacias de retenção referidas atrás. No final dos trabalhos, eventuais restos
de betão têm de ser removidos e encaminhados para destino autorizado.
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26 - As áreas de estaleiro não devem ser impermeabilizadas, à exceção dos locais

de manutenção e armazenamento de substâncias poluentes.

27 - Instalar contentores para resíduos sólidos no estaleiro para que não haja

contaminação dos solos.

28 - O depósito temporário de materiais e o parqueamento de máquinas e

equipamentos deverão efetuar-se preferencialmente dentro das áreas do
estaleiro.

Estaleiros

29 - Considerar, sempre que possível, o armazenamento de matérias perigosas no

espaço físico do estaleiro, devendo ser assegurado o cumprimento das normas
de segurança respeitantes. Os locais de armazenamento deverão estar
devidamente assinalados e compartimentados, com vista a evitar situações de
derrame, explosão ou incêndio.

30 - O armazenamento de materiais poluentes no estaleiro (óleos, combustíveis,

lubrificantes) deverá ser realizado em zona impermeabilizada e coberta, dotada
de uma bacia de retenção, devidamente dimensionada, para que qualquer
eventual derrame seja totalmente contido.

31 - Limitar a circulação da maquinaria às áreas estritamente necessárias.
32 - A circulação de veículos e maquinaria apenas se pode realizar dentro dos

acessos já existentes ou nos acessos que estão previstos no projeto. Para tal
deverá proceder-se à definição dos principais percursos das máquinas e
veículos e o controlo da sua movimentação, de modo a evitar que circulem fora
dos acessos. A circulação fora dos acessos provoca a destruição
desnecessária de vegetação existente.

33 - Executar todas as operações de manutenção e reparação de veículos e

maquinaria bem como a sua lavagem sobre telas impermeáveis e bacias de
retenção, de forma a evitar eventuais derrames sobre o solo.

34 - Os óleos usados nas operações de manutenção das máquinas e equipamentos

Máquinas e Veículos

em obra devem ser recolhidos e armazenados em recipientes adequados e de
perfeita estanquicidade no estaleiro, sendo posteriormente transportados e
enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a
resíduos perigosos.

35 - Assegurar a manutenção e a revisão periódica e garantir o bom funcionamento

de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra, cumprindo os
procedimentos recomendados pelos fabricantes, de forma a minimizar a
emissão de ruído e poluentes atmosféricos.

36 - Deverá ser apresentado “certificado de bom funcionamento” para todos os

equipamentos em obra.

37 - O abastecimento de combustíveis às máquinas, geradores e equipamentos só

poderá ser feita diretamente por veículos equipados com cisterna e
homologação ADR. Estes devem ainda dispor de kit de contenção e limpeza de
derrames.

38 - A construção da Linha Elétrica do Sobreequipamento do Parque Eólico do

Acompanhamento
Arqueológico

Caramulo terá que ter acompanhamento arqueológico permanente e presencial
durante as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações,
escavações, terraplanagens, depósitos, etc.), quer estas sejam feitas em fase
de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros,
abertura de caminhos ou desmatação. O Empreiteiro deverá informar
atempadamente o responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra
da abertura de novas frentes de obra, de forma a permitir um acompanhamento
eficaz.
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39 - Deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização realizadas, os

locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e descritos
criteriosamente todos os sítios afetados pelo projeto.

40 - Sob orientação do técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico, o

Acompanhamento
Arqueológico
(Cont.)

Empreiteiro deverá aplicar as medidas patrimoniais genéricas a todos os locais,
eventualmente identificados durante a obra, na zona abrangida pelo projeto,
com as seguintes características:


Proteção, sinalização e vedação da área de proteção dos sítios
identificados na proximidade das frentes de obra.
o

o

A área de proteção deverá ter cerca de 5 m em torno do limite
máximo da área afetada pela obra. No entanto, podem ser
mantidos os acessos à obra já existentes;
A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas
e fita sinalizadora, que deverão ser regularmente repostas.

41 - Implementar o Plano de Gestão de Resíduos (PGR). Obedecer ao estipulado

nesse plano relativamente à recolha, armazenamento, transporte e destino final
dos resíduos, assim como de outras regras nele definidas.

42 - Antes do início das intervenções, o gestor de resíduos deverá apresentar à

Gestão de Resíduos

equipa de Acompanhamento Ambiental do Dono de Obra, o PGR devidamente
adaptado à sua atividade para aprovação.

43 - Deverá ser designado o gestor de resíduos.
44 - Os resíduos devem ser armazenados no estaleiro.
45 - Na frente de obra devem existir recipientes apropriados à recolha dos resíduos

produzidos. Semanalmente ou com periodicidade inferior, se justificável, estes
resíduos devem ser levados para o estaleiro e depositados nos contentores de
resíduos apropriados.

46 - Na realização das fundações serão postas em prática medidas preventivas para

evitar eventuais derrames, nomeadamente, exigindo a apresentação de
'Certificado de Bom Funcionamento' para todos os equipamentos em obra;

47 - Deverão estar disponíveis os meios necessários para, em caso de derrame no

Derrames de
óleos/combustíveis

solo o mesmo possa ser imediatamente sanado no local. Estes meios estarão
disponíveis durante toda a fase de construção. Se existirem solos
contaminados, estes devem ser também removidos do local e serem
encaminhados como resíduos perigosos;

48 - No estaleiro social deverá existir um kit apropriado à contenção e limpeza de

derrames que inclua obrigatoriamente um produto de rápida absorção de
hidrocarbonetos e outros adequados aos restantes produtos químicos
existentes em obra.

Controlo de Águas
Residuais

49 - O adjudicatário deve implantar em obra WC’s móveis com fossas estanques,

nos locais necessários e providenciar no sentido de que o efluente seja
recolhido por empresa devidamente autorizada para o efeito.

50 - Selecionar, sempre que possível, técnicas e processos construtivos que gerem

menos ruído.

Controlo do Ruído

51 - Cumprimento dos procedimentos de operação e manutenção recomendados

pelo fabricante para cada um dos equipamentos mais ruidosos que sejam
utilizados nos trabalhos.
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52 - Garantir o bom funcionamento de todos os equipamentos e maquinaria afetos à

construção, de forma a minimizar a emissão de poluentes para a atmosfera;

53 - Racionalizar a circulação de veículos e máquinas de apoio à obra;
54 - Utilizar, sempre que possível, técnicas e processos construtivos que gerem a

emissão e a dispersão de menos poluentes atmosféricos;

Controlo da
Qualidade do Ar

55 - Conferir cuidados especiais nas operações de transporte e deposição dos

materiais de construção e de materiais residuais da obra, especialmente se
forem pulverulentos ou do tipo particulado;

56 - Os camiões utilizados no transporte de materiais pulverulentos deverão ter um

sistema que permita tapar a caixa para evitar a queda e o espalhamento de
materiais na via pública aquando do transporte para a área afeta à linha
elétrica;

57 - Garantir a inexistência da queima de qualquer tipo de resíduo a céu aberto,

prática expressamente proibida por lei.

58 - Evitar o trânsito desordenado e promover a segurança de trabalhadores e

utentes da via pública.

59 - Interferir o mínimo possível com caminhos e serventias atualmente utilizados.
60 - Na seleção dos locais de acesso à linha elétrica dever-se-á dar prioridade a

caminhos florestais existentes, de forma a minimizar as intervenções
necessárias.

61 - Repor em condições adequadas todas as infraestruturas e acessos que,

Transportes/Acessos

eventualmente, possam ser afetados pela obra.

62 - Reparar o pavimento que eventualmente possa ser danificado nas estradas

utilizadas nos percursos de acesso à linha elétrica pela circulação de veículos
pesados durante a construção.

63 - Proceder à atempada limpeza das vias públicas sempre que nelas forem

vertidos materiais de construção ou materiais residuais das obras aquando do
transporte para as áreas afetas aos trabalhos.

64 - Definir os percursos de transporte dos equipamentos e materiais que evitem,

sempre que possível, o atravessamento de núcleos urbanos, de modo a
minimizar perturbações relacionadas com o ruído e qualidade do ar.

65 - Verificar que todos os intervenientes na obra estão cientes das possíveis

consequências de uma atitude negligente em relação às medidas de
minimização previstas. Para tal, deverá:

Controlo dos
trabalhadores e
subempreiteiros

 Prestar aos diversos trabalhadores e encarregados todas as informações
e/ou instruções necessárias sobre os procedimentos ambientalmente
adequados a ter em obra, e solicitar que os mesmos sejam transmitidos a
todos os intervenientes em obra na medida das suas atribuições;
 Garantir que todas as informações e/ou instruções são plenamente
entendidas.
66 - Fiscalizar in loco o cumprimento das normas ambientais por parte dos

subempreiteiros e todos os trabalhadores em obra.

67 - Promover, na medida do possível, a utilização de mão de obra local.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo

ANEXO 8.3.2 – pág.5

Maio.201
Rev.01

Volume 2_Anexos

(cont.)
ATIVIDADES

REQUISITO AMBIENTAL
68 - Proceder no final da obra à desativação do estaleiro, à remoção de todas as

construções e estruturas temporárias e de todo o material excedente e de todos
os resíduos que eventualmente tenham ficado dispersos.

69 - No final dos trabalhos, deverá efetuar-se a integração paisagística de todas as

áreas afetadas com a construção da linha elétrica, nomeadamente:
-

Apoios da linha;
Acessos

-

Estaleiro
Locais de armazenamento temporário de materiais/equipamento

-

Outras áreas intervencionadas, indicadas pelo dono de obra

70 - A recuperação das áreas referidas atrás passa pelos seguintes passos:

Recuperação Paisagística

-

Escarificação e descompactação dos solos, de modo a aumentar o
arejamento e a permeabilidade;

-

Modelação de taludes e outras áreas conforme orientações do dono de
obra;

-

Espalhamento da terra vegetal em camada não inferior a 10 cm, que foi
armazenada durante as escavações, ou recorrendo a terra vegetal obtida
noutras áreas, caso não exista a suficiente, após aprovação pelo dono de
obra;
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.
71 - A modelação de taludes de escavação pode ser deixada com rocha originária à

vista.

72 - 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.

73 - Após a plena entrada em exploração deverá proceder-se à renaturalização dos

acessos.
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Agri Pro Ambiente (Porto)
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Agri Pro Ambiente (Porto) [porto@agriproambiente.pt]
segunda-feira, 10 de outubro de 2016 10:01
'geral@prociv.pt'
Carlos Diogo Trindade (cdtrindade@agriproambiente.pt)
Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
01_LOCALIZACAO_IMPLANTACAO_GERAL.PDF

Exmo. Sr. Presidente,
A GENERG adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, localizado nos concelhos de Tondela, Oliveira de Frades
e Vouzela.
O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será constituído por 9 aerogeradores de 2 MW de potência
unitária. O projeto em apreço inclui ainda a construção de uma subestação e de uma linha elétrica aérea a 60 kV, com
aproximadamente 1,4 km, a qual permitirá a ligação da futura subestação à linha de Alta Tensão existente.
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações que
considerem de interesse face à área de estudo do parque eólico e respetiva linha elétrica apresentada em anexo.
Desde já agradecemos a Vossa atenção, solicitando, face ao prazo de execução do estudo, que a informação acima
indicada nos seja facultada até dia 14 de outubro de 2016.
Com os melhores cumprimentos,
Carla Queirós

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 43/44
4430-208 Vila Nova de Gaia - Portugal
Tel. 22 377 94 30 Fax. 22 377 94 33
e-mail: porto@agriproambiente.pt
url: www.agriproambiente.pt
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Agri Pro Ambiente (Porto)
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Agri Pro Ambiente (Porto) [porto@agriproambiente.pt]
segunda-feira, 10 de outubro de 2016 09:59
'arhc.geral@apambiente.pt'
Carlos Diogo Trindade (cdtrindade@agriproambiente.pt)
Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
01_LOCALIZACAO_IMPLANTACAO_GERAL.PDF

Exmo. Sr. Presidente,
A GENERG adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, localizado nos concelhos de Tondela, Oliveira de Frades
e Vouzela.
O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será constituído por 9 aerogeradores de 2 MW de potência
unitária. O projeto em apreço inclui ainda a construção de uma subestação e de uma linha elétrica aérea a 60 kV, com
aproximadamente 1,4 km, a qual permitirá a ligação da futura subestação à linha de Alta Tensão existente.
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações que
considerem de interesse face à área de estudo do parque eólico e respetiva linha elétrica apresentada em anexo.
Agradecemos, em particular, a cedência da seguinte informação, preferencialmente em formato editável shapefile ou
DWG:
•
•
•
•
•

Captações de água superficiais e subterrâneas para consumo público bem como a sua localização e o uso a
que se destinam;
Perímetros de proteção no caso de captações de água para abastecimento público;
Outras captações licenciadas e respetivas características;
Dados do estado das massas de água considerados nos Planos de Gestão de Região Hidrográfica, no segundo
ciclo de planeamento;
Principais fontes poluentes ocorrentes.

Desde já agradecemos a Vossa atenção, solicitando, face ao prazo de execução do estudo, que a informação acima
indicada nos seja facultada até dia 14 de outubro de 2016.
Com os melhores cumprimentos,
Carla Queirós

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 43/44
4430-208 Vila Nova de Gaia - Portugal
Tel. 22 377 94 30 Fax. 22 377 94 33
e-mail: porto@agriproambiente.pt
url: www.agriproambiente.pt
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Agri Pro Ambiente (Porto)
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Agri Pro Ambiente (Porto) [porto@agriproambiente.pt]
segunda-feira, 10 de outubro de 2016 10:01
'geral@ccdr-lvt.pt'
Carlos Diogo Trindade (cdtrindade@agriproambiente.pt)
Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
01_LOCALIZACAO_IMPLANTACAO_GERAL.pdf

Exmo. Sr. Presidente,
A GENERG adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, localizado nos concelhos de Tondela, Oliveira de Frades
e Vouzela.
O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será constituído por 9 aerogeradores de 2 MW de potência
unitária. O projeto em apreço inclui ainda a construção de uma subestação e de uma linha elétrica aérea a 60 kV, com
aproximadamente 1,4 km, a qual permitirá a ligação da futura subestação à linha de Alta Tensão existente.
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações que
considerem de interesse face à área de estudo do parque eólico e respetiva linha elétrica apresentada em anexo.
Desde já agradecemos a Vossa atenção, solicitando, face ao prazo de execução do estudo, que a informação acima
indicada nos seja facultada até dia 14 de outubro de 2016.
Com os melhores cumprimentos,
Carla Queirós

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 43/44
4430-208 Vila Nova de Gaia - Portugal
Tel. 22 377 94 30 Fax. 22 377 94 33
e-mail: porto@agriproambiente.pt
url: www.agriproambiente.pt
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Agri Pro Ambiente (Porto)
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Agri Pro Ambiente (Porto) [porto@agriproambiente.pt]
segunda-feira, 10 de outubro de 2016 10:03
'energia@dgeg.pt'
Carlos Diogo Trindade (cdtrindade@agriproambiente.pt)
Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
01_LOCALIZACAO_IMPLANTACAO_GERAL.pdf

Exmo. Sr. Presidente,
A GENERG adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, localizado nos concelhos de Tondela, Oliveira de Frades
e Vouzela.
O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será constituído por 9 aerogeradores de 2 MW de potência
unitária. O projeto em apreço inclui ainda a construção de uma subestação e de uma linha elétrica aérea a 60 kV, com
aproximadamente 1,4 km, a qual permitirá a ligação da futura subestação à linha de Alta Tensão existente.
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações que
considerem de interesse face à área de estudo do parque eólico e respetiva linha elétrica apresentada em anexo.
Agradecemos, em particular, a cedência da seguinte informação, preferencialmente em formato editável shapefile ou
DWG:
•
•
•
•
•
•
•
•

Parques eólicos na envolvente;
Depósitos minerais;
Águas minerais naturais;
Águas minerais industriais;
Recursos geotérmicos;
Massas minerais;
Águas de nascente;
Área de valor geológico e/ou geomorfológico.

Desde já agradecemos a Vossa atenção, solicitando, face ao prazo de execução do estudo, que a informação acima
indicada nos seja facultada até dia 14 de outubro de 2016.
Com os melhores cumprimentos,
Carla Queirós

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 43/44
4430-208 Vila Nova de Gaia - Portugal
Tel. 22 377 94 30 Fax. 22 377 94 33
e-mail: porto@agriproambiente.pt
url: www.agriproambiente.pt
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Agri Pro Ambiente (Porto)
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Agri Pro Ambiente (Porto) [porto@agriproambiente.pt]
segunda-feira, 10 de outubro de 2016 10:06
'culturacentro@drcc.pt'
Carlos Diogo Trindade (cdtrindade@agriproambiente.pt)
Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
01_LOCALIZACAO_IMPLANTACAO_GERAL.PDF

Exmo. Sr. Presidente,
A GENERG adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, localizado nos concelhos de Tondela, Oliveira de Frades
e Vouzela.
O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será constituído por 9 aerogeradores de 2 MW de potência
unitária. O projeto em apreço inclui ainda a construção de uma subestação e de uma linha elétrica aérea a 60 kV, com
aproximadamente 1,4 km, a qual permitirá a ligação da futura subestação à linha de Alta Tensão existente.
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações que
considerem de interesse face à área de estudo do parque eólico e respetiva linha elétrica apresentada em anexo,
nomeadamente inventário e localização de eventuais ocorrências patrimoniais.
Desde já agradecemos a Vossa atenção, solicitando, face ao prazo de execução do estudo, que a informação acima
indicada nos seja facultada até dia 14 de outubro de 2016.
Com os melhores cumprimentos,
Carla Queirós

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 43/44
4430-208 Vila Nova de Gaia - Portugal
Tel. 22 377 94 30 Fax. 22 377 94 33
e-mail: porto@agriproambiente.pt
url: www.agriproambiente.pt
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Agri Pro Ambiente (Porto)
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Agri Pro Ambiente (Porto) [porto@agriproambiente.pt]
segunda-feira, 10 de outubro de 2016 10:04
'er-ran.c@drapc.min-agricultura.pt'
Carlos Diogo Trindade (cdtrindade@agriproambiente.pt)
Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
01_LOCALIZACAO_IMPLANTACAO_GERAL.PDF

Exmo. Sr. Presidente,
A GENERG adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, localizado nos concelhos de Tondela, Oliveira de Frades
e Vouzela.
O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será constituído por 9 aerogeradores de 2 MW de potência
unitária. O projeto em apreço inclui ainda a construção de uma subestação e de uma linha elétrica aérea a 60 kV, com
aproximadamente 1,4 km, a qual permitirá a ligação da futura subestação à linha de Alta Tensão existente.
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações que
considerem de interesse face à área de estudo do parque eólico e respetiva linha elétrica apresentada em anexo.
Desde já agradecemos a Vossa atenção, solicitando, face ao prazo de execução do estudo, que a informação acima
indicada nos seja facultada até dia 14 de outubro de 2016.
Com os melhores cumprimentos,

Carla Queirós

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 43/44
4430-208 Vila Nova de Gaia - Portugal
Tel. 22 377 94 30 Fax. 22 377 94 33
e-mail: porto@agriproambiente.pt
url: www.agriproambiente.pt
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Agri Pro Ambiente (Porto)
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Agri Pro Ambiente (Porto) [porto@agriproambiente.pt]
segunda-feira, 10 de outubro de 2016 10:05
'gnr@gnr.pt'
Carlos Diogo Trindade (cdtrindade@agriproambiente.pt)
Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
01_LOCALIZACAO_IMPLANTACAO_GERAL.PDF

Exmo. Sr. Presidente,
A GENERG adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, localizado nos concelhos de Tondela, Oliveira de Frades
e Vouzela.
O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será constituído por 9 aerogeradores de 2 MW de potência
unitária. O projeto em apreço inclui ainda a construção de uma subestação e de uma linha elétrica aérea a 60 kV, com
aproximadamente 1,4 km, a qual permitirá a ligação da futura subestação à linha de Alta Tensão existente.
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações que
considerem de interesse face à área de estudo do parque eólico e respetiva linha elétrica apresentada em anexo.
Desde já agradecemos a Vossa atenção, solicitando, face ao prazo de execução do estudo, que a informação acima
indicada nos seja facultada até dia 14 de outubro de 2016.
Com os melhores cumprimentos,

Carla Queirós

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 43/44
4430-208 Vila Nova de Gaia - Portugal
Tel. 22 377 94 30 Fax. 22 377 94 33
e-mail: porto@agriproambiente.pt
url: www.agriproambiente.pt
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Agri Pro Ambiente (Porto)
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Agri Pro Ambiente (Porto) [porto@agriproambiente.pt]
segunda-feira, 10 de outubro de 2016 10:03
'icnf@icnf.pt'
Carlos Diogo Trindade (cdtrindade@agriproambiente.pt)
Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
01_LOCALIZACAO_IMPLANTACAO_GERAL.PDF

Exmo. Sr. Presidente,
A GENERG adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, localizado nos concelhos de Tondela, Oliveira de Frades
e Vouzela.
O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será constituído por 9 aerogeradores de 2 MW de potência
unitária. O projeto em apreço inclui ainda a construção de uma subestação e de uma linha elétrica aérea a 60 kV, com
aproximadamente 1,4 km, a qual permitirá a ligação da futura subestação à linha de Alta Tensão existente.
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações que
considerem de interesse face à área de estudo do parque eólico e respetiva linha elétrica apresentada em anexo.
Agradecemos, em particular, a cedência da seguinte informação, preferencialmente em formato editável shapefile ou
DWG:
•
•
•
•
•

•

Habitats e espécies protegidas, nomeadamente quirópteros e espécies avifaunísticas;
Corredores ecológicos;
Estudos do ICNF referentes a valores naturais, presentes na área em estudo, com especial interesse
conservacionista;
Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) e Zonas Críticas de aplicação de medidas rigorosas de defesa da floresta
contra incêndios;
Zonagem do risco espacial de incêndio, condicionalismos à implantação do parque (em função do zonamento
do risco espacial de incêndio – Artº 16º do Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de janeiro), regras definidas para
novas edificações no espaço florestal ou rural (faixa de proteção e medidas especiais relativas à resistência do
edifício à passagem de fogo e à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e respetivos
acessos), bem como outra cartografia e/ou regras que considerem de relevantes (por exemplo, rede de pontos
de água);
Identificação de zonas de caça abrangidas pelo projeto e possíveis restrições e/ou incompatibilidades com o
mesmo.

Desde já agradecemos a Vossa atenção, solicitando, face ao prazo de execução do estudo, que a informação acima
indicada nos seja facultada até dia 14 de outubro de 2016.
Com os melhores cumprimentos,
Carla Queirós

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 43/44
4430-208 Vila Nova de Gaia - Portugal
Tel. 22 377 94 30 Fax. 22 377 94 33
e-mail: porto@agriproambiente.pt
url: www.agriproambiente.pt
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Agri Pro Ambiente (Porto)
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Agri Pro Ambiente (Porto) [porto@agriproambiente.pt]
segunda-feira, 10 de outubro de 2016 10:07
'info@turismodeportugal.pt'
Carlos Diogo Trindade (cdtrindade@agriproambiente.pt)
Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
01_LOCALIZACAO_IMPLANTACAO_GERAL.PDF

Exmo. Sr. Presidente,
A GENERG adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, localizado nos concelhos de Tondela, Oliveira de Frades
e Vouzela.
O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será constituído por 9 aerogeradores de 2 MW de potência
unitária. O projeto em apreço inclui ainda a construção de uma subestação e de uma linha elétrica aérea a 60 kV, com
aproximadamente 1,4 km, a qual permitirá a ligação da futura subestação à linha de Alta Tensão existente.
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações que
considerem de interesse face à área de estudo do parque eólico e respetiva linha elétrica apresentada em anexo.
Desde já agradecemos a Vossa atenção, solicitando, face ao prazo de execução do estudo, que a informação acima
indicada nos seja facultada até dia 14 de outubro de 2016.
Com os melhores cumprimentos,
Carla Queirós

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 43/44
4430-208 Vila Nova de Gaia - Portugal
Tel. 22 377 94 30 Fax. 22 377 94 33
e-mail: porto@agriproambiente.pt
url: www.agriproambiente.pt
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Agri Pro Ambiente (Porto)
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Agri Pro Ambiente (Porto) [porto@agriproambiente.pt]
segunda-feira, 10 de outubro de 2016 09:58
'cmofrades@mail.telepac.pt'
Carlos Diogo Trindade (cdtrindade@agriproambiente.pt)
Estudo de Impacte Ambiental do Sobrequipamento do Parque Eólico do Caramulo
01_LOCALIZACAO_IMPLANTACAO_GERAL.pdf

Exmo. Sr. Presidente,
A GENERG adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, localizado nos concelhos de Tondela, Oliveira de Frades
e Vouzela.
O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será constituído por 9 aerogeradores de 2 MW de potência
unitária. O projeto em apreço inclui ainda a construção de uma subestação e de uma linha elétrica aérea a 60 kV, com
aproximadamente 1,4 km, a qual permitirá a ligação da futura subestação à linha de Alta Tensão existente.
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações que
considerem de interesse face à área de estudo do parque eólico e respetiva linha elétrica apresentada em anexo.
Agradecemos, em particular, a cedência da seguinte informação, preferencialmente em formato editável shapefile ou
DWG:
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Plantas de Ordenamento do Território e de Condicionantes do PDM em vigor, atualizadas, bem como a
indicação do estado de revisão das mesmas, com a identificação de todas as Servidões e Restrições de
Utilidade Pública (preferencialmente em formato editável shapefile ou DWG);
Carta da REN desagregada do Concelho (preferencialmente em formato editável shapefile ou DWG);
Plano Municipal de Defesa Florestal Contra Incêndio em vigor, nomeadamente a zonagem do risco espacial
de incêndio e rede de pontos de água (preferencialmente em formato editável shapefile ou DWG),
condicionalismos à implantação do projeto (em função do zonamento do risco espacial de incêndio – Artº 16º
do Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de janeiro), regras definidas para novas edificações no espaço florestal ou
rural (faixa de proteção e medidas especiais relativas à resistência do edifício à passagem de fogo e à
contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e respetivos acessos), bem como outra
cartografia e/ou regras que considerem de relevantes;
Outros Planos Municipais de Ordenamento abrangendo o local de implementação do parque eólico;
Cartas de ruído elaboradas de acordo com o Decreto-Lei nº. 9/2007, de 17 de janeiro;
Carta de Zonamento Acústico;
Captações de água, em particular as de abastecimento público, e respetiva profundidade, produtividade e usos
(perímetros de proteção);
Localização de ETAR’s e ETA’s;
Localização de massas minerais licenciadas ou em processo de licenciamento.

Desde já agradecemos a Vossa atenção, solicitando, face ao prazo de execução do estudo, que a informação acima
indicada nos seja facultada até dia 14 de outubro de 2016.
Com os melhores cumprimentos,

Carla Queirós

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 43/44
4430-208 Vila Nova de Gaia - Portugal
Tel. 22 377 94 30 Fax. 22 377 94 33
e-mail: porto@agriproambiente.pt
url: www.agriproambiente.pt
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Agri Pro Ambiente (Porto)
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Agri Pro Ambiente (Porto) [porto@agriproambiente.pt]
segunda-feira, 10 de outubro de 2016 10:17
'geral@cm-tondela.pt'
Carlos Diogo Trindade (cdtrindade@agriproambiente.pt)
Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
01_LOCALIZACAO_IMPLANTACAO_GERAL.pdf

Exmo. Sr. Presidente,
A GENERG adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, localizado nos concelhos de Tondela, Oliveira de Frades
e Vouzela.
O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será constituído por 9 aerogeradores de 2 MW de potência
unitária. O projeto em apreço inclui ainda a construção de uma subestação e de uma linha elétrica aérea a 60 kV, com
aproximadamente 1,4 km, a qual permitirá a ligação da futura subestação à linha de Alta Tensão existente.
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações que
considerem de interesse face à área de estudo do parque eólico e respetiva linha elétrica apresentada em anexo.
Agradecemos, em particular, a cedência da seguinte informação, preferencialmente em formato editável shapefile ou
DWG:
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Plantas de Ordenamento do Território e de Condicionantes do PDM em vigor, atualizadas, bem como a
indicação do estado de revisão das mesmas, com a identificação de todas as Servidões e Restrições de
Utilidade Pública (preferencialmente em formato editável shapefile ou DWG);
Carta da REN desagregada do Concelho (preferencialmente em formato editável shapefile ou DWG);
Plano Municipal de Defesa Florestal Contra Incêndio em vigor, nomeadamente a zonagem do risco espacial
de incêndio e rede de pontos de água (preferencialmente em formato editável shapefile ou DWG),
condicionalismos à implantação do projeto (em função do zonamento do risco espacial de incêndio – Artº 16º
do Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de janeiro), regras definidas para novas edificações no espaço florestal ou
rural (faixa de proteção e medidas especiais relativas à resistência do edifício à passagem de fogo e à
contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e respetivos acessos), bem como outra
cartografia e/ou regras que considerem de relevantes;
Outros Planos Municipais de Ordenamento abrangendo o local de implementação do parque eólico;
Cartas de ruído elaboradas de acordo com o Decreto-Lei nº. 9/2007, de 17 de janeiro;
Carta de Zonamento Acústico;
Captações de água, em particular as de abastecimento público, e respetiva profundidade, produtividade e usos
(perímetros de proteção);
Localização de ETAR’s e ETA’s;
Localização de massas minerais licenciadas ou em processo de licenciamento.

Desde já agradecemos a Vossa atenção, solicitando, face ao prazo de execução do estudo, que a informação acima
indicada nos seja facultada até dia 14 de outubro de 2016.
Com os melhores cumprimentos,
Carla Queirós

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 43/44
4430-208 Vila Nova de Gaia - Portugal
Tel. 22 377 94 30 Fax. 22 377 94 33
e-mail: porto@agriproambiente.pt
url: www.agriproambiente.pt
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Agri Pro Ambiente (Porto)
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Agri Pro Ambiente (Porto) [porto@agriproambiente.pt]
segunda-feira, 10 de outubro de 2016 09:54
'geral@cm-vouzela.pt'
Carlos Diogo Trindade (cdtrindade@agriproambiente.pt)
Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequiamento do Parque Eólico do Caramulo
01_LOCALIZACAO_IMPLANTACAO_GERAL.pdf

Exmo. Sr. Presidente,
A GENERG adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, localizado nos concelhos de Tondela, Oliveira de Frades
e Vouzela.
O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será constituído por 9 aerogeradores de 2 MW de potência
unitária. O projeto em apreço inclui ainda a construção de uma subestação e de uma linha elétrica aérea a 60 kV, com
aproximadamente 1,4 km, a qual permitirá a ligação da futura subestação à linha de Alta Tensão existente.
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações que
considerem de interesse face à área de estudo do parque eólico e respetiva linha elétrica apresentada em anexo.
Agradecemos, em particular, a cedência da seguinte informação, preferencialmente em formato editável shapefile ou
DWG:
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Plantas de Ordenamento do Território e de Condicionantes do PDM em vigor, atualizadas, bem como a
indicação do estado de revisão das mesmas, com a identificação de todas as Servidões e Restrições de
Utilidade Pública (preferencialmente em formato editável shapefile ou DWG);
Carta da REN desagregada do Concelho (preferencialmente em formato editável shapefile ou DWG);
Plano Municipal de Defesa Florestal Contra Incêndio em vigor, nomeadamente a zonagem do risco espacial
de incêndio e rede de pontos de água (preferencialmente em formato editável shapefile ou DWG),
condicionalismos à implantação do projeto (em função do zonamento do risco espacial de incêndio – Artº 16º
do Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de janeiro), regras definidas para novas edificações no espaço florestal ou
rural (faixa de proteção e medidas especiais relativas à resistência do edifício à passagem de fogo e à
contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e respetivos acessos), bem como outra
cartografia e/ou regras que considerem de relevantes;
Outros Planos Municipais de Ordenamento abrangendo o local de implementação do parque eólico;
Cartas de ruído elaboradas de acordo com o Decreto-Lei nº. 9/2007, de 17 de janeiro;
Carta de Zonamento Acústico;
Captações de água, em particular as de abastecimento público, e respetiva profundidade, produtividade e usos
(perímetros de proteção);
Localização de ETAR’s e ETA’s;
Localização de massas minerais licenciadas ou em processo de licenciamento.

Desde já agradecemos a Vossa atenção, solicitando, face ao prazo de execução do estudo, que a informação acima
indicada nos seja facultada até dia 14 de outubro de 2016.
Com os melhores cumprimentos,
Carla Queirós

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 43/44
4430-208 Vila Nova de Gaia - Portugal
Tel. 22 377 94 30 Fax. 22 377 94 33
e-mail: porto@agriproambiente.pt
url: www.agriproambiente.pt
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Agri Pro Ambiente (Porto)
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:

Agri Pro Ambiente (Porto) [porto@agriproambiente.pt]
sexta-feira, 28 de outubro de 2016 16:15
'apoiocliente@edpdistribuicao.pt'
Carlos Diogo Trindade (cdtrindade@agriproambiente.pt)
Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Exmo. Sr. Presidente,
A GENERG adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, localizado nos concelhos de Tondela, Oliveira de Frades
e Vouzela.
O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será constituído por 11 aerogeradores. O projeto em apreço
inclui ainda a construção de uma subestação e de uma linha elétrica aérea a 60 kV, com aproximadamente 1,4 km, a
qual permitirá a ligação da futura subestação à linha de Alta Tensão existente, conforme projeto que vos enviamos:
https://we.tl/ATe5ZYlMJE

No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações que
considerem de interesse face à área de estudo do parque eólico e respetiva linha elétrica.
Desde já agradecemos a Vossa atenção, solicitando, face ao prazo de execução do estudo, que a informação acima
indicada nos seja facultada até dia 11 de novembro de 2016.
Com os melhores cumprimentos,
Carla Queirós

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 43/44
4430-208 Vila Nova de Gaia - Portugal
Tel. 22 377 94 30 Fax. 22 377 94 33
e-mail: porto@agriproambiente.pt
url: www.agriproambiente.pt
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Sua Referencia_ Carta GE16001624_aig, de 12-10-2016
Noss Referencia

P•° 3351/02-6.1

No 610954

rata 24.10.2016

Sobreequipamento do Parque Eolico do Caramulo
s~A~ECT_ Pedido de Parecer

ASSUNTO_

Exmos Senhores,
Analisados os elementos enviados em anexo a vossa Carta em referencia informa-se
q ue, do ponto de vista das servidoes aeronauticas civis, a instalacao dos aerogeradores
em causa e viavel condicionado a que sejam dotados com baliza~em aeronautics os
aero~eradores 1, 2, 4, 5, 7, 8 e 9, em cumprimento do disposto na Circular de
I nformacao Aeronautics n.° 10/03, de 06 de Maio, da Autoridade Nacional de Aviacao
Civil.
Com uma antecedencia de 15 digs relativamente a data da instalacao dos
aerogeradores deste Sobreequipamento, devera ser comunicado a Autoridade
Nacional d.~ Aviacao Civil o inicio clos trabalhos, apresentando as dados finals
relativamente a localizacao por coordenadas geograficas em Datum WGS84 (formato
graus, minutos, segundos e decimals ate a milesima), altimetria (cotas de soleira e do
ponto mais elevado, considerando a pa na posicao vertical) referenciada ao Datum
Vertical do Maregrafo de Cascais e confirmacao da balizagem, pars efeitos de
Publicacao previa de Avisos a Navegacao Aerea.
Da Circular acima referida, pars slam das caracteristicas das balizagens releva-se:
a) A necessidade de se estabelecer um programs de monitorizacao e de
manutencao da balizagem, tendo em vista assegurar o seu bom e ininterrupto
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funcionamen~~; uzv~rido ser co!~~u~icado ~ ~ autoridade aer~nautica ~uaiquer
alteracao verificada, mesme que a~~~nas temporaria;
~) Para alem dos Rados necess~ri~s relativos ~s coorae~ada~: geograficas, cocas
de solEira e cots dos pontos r~1ai~ el~~~~ados de calla aerogerados devera ser
i ~~cluida n~ssa cor~un;cac~a a informacao dos r~etadados r~G~eridos pel~
Regulament~ (UE) da Com~ssao, n.° 73/201J, de 26 de Janeiro, e o,ue sao os
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Exmo. Senhor
Helder Serranho
Generg Ventos do Caramulo, Sobre
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Sua refs/Your ref.:
GE16001625_aig de 12/10/2016

Nossa refs/Our ref.:
263/DSGCIG/DGeod/2016
Data:
25/10/2016

Assunto/Subject:
Sobreequipamento do Parque Eolico do Caramulo

Apos analise da informa~ao reportada, nomeadamente das coordenadas Hayford-Gauss
Datum73, relativas a localiza~ao dos novos aerogeradores a instalar no Parque Eolico do
Caramulo, listadas de seguida, verificou-se que a instala~ao destas infraestruturas nao constitui
i mpedimenfo para as afividades geodesicas desenvolvidas pela Direrao-Gera) do Territorio,
u ma vez que respeita o estabelecido no Decreto-Lei n.° 143/82 de 26 de abril, no que diz
respeito as visibilidades dos vertices geodesicos, bem como as suas zonas de respeito.
Aerogerador

X(m)

Y(m)

~
2
3
4
5
6
7
8
9

-1945
-2017
-2343
-2563
-2309
-2463
-2506
-3021
-3497

104275
103930
103794
103521
103233
102916
102557
103788
103632

Com os melhores cumprimentos,
O Diretor-Geral .
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Ru' Amaro Alves

MINISTERIp DO AMBIENTE

Dire~ao-Gera( do Territorio
Rua Artilharia Um, n.° 107, 1099-OS2 Lisboa, Partu~al
Telefone (+351) 21 381 96 00 •Fax (+351 > 21 3$1 96 93 • www.dgterritorio.pt
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Institute da ConservaS"ao
da Natureza e das Florestas

2016-01 -28
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SAIDA

ICNF, IP

Exmo. Senhor
GENERG VENTOS DO CARAMULO
Av Columbano Bordalo Pinheiro n°75 Piso 5.06
1070-061- Lisboa

DATA

N.~ -~-~3

SUA REFERENCIA
G E16000090_a ig

SUA COMUNICA~AO DE

NOSSA REFERENCIA

20.01.2016

5293/2016/DCN F-C/DGO F

PROJETO DE SOBREEQUIPAMENTO PARQUE EOLICO DO CARAMULO

ASSUNTO

Em resposta ao solicitado no officio mencionado em epigrafe e referente ao estudo pars instala~ao de
sobreequipamento no Parque Eolico do Caramulo, informs-se V. Exa do seguinte:
a) Parte consideravel da area assinalada no estudo pars implementa~ao do sobreequipamento, foi percorrida
per incendio no ano 2013, pelo que tera de ser levantada a interdi~ao determinada no DL 327/90, de 22 de
Outubro alterado pelo Decreto-Lei n.o 55/2007, ja que se verifica a condi~ao disposta no n° 1 do artigo 1°
Besse diploma, i.e., o terreno percorrido per incendio florestal estava ocupado, a data, per povoamentos
florestais.
b) A area de estudo e referenciada na cartografia apresentada, abrange uma consideravel area baldia
submetida a Regime Florestal e integrando o Perimetro Florestal do Caramulo, pelo que qualquer processo
de implementa~ao carece da previa autoriza~ao do ICNF.
c) Porque se tratar de areas baldias em regime de co-gestao com o ICNF, o processo de instala~ao (incluindo os
modelos dos respetivos contratos de arrendamento), devem ser submetidos a delibera~ao Bas Assembleias
de Compartes que tutelam a area,(Assembleia de Compartes dos Baldios do Guardao -Concelho de Tondela e
Assembleia de Compartes dos Baldios de Nogueira — Concelho de Vouzela), tal come estabelecido no Dec.

Lei n°68/93 alterado pelo Dec. Lei n°72/14 de 02 de Maio).
d) A area arborizada e referenciada na Portela do Guardao, esta praticamente na totalidade sob gestao do ICNF
e engloba o bosquete do "Viveiro do Caramulo" com grande interesse ambiental e paisagistico, que interessa
preservar, devendo ser conjuntamente analisada com o ICNF a instala~ao de qualquer infraestrutura naquele
local.
e) Dado que a area de estudo ao nivel do ordenamento cinegetico abrange algumas Zonas de Casa, devem ser
Itadas as respetivas entidades gestoras.

TEL +351 232 427 510 FAX + 351 232 427 559
E-MAIL dcnfc@icnf.pt www.icnf.pt

!o da Conserva~ao da Natureza e Bas Florestas, I.P.
do Soqueiro, Rua C6nego Antonio Barreiros,3500-093 Viseu ,
GAL
1/2

Solicita-se finalmente a V. Exa que nos processo futuros a remeter ao ICNF, anexe cartografia digital em
formato shape em sistema de coordenadas(ETRS89/Portugal TM06), da area abrangida.

Com os melhc~res cumprimentos,

O Chefe de Divisao de Gestao Ope~onal e Fiscaliza~ao

DUI ~OS1r13i?1l1F10
Chefe de Divisao de Gestao
Operational e Fiscaliza~ao

TEL +351 232 427 510 FAX + 351 232 427 559
E-MAIL dcnfc@icnf.pt www.icnf.pt

Instituto da Conservasao da Natureza e das Florestas, I.P.
Quinta do Soqueiro, Rua Cdnego Antonio Barreiros,3500-093 Viseu,
PORTUGAL
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Exmo, Senhor;
GENERG - Soc. Gestora de Participa~oes, S.A.
Avenida Columbano Bordalo Pinheiro,
❑ REGISTADO
❑ REGISTADO COM A,R,

N.° 75 - Frac~ao 5.06
1070-061 LISBOA
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Sua referencia:

Sua comunica~ao de:

Nossa referencia:

Of. N°

Of. N°:

Proc. N°:

Proc. N°:

2016-48-26

Dpfp:

4002
23/08/2016

ASSUNTO: Envio de certidao

Junto envio certidao e pianta Topografica com o solicitado por V, Exas.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Camara,

~_______- ~

~

lz_

` w=--~

(Luis Manuel Ma ins Vasconcelos, Dr.)

i/i
Lg. Dr. Joaquim de Almeida — 3680-111 Oliveira de Frades
Telef.: 232 760 300 /Fax.: 232761727
www.cm-ofrades.com
e-mail: cmofrades~mail.telepac.pt
N.° verde: 800 960 123

MOF.410_04
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Municipio

Oliveira ae Frades

CAMARA MUNtCIPAI

.
rr

CERTIDAD
LUIS MANUEL MARTINS DE VASC4NCELOS,DR., PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
DE OLIVEIRA DE FRADES:
CERTIFICA que, a area onde o Grupo Generg pretende desenvolver os estudos e licenciamento
necessarios ao sobreequipamento do Parque Eolico do Caramulo, na zona do Guardao e
Cruzinha, foi percorrida por incendio de acordo com a area identificada em planta anexa
(Extrato da Planta de Condicionantes do PDM), encontrando-se condicionada de acordo com o
disposto no Decreto-Lei n.° 327/90, de 22 de Outubro, na sua reda~ao atual conforme DL n.°
55/2007, de 12 de Mario, Para efeito de proceder ao levantamento da proibi~ao de constru~ao
nessas areas.
Mais esclarece que a area esta afeta a apenas um incendio ocorrido em 2013, nao tendo
ocorrido incendios nos restantes anos da ultima decada.
Por ser verdade e Para Constar, passel a presente certidao, que you assinar e autenticar com o
selo Branco em use neste municipio.

Oliveira de Frades, 17 de Agosto de 2016

O Presidente da Camara,
r

(

(Luis Manuel iv1 tins de ~

~--

sco celos, Dr.)

Largo Dr. Joaqulm D'Almeida
3680 - 111 O►Iveira de Frades
Te~ef. 232 760 300 /Fax. 232 761 727
www,cm-ofrades.com
e-mail: cmofrades@mail.telegac.pt
N° verde: 800 960123
MOF.4Q9_03
» 1/1
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MuniciPio de Oliveira de Frades
1 a Revisao do Plano Diretor Municipal

`'~
-~ de "'~""'p10
Oliveira
Frades

1.10 Planta de Condicionantes - Povoamentos Florestais
Percorridos Por incendios tatualizavel~ e Rede de Defesa da
~ -.~~~~
Escala 1:_~
Floresta Contra Incendios (Extrato)
0 250 500 metros
~
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Povoamentas Florestais Percorridos por Incendios
ANO
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2012
~ 2013

Rede de Defesa da Floresta Contra Incendios
~ Posto de Vigia
[
~ Rede Primaria - Faixas de Gestao de Combustive)
Er~ticlada prop~ieta~•ia e proclutora - IC~oE
Cuta Nlilitu• de Yortu~l, Serie I~1888
PT- TA~fOC-ETRS 89
Linutzs :~dmuiistrnti~~os - DCTT, versao CaOP 2014
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Divisao da Administra~ao Geral
Planeamento e Urbanismo

TONDELA
M UNICIPIO

Balcao Unico

Exmo. Senhor

Administrador
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Generg

1 Q05

Av. Columbano Bordalo Pinheiro
N° 75 Fra~ao 5.06
1 070-061 Lisboa

Sua referencia

Sua data

Nossa referencia

Nossa data

IE

21-09-2016

Assunto:
Respondendo ao email enviado a 11 de agosto, sobre as manchas ardidas nos ultimos 10 anos,
na zona de Guardao e Cruzinha, do Parque Eolico do Caramulo,junto se envia informa~ao do
Tecnico Florestal do Municipio de Tondela.

Com os meus melhores cumprimentos,

~~~
i O Presidente da Camara
~_~~
(Jose Antonio Gomes de Jesus)

Municipio de Tondela
Largo da Republica, 16 — 3464-001 Tondela
Telef.: 232 811 110 —Fax: 232 881 120
cmtondela@mail.telepac.pt
M D002E01

Municipio de Tondela

w

www.cm-tondela.pt

TONDELA

GTF - Gabinete Tecnico Florestal

M UNICIPIO

Intorma~a"o
Processo

Interna N.°(SGD)_

Data

1

9818

20/09/2016

Assunto: Parque E61ico Caramulo — GENERG -Informa~oes sobre as areas ardidas

Em resposta ao solicitado pelo Grupo GENERG, relativamente a informa~ao das areas ardidas nos ultimos 10 anos
no concelho de Tondela e dentro do perimetro indicado no p.edido, face aos documentos e informa~oes oficiais
relativas a areas ardidas, obtidas junto da GNR,do ICNF e do conhecimento deste GTF, informa-se:
A Carta official com as areas ardidas, cujos perimetros das respetivas areas ardidas no concelho de Tondela sao
disponibilizadas pelo ICNF apbs levantamento e reconhecimento destas areas pela GNR, refere-se ao periodo
compreendido entre os anos de 2004 a 2013. No entanto, considerando que e do conhecimento deste GTF que na
area em questao nao ha registo de ocorrencias nos anos de 2015 e 2016, ate esta data, presta-se informa~ao
relativa as areas ardidas em cada ano, ou seja, no periodo compreendido entre 2004 a 2016:
2004 — 0,00 Ha;
2005 — 8,00 Ha;
2006 — 0,00 Ha;
2007 — 0,00 Ha;
2008 — 0,00 Ha;
2009 — 0,00 Ha;
2010 — 0,00 Ha;
2011— 0,00 Ha;
2012 — 0,00 Ha;
2013 — 48,00 Ha;
2014 — 0,00 Ha;
2015 — 0,00 Ha;
2016 — 0,00 Ha.
Conclui-se que entre os anos de 2004 e 2016, no concelho de Tondela, dentro do perimetro indicado pela
GENERG, ardeu uma area de 8,00 Hectares no ano de 2005 e que esta mesma area voltou a ser percorrida pelo
incendio de no ano de 2013, ano em que ardeu uma area de 48,00 Hectares dentro deste perimetro.
No ano de 2004, entre os anos de 2006 e 2012 e entre os anos de 2014 e 2016, o perimetro indicado pela
GENERG, no concelho de Tondela, nao foi percorrido por incendios.
E de remeter esta informa~ao e respetivo anexo, ao requerente, pars a morada indicada no pedido.

O tecnico
Miguel Costa (arq.°)

Em anexo: Extrato da Carta das areas ardidas no concelho de Tondela, dentro do perimetro indicado indicada pela GENERG.

de forma digital por LUIS
LUIS M I G U EL DA Assinado
MIGUEL DA SILVA E COSTA
SI LVA E COSTA +01'00' 2016.09.21 15:24:01

Municipio de Tondela
Largo da Republica, 16-3464-001 Tondela
Telef.: 232 811 110 —Fax: 232 881 120
cmtondela@mail.telepac.pt
M D001E01

Piano Municipal de Defesa da .Floresta Contra Incendios - CARTA DE AREAS ARDIDAS (2004 a 2013}
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Data :
1 .25.000
Escala:
Tecnico: Miguel Costa

2005 - 8,00 Ha
2006
2007
2008
2009
2010

I~ ~~11
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~ 2013 - 48,00 Ha
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Municipio de Vouzela
Alameda D. Duarte de Aimeida, 3670-250 Vouzela
telf. 232 740 740 ~ fax. 232 771 5T3
~ geral@cm-vouzela.pt
NIF: 506 770 664
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Para:
Generg Ventos do Caramulo, Energias Renovaveis,
Lda
A v. Columbano Bordalo Pinheiro, n°75
Frac~ao 5.06
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Nossa refarencia

Sua comunicagao de

Sua refer~ncia

2016-10-12

N° 4369

06/10/2016

ASSUNTO

Sobre-equipamento Parque Eolico do Caramulo -areas ardidas 2006-2016
Relativamente ao assunto em epigrafe, temos a informar que a area proposta para o sobreequipamento do Parque Eolico do Caramulo, nos ultimos dez anos apenas foi percorrido por incendios no ano
de 2013 conforme mapa em anexo.

Com os melhores cumprimentos.

0 Pr sidente da C""~nara,

Eng° Rui Miguel Ladeira Pereira

N R/DF
A nexo: o mencionado
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Agri Pro Ambiente (Porto)
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

ARHCentro.geral [arhc.geral@apambiente.pt]
quarta-feira, 19 de outubro de 2016 11:56
Agri Pro Ambiente (Porto)
Carlos Diogo Trindade
S056791-201610-ARHCTR.DPI - Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do
Parque Eólico do Caramulo - envio de elementos
DPI_00076_2016_PE_Caramulo.zip

Exmos. Senhores,
Na sequência do e-mail infra e respectivo comprovativo de pagamento, vimos pelo presente enviar a informação
disponível na ARH do Centro, para a área indicada, nomeadamente:
- Captações subterrâneas particulares;
- Captações abastecimento público;
- Potenciais fontes poluidoras;
- Zonas de proteção dos perímetros de proteção de captação.
Com os melhores cumprimentos,
A ARH do Centro

Edifício Fábrica dos Mirandas | Av. Cidade Aeminium
3000-429 Coimbra | PORTUGAL
Telefone: (351) 239 850 200 | Fax: (351) 239 850 250
e-Mail: arhc.geral@apambiente.pt

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!.

De: Agri Pro Ambiente (Porto) [mailto:porto@agriproambiente.pt]
Enviada: segunda-feira, 17 de outubro de 2016 12:50
Para: ARHCentro.geral <arhc.geral@apambiente.pt>
Cc: Carlos Diogo Trindade <cdtrindade@agriproambiente.pt>
Assunto: RE: S055392-201610-ARHCTR.DPI - Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico
do Caramulo
Exmos. Senhores,
Na sequência do V. e-mail infra, junto se remete o nosso comprovativo de pagamento.
Aguardamos o envio da informação por nós solicitada em 10/10/2016.
Com os melhores cumprimentos,
Paulo Silva
psilva@agriproambiente.pt
1

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 43/44
4430-208 Vila Nova de Gaia - Portugal
Tel. 22 377 94 30 Fax. 22 377 94 33
e-mail: porto@agriproambiente.pt
url: www.agriproambiente.pt

De: ARHCentro.geral [mailto:arhc.geral@apambiente.pt]
Enviada: quinta-feira, 13 de outubro de 2016 16:51
Para: Agri Pro Ambiente (Porto)
Cc: Carlos Diogo Trindade
Assunto: S055392-201610-ARHCTR.DPI - Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo

Exmos. Senhores,
Na sequência do V. e-mail infra, junto se remete o nosso ofício com a Ref.ª S055392-201610-ARHCTR.DPI e respetivo
Documento Único de Cobrança, ficando o processo suspenso até à liquidação do mesmo.
O respetivo comprovativo de pagamento deve ser enviado através deste endereço de correio eletrónico ou para a
morada da ARH do Centro - Edifício Fábrica dos Mirandas – Avenida Cidade Aeminium, 3000-429 Coimbra.
Com os melhores cumprimentos,
A ARH do Centro

Edifício Fábrica dos Mirandas | Av. Cidade Aeminium
3000-429 Coimbra | PORTUGAL
Telefone: (351) 239 850 200 | Fax: (351) 239 850 250
e-Mail: arhc.geral@apambiente.pt

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!.

De: Agri Pro Ambiente (Porto) [mailto:porto@agriproambiente.pt]
Enviada: segunda-feira, 10 de Outubro de 2016 09:59
Para: ARHCentro.geral <arhc.geral@apambiente.pt>
Cc: Carlos Diogo Trindade <cdtrindade@agriproambiente.pt>
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Exmo. Sr. Presidente,

2

A GENERG adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, localizado nos concelhos de Tondela, Oliveira de Frades
e Vouzela.
O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será constituído por 9 aerogeradores de 2 MW de potência
unitária. O projeto em apreço inclui ainda a construção de uma subestação e de uma linha elétrica aérea a 60 kV, com
aproximadamente 1,4 km, a qual permitirá a ligação da futura subestação à linha de Alta Tensão existente.
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações que
considerem de interesse face à área de estudo do parque eólico e respetiva linha elétrica apresentada em anexo.
Agradecemos, em particular, a cedência da seguinte informação, preferencialmente em formato editável shapefile ou
DWG:
•
•
•
•
•

Captações de água superficiais e subterrâneas para consumo público bem como a sua localização e o uso a
que se destinam;
Perímetros de proteção no caso de captações de água para abastecimento público;
Outras captações licenciadas e respetivas características;
Dados do estado das massas de água considerados nos Planos de Gestão de Região Hidrográfica, no segundo
ciclo de planeamento;
Principais fontes poluentes ocorrentes.

Desde já agradecemos a Vossa atenção, solicitando, face ao prazo de execução do estudo, que a informação acima
indicada nos seja facultada até dia 14 de outubro de 2016.
Com os melhores cumprimentos,
Carla Queirós

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 43/44
4430-208 Vila Nova de Gaia - Portugal
Tel. 22 377 94 30 Fax. 22 377 94 33
e-mail: porto@agriproambiente.pt
url: www.agriproambiente.pt
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Agri Pro Ambiente (Porto)
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Maria Aurora Murta Rosa (DGEG) [Aurora.Rosa@dgeg.pt]
sexta-feira, 14 de outubro de 2016 14:39
porto@agriproambiente.pt
Maria José Espirito Santo (DGEG)
FW: Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
DGEG_CARAMULO.zip; 633-16.pdf

Junto anexo informação solicitada no vosso e-mail de 10/10/2016
Com os melhores cumprimentos,
Aurora Rosa

Direcção de Serviços de Energia Elétrica (DSEE)
Av. 5 de Outubro, n.º 208
1069-203 LISBOA
Telef: 217922700/800
Email: aurora.rosa@dgeg.pt
De: Susana Cristina Nogueira (DGEG)
Enviada: sexta-feira, 14 de Outubro de 2016 14:04
Para: Maria Aurora Murta Rosa (DGEG)
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Mapa 633/DSAGR/2016 e shapefiles.
Susana
De: Maria Aurora Murta Rosa (DGEG)
Enviada: quinta-feira, 13 de Outubro de 2016 10:11
Para: Susana Cristina Nogueira (DGEG)
Assunto: FW: Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Seus mapas 194-16, 195-16
Com os melhores cumprimentos,
Aurora Rosa

Direcção de Serviços de Energia Elétrica (DSEE)
Av. 5 de Outubro, n.º 208
1069-203 LISBOA
Telef: 217922700/800
Email: aurora.rosa@dgeg.pt
De: Maria José Espirito Santo (DGEG)
Enviada: quarta-feira, 12 de Outubro de 2016 18:29
Para: Maria Aurora Murta Rosa (DGEG)
Assunto: FW: Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Para preparação de resposta sff.
1

Obrigada
mj
De: Electricos (DGEG)
Enviada: quarta-feira, 12 de Outubro de 2016 17:30
Para: Maria José Espirito Santo (DGEG)
Assunto: FW: Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo

De: Energia (DGEG)
Enviada: quarta-feira, 12 de Outubro de 2016 12:16
Para: Electricos (DGEG)
Assunto: FW: Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo

De: Agri Pro Ambiente (Porto) [mailto:porto@agriproambiente.pt]
Enviada: segunda-feira, 10 de Outubro de 2016 10:03
Para: Energia (DGEG)
Cc: Carlos Diogo Trindade
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Exmo. Sr. Presidente,
A GENERG adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, localizado nos concelhos de Tondela, Oliveira de Frades
e Vouzela.
O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será constituído por 9 aerogeradores de 2 MW de potência
unitária. O projeto em apreço inclui ainda a construção de uma subestação e de uma linha elétrica aérea a 60 kV, com
aproximadamente 1,4 km, a qual permitirá a ligação da futura subestação à linha de Alta Tensão existente.
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações que
considerem de interesse face à área de estudo do parque eólico e respetiva linha elétrica apresentada em anexo.
Agradecemos, em particular, a cedência da seguinte informação, preferencialmente em formato editável shapefile ou
DWG:
•
•
•
•
•
•
•
•

Parques eólicos na envolvente;
Depósitos minerais;
Águas minerais naturais;
Águas minerais industriais;
Recursos geotérmicos;
Massas minerais;
Águas de nascente;
Área de valor geológico e/ou geomorfológico.

Desde já agradecemos a Vossa atenção, solicitando, face ao prazo de execução do estudo, que a informação acima
indicada nos seja facultada até dia 14 de outubro de 2016.
Com os melhores cumprimentos,
Carla Queirós

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 43/44
4430-208 Vila Nova de Gaia - Portugal
Tel. 22 377 94 30 Fax. 22 377 94 33
e-mail: porto@agriproambiente.pt
2

url: www.agriproambiente.pt
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do Parque Eólico do Caramulo
(informações para elaboração do estudo)

Escala 1:35.000
Mapa nº 633/DSAGR/2016
Data: 14-10-2016
Executado por:
Susana Nogueira

Agri Pro Ambiente (Porto)
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Jorge Manteigas [jmanteigas@drapc.min-agricultura.pt]
segunda-feira, 10 de outubro de 2016 17:24
'Agri Pro Ambiente (Porto)'
RE: Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Boa Tarde:
Junto se envia orto com RAN do local para ,caso haja interferência , requerer autorização segundo modelo de
requerimento a obter no Portal da DRAPC.
Cumprimentos

1

Jorge Manuel Mendes Manteigas
Engenheiro Agrónomo, Técnico Superior
Responsável da DRAPC junto da ER.RAN.C

2

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro
Rua Amato Lusitano, Lote 3, 6000-150 Castelo Branco
Tel. 272 348 600 ; Fax: 272 348 625
E-mail:jmanteigas@drapc.min-agricultura.pt

De: Agri Pro Ambiente (Porto) [mailto:porto@agriproambiente.pt]
Enviada: segunda-feira, 10 de Outubro de 2016 10:04
Para: er-ran.c@drapc.min-agricultura.pt
Cc: Carlos Diogo Trindade
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Exmo. Sr. Presidente,
A GENERG adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, localizado nos concelhos de Tondela, Oliveira de Frades
e Vouzela.
O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será constituído por 9 aerogeradores de 2 MW de potência
unitária. O projeto em apreço inclui ainda a construção de uma subestação e de uma linha elétrica aérea a 60 kV, com
aproximadamente 1,4 km, a qual permitirá a ligação da futura subestação à linha de Alta Tensão existente.
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações que
considerem de interesse face à área de estudo do parque eólico e respetiva linha elétrica apresentada em anexo.
Desde já agradecemos a Vossa atenção, solicitando, face ao prazo de execução do estudo, que a informação acima
indicada nos seja facultada até dia 14 de outubro de 2016.
Com os melhores cumprimentos,
Carla Queirós

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 43/44
4430-208 Vila Nova de Gaia - Portugal
Tel. 22 377 94 30 Fax. 22 377 94 33
e-mail: porto@agriproambiente.pt
url: www.agriproambiente.pt

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos a ela são confidenciais e destinadas ao uso exclusivo da pessoa
ou entidade a quem são dirigidos. Se não é o destinatário da mensagem ou a pessoa responsável pelo seu
encaminhamento ao respectivo destinatário, fica informado de que recebeu esta mensagem por engano, e de
que qualquer utilização, distribuição, reencaminhamento ou outra forma de revelação a outrem, impressão,
ou cópia desta mensagem é expressamente proibida.
Se recebeu esta mensagem por engano deverá destruir ou eliminar do sistema, e informar o remetente ou a
DRAP Centro. A DRAP Centro utiliza software apropriado para a remoção de vírus. No entanto, não
3

obstante terem sido tomadas todas as precauções, não pode garantir que a mensagem e seus anexos não
contém vírus. É, assim, da responsabilidade do destinatário assegurar que esta mensagem e seus anexos são
submetidos a detector de vírus antes de serem utilizados. Alerta no entanto que as mensagens transmitidas
por este meio podem ser interceptadas, corrompidas, perdidas, destruídas ou chegarem ao destino com
atraso.
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Agri Pro Ambiente (Porto)
De:
Enviado:
Para:
Assunto:
Anexos:

Jorge Manteigas [jmanteigas@drapc.min-agricultura.pt]
segunda-feira, 10 de outubro de 2016 17:27
'Agri Pro Ambiente (Porto)'
A enviar correio electrónico: wms.jpg
wms.jpg

Junto envio 2ª versão

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos a ela são confidenciais e destinadas ao uso exclusivo da pessoa
ou entidade a quem são dirigidos. Se não é o destinatário da mensagem ou a pessoa responsável pelo seu
encaminhamento ao respectivo destinatário, fica informado de que recebeu esta mensagem por engano, e de
que qualquer utilização, distribuição, reencaminhamento ou outra forma de revelação a outrem, impressão,
ou cópia desta mensagem é expressamente proibida.
Se recebeu esta mensagem por engano deverá destruir ou eliminar do sistema, e informar o remetente ou a
DRAP Centro. A DRAP Centro utiliza software apropriado para a remoção de vírus. No entanto, não
obstante terem sido tomadas todas as precauções, não pode garantir que a mensagem e seus anexos não
contém vírus. É, assim, da responsabilidade do destinatário assegurar que esta mensagem e seus anexos são
submetidos a detector de vírus antes de serem utilizados. Alerta no entanto que as mensagens transmitidas
por este meio podem ser interceptadas, corrompidas, perdidas, destruídas ou chegarem ao destino com
atraso.
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Agri Pro Ambiente (Porto)
GNR_CO [co@gnr.pt]
segunda-feira, 17 de outubro de 2016 09:36
porto@agriproambiente.pt
GNR_CG_GabCmdtGeral
Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
01_LOCALIZACAO_IMPLANTACAO_GERAL.PDF

De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA
C O M A ND O O P E R A C I O NA L
GA BINET E DO COMA NDA NT E

C/Conhecimento
Exm.º Senhor:
Chefe de Gabinete do
Comandante-geral

Referência
V/E_Mail de 10OUT16

Exm.ª Senhora:
Carla Queirós

N/Referência
S006375

Processo
320.05.15

Data
17OUT16

Relativamente ao assunto em epígrafe, incumbe-me o Exm.º Major-general Rui Moura,
Comandante Operacional, de acusar a receção da missiva subscrita por V. Ex.ª, a qual mereceu
a nossa melhor atenção e consideração.
Encarrega-me ainda de informar o seguinte:
1.

Instalações da Guarda:
Não existem instalações nos locais de passagem da linha elétrica a construir, bem
como nos locais de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo;

2. Comunicações da Guarda:
As comunicações da Guarda são cobertas pela rede SIRESP, sugerindo-se que seja
ouvido o órgão técnico competente;
3. Postos de Vigia:
A Guarda tem instalado o Posto de Vigia 9, da rede Nacional de Postos de Vigia de
incêndios florestais a cerca de 2 Km, em linha reta do local previsto para
construção/implantação das referidas infraestruturas;
4. Eventuais condicionantes ao projeto:
São desconhecidas condicionantes ao referido projeto, não se vislumbrando qualquer
interferência na visibilidade do já referido Posto de Vigia;
5. Quaisquer preocupações suscitadas pela área de estudo considerada:
Nada a referir;
1

6. Outros:
Nada a referir.
Em face do que antecede, este Comando Operacional considera ter prestado
esclarecimento bastante sobre a situação exposta, permanecendo disponível para a prestação de
eventuais esclarecimentos adicionais.

Com os melhores cumprimentos,

Pedro Frota
Tenente-Coronel de Infantaria
Chefe de Gabinete do Comandante Operacional da GNR
Largo do Carmo, 1200-092 Lisboa
961197013; 213217457; 213217059;
213217184

AF

1980703
co@gnr.pt
Esta mensagem e quaisquer ficheiros a ela anexos são confidenciais e destinam-se a uso exclusivo da pessoa ou entidade a quem são
dirigidos. Se recebeu esta mensagem por engano, deverá eliminá-la do sistema e informar o remetente.

De: Agri Pro Ambiente (Porto) [mailto:porto@agriproambiente.pt]
Enviada: segunda-feira, 10 de Outubro de 2016 10:05
Para: GNR
Cc: Carlos Diogo Trindade
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Exmo. Sr. Presidente,
A GENERG adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, localizado nos concelhos de Tondela, Oliveira de Frades
e Vouzela.
O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será constituído por 9 aerogeradores de 2 MW de potência
unitária. O projeto em apreço inclui ainda a construção de uma subestação e de uma linha elétrica aérea a 60 kV, com
aproximadamente 1,4 km, a qual permitirá a ligação da futura subestação à linha de Alta Tensão existente.
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações que
considerem de interesse face à área de estudo do parque eólico e respetiva linha elétrica apresentada em anexo.
Desde já agradecemos a Vossa atenção, solicitando, face ao prazo de execução do estudo, que a informação acima
indicada nos seja facultada até dia 14 de outubro de 2016.
Com os melhores cumprimentos,

Carla Queirós

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 43/44
4430-208 Vila Nova de Gaia - Portugal
Tel. 22 377 94 30 Fax. 22 377 94 33
e-mail: porto@agriproambiente.pt
url: www.agriproambiente.pt
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Agri Pro Ambiente (Porto)
Vera Chapado [Vera.Chapado@turismodeportugal.pt]
sexta-feira, 14 de outubro de 2016 16:17
'porto@agriproambiente.pt'
Fernanda Praça
Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Pareceres_Favoráveis_ET_TdP.pdf

De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

SAI/2016/12789
Boa Tarde,
Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, e no seguimento do pedido formulado por V. Exa., cumpre
referir o seguinte:
1. A informação requerida relativamente aos empreendimentos turísticos existentes poderá ser obtida no
RNET (Registo Nacional dos Empreendimentos Turísticos), que é constituído pela relação atualizada dos
empreendimentos turísticos com título de abertura válido. O RNET está disponível no website do Turismo de
Portugal, I.P., www.turismodeportugal.pt.
2. No que refere aos projetos de arquitetura de novos empreendimentos turísticos, junto se remete a listagem
dos projetos apreciados com teor favorável por este Instituto para os concelhos de Tondela e Vouzela,
sendo que no caso do Concelho de Oliveira de Frades não existem registos de pareceres favoráveis, desde
2009, alertando-se que esta listagem não inclui as tipologias de empreendimentos turísticos cujas
competências para emissão de parecer e de classificação é das respetivas Câmaras Municipais (1).
3. Em termos de informação georreferenciada, de momento não é possível disponibilizar tais dados face a
interrupção temporária do funcionamento do SIGTUR deste Instituto, no entanto, segundo os dados
disponíveis de 2015, na envolvente (buffer 1km) da implantação dos aerogeradores, não existem registos
de empreendimentos turísticos.
4. Quanto aos dados requeridos sobre indicadores turísticos (n.º de hóspedes e de dormidas), alerta-se que os
mesmos são disponibilizados pelo INE.
5. Mais se informa que não existe nestes serviços qualquer outra informação de índole turística relevante para
o processo supra mencionado.
(1)

Empreendimentos de turismo no espaço rural, nas modalidades de casa de campo e agroturismo; empreendimentos de turismo de
habitação; e parques de campismo e de caravanismo.

Com os melhores cumprimentos,

Vera Chapado Guedes
Técnica Superior (arq.)
vera.chapado@turismodeportugal.pt |Tel. + 351 21 114 02 51
Departamento de Ordenamento Turístico
Direção da Valorização da Oferta

turismodeportugal.pt

1

vera.chapado@turismodeportugal.pt |Tel. + 351 21 114 02 51 | Fax. +351 21 114 08 31
www.turismodeportugal.pt / www.visitportugal.com / www.descubraportugal.pt
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Agri Pro Ambiente (Porto)
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

CMOF [ambiente@cm-ofrades.com]
segunda-feira, 28 de novembro de 2016 12:37
'Agri Pro Ambiente (Porto)'
RE: Estudo de Impacte Ambiental do Sobrequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Bom dia
Enviei através de Wetransfer documentos relativos a Oliveira de Frades, de acordo com o solicitado para efeito do
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo.
Enviei extratos do Plano Diretor Municipal e as shapes das condicionantes envolvidas – REN, Regime florestal e rede
de abastecimento de água (captação e adutora).
Existem também na proximidade as estradas ER230 3 ER 333-2 a considerar.
Estou ao dispor para esclarecimentos necessários.
Com os melhores cumprimentos,
Graça Gonçalves
De: Agri Pro Ambiente (Porto) [mailto:porto@agriproambiente.pt]
Enviada: sexta-feira, 25 de novembro de 2016 17:44
Para: 'CMOF '
Cc: gabinetedeapoio@cm-ofrades.com
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Sobrequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Boa tarde,
Conforme solicitado enviamos o projeto em formato shapefile.
Com os melhores cumprimentos,
Paulo Silva
De: CMOF [mailto:ambiente@cm-ofrades.com]
Enviada: sexta-feira, 25 de novembro de 2016 15:52
Para: 'Agri Pro Ambiente (Porto)'
Cc: gabinetedeapoio@cm-ofrades.com
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Sobrequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Boa tarde
Para efeito de enquadramento no Plano Diretor Municipal e posterior envio da informação pedida, solicito o envio
do projeto em formato shapefile.
Com os melhores cumprimentos,
Graça Gonçalves
De: Agri Pro Ambiente (Porto) [mailto:porto@agriproambiente.pt]
Enviada: quinta-feira, 24 de novembro de 2016 15:11
Para: gabinetedeapoio@cm-ofrades.com
Cc: Carlos Diogo Trindade; Márcia Fernandes
Assunto: FW: Estudo de Impacte Ambiental do Sobrequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Boa tarde,
Na sequência do contato telefónico, somos a reencaminhar email enviado a V. Ex.as em 10 de outubro.
Agradecemos rápida resposta.
Qualquer questão, favor contactar-nos.
Com os melhores cumprimentos,
Carla Queirós
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De: Agri Pro Ambiente (Porto) [mailto:porto@agriproambiente.pt]
Enviada: segunda-feira, 10 de outubro de 2016 09:58
Para: 'cmofrades@mail.telepac.pt'
Cc: Carlos Diogo Trindade (cdtrindade@agriproambiente.pt)
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Sobrequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Exmo. Sr. Presidente,
A GENERG adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, localizado nos concelhos de Tondela, Oliveira de Frades
e Vouzela.
O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será constituído por 9 aerogeradores de 2 MW de potência
unitária. O projeto em apreço inclui ainda a construção de uma subestação e de uma linha elétrica aérea a 60 kV, com
aproximadamente 1,4 km, a qual permitirá a ligação da futura subestação à linha de Alta Tensão existente.
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações que
considerem de interesse face à área de estudo do parque eólico e respetiva linha elétrica apresentada em anexo.
Agradecemos, em particular, a cedência da seguinte informação, preferencialmente em formato editável shapefile ou
DWG:
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Plantas de Ordenamento do Território e de Condicionantes do PDM em vigor, atualizadas, bem como a
indicação do estado de revisão das mesmas, com a identificação de todas as Servidões e Restrições de
Utilidade Pública (preferencialmente em formato editável shapefile ou DWG);
Carta da REN desagregada do Concelho (preferencialmente em formato editável shapefile ou DWG);
Plano Municipal de Defesa Florestal Contra Incêndio em vigor, nomeadamente a zonagem do risco espacial
de incêndio e rede de pontos de água (preferencialmente em formato editável shapefile ou DWG),
condicionalismos à implantação do projeto (em função do zonamento do risco espacial de incêndio – Artº 16º
do Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de janeiro), regras definidas para novas edificações no espaço florestal ou
rural (faixa de proteção e medidas especiais relativas à resistência do edifício à passagem de fogo e à
contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e respetivos acessos), bem como outra
cartografia e/ou regras que considerem de relevantes;
Outros Planos Municipais de Ordenamento abrangendo o local de implementação do parque eólico;
Cartas de ruído elaboradas de acordo com o Decreto-Lei nº. 9/2007, de 17 de janeiro;
Carta de Zonamento Acústico;
Captações de água, em particular as de abastecimento público, e respetiva profundidade, produtividade e usos
(perímetros de proteção);
Localização de ETAR’s e ETA’s;
Localização de massas minerais licenciadas ou em processo de licenciamento.

Desde já agradecemos a Vossa atenção, solicitando, face ao prazo de execução do estudo, que a informação acima
indicada nos seja facultada até dia 14 de outubro de 2016.
Com os melhores cumprimentos,

Carla Queirós

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 43/44
4430-208 Vila Nova de Gaia - Portugal
Tel. 22 377 94 30 Fax. 22 377 94 33
e-mail: porto@agriproambiente.pt
url: www.agriproambiente.pt
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Agri Pro Ambiente (Porto)
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

CMOF [ambiente@cm-ofrades.com]
quarta-feira, 30 de novembro de 2016 12:08
'Agri Pro Ambiente (Porto)'
RE: Estudo de Impacte Ambiental do Sobrequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Bom dia
Relativamente a pedreiras existentes, o que me é possível informar é o seguinte:
Encontra-se licenciada a Pedreira denominada “Monteteso” propriedade de António Domingues Rei, com as
coordenadas ETRS 89 : -3120, 102308.
Existe também outra, cujo processo de licenciamento desconheço, com coordenadas -3923, 103600 .
Com os melhores cumprimentos,
Graça Gonçalves
De: Agri Pro Ambiente (Porto) [mailto:porto@agriproambiente.pt]
Enviada: sexta-feira, 25 de novembro de 2016 17:44
Para: 'CMOF '
Cc: gabinetedeapoio@cm-ofrades.com
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Sobrequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Boa tarde,
Conforme solicitado enviamos o projeto em formato shapefile.
Com os melhores cumprimentos,
Paulo Silva
De: CMOF [mailto:ambiente@cm-ofrades.com]
Enviada: sexta-feira, 25 de novembro de 2016 15:52
Para: 'Agri Pro Ambiente (Porto)'
Cc: gabinetedeapoio@cm-ofrades.com
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Sobrequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Boa tarde
Para efeito de enquadramento no Plano Diretor Municipal e posterior envio da informação pedida, solicito o envio
do projeto em formato shapefile.
Com os melhores cumprimentos,
Graça Gonçalves
De: Agri Pro Ambiente (Porto) [mailto:porto@agriproambiente.pt]
Enviada: quinta-feira, 24 de novembro de 2016 15:11
Para: gabinetedeapoio@cm-ofrades.com
Cc: Carlos Diogo Trindade; Márcia Fernandes
Assunto: FW: Estudo de Impacte Ambiental do Sobrequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Boa tarde,
Na sequência do contato telefónico, somos a reencaminhar email enviado a V. Ex.as em 10 de outubro.
Agradecemos rápida resposta.
Qualquer questão, favor contactar-nos.
Com os melhores cumprimentos,
Carla Queirós
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De: Agri Pro Ambiente (Porto) [mailto:porto@agriproambiente.pt]
Enviada: segunda-feira, 10 de outubro de 2016 09:58
Para: 'cmofrades@mail.telepac.pt'
Cc: Carlos Diogo Trindade (cdtrindade@agriproambiente.pt)
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Sobrequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Exmo. Sr. Presidente,
A GENERG adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, localizado nos concelhos de Tondela, Oliveira de Frades
e Vouzela.
O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será constituído por 9 aerogeradores de 2 MW de potência
unitária. O projeto em apreço inclui ainda a construção de uma subestação e de uma linha elétrica aérea a 60 kV, com
aproximadamente 1,4 km, a qual permitirá a ligação da futura subestação à linha de Alta Tensão existente.
No âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e recomendações que
considerem de interesse face à área de estudo do parque eólico e respetiva linha elétrica apresentada em anexo.
Agradecemos, em particular, a cedência da seguinte informação, preferencialmente em formato editável shapefile ou
DWG:
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Plantas de Ordenamento do Território e de Condicionantes do PDM em vigor, atualizadas, bem como a
indicação do estado de revisão das mesmas, com a identificação de todas as Servidões e Restrições de
Utilidade Pública (preferencialmente em formato editável shapefile ou DWG);
Carta da REN desagregada do Concelho (preferencialmente em formato editável shapefile ou DWG);
Plano Municipal de Defesa Florestal Contra Incêndio em vigor, nomeadamente a zonagem do risco espacial
de incêndio e rede de pontos de água (preferencialmente em formato editável shapefile ou DWG),
condicionalismos à implantação do projeto (em função do zonamento do risco espacial de incêndio – Artº 16º
do Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de janeiro), regras definidas para novas edificações no espaço florestal ou
rural (faixa de proteção e medidas especiais relativas à resistência do edifício à passagem de fogo e à
contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e respetivos acessos), bem como outra
cartografia e/ou regras que considerem de relevantes;
Outros Planos Municipais de Ordenamento abrangendo o local de implementação do parque eólico;
Cartas de ruído elaboradas de acordo com o Decreto-Lei nº. 9/2007, de 17 de janeiro;
Carta de Zonamento Acústico;
Captações de água, em particular as de abastecimento público, e respetiva profundidade, produtividade e usos
(perímetros de proteção);
Localização de ETAR’s e ETA’s;
Localização de massas minerais licenciadas ou em processo de licenciamento.

Desde já agradecemos a Vossa atenção, solicitando, face ao prazo de execução do estudo, que a informação acima
indicada nos seja facultada até dia 14 de outubro de 2016.
Com os melhores cumprimentos,

Carla Queirós

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 43/44
4430-208 Vila Nova de Gaia - Portugal
Tel. 22 377 94 30 Fax. 22 377 94 33
e-mail: porto@agriproambiente.pt
url: www.agriproambiente.pt
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Centro
INE – Instituto Nacional de Estatística – Anuário Estatístico da Região Centro 2013

Ordenamento e Condicionantes

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei
n.º 58/2007, de 4 de setembro, tendo sofrido duas retificações, a 1ª pela Declaração de
Retificação nº80-A/2007 de 7 de setembro e a 2ª pela Declaração de Retificação nº103A/2007 de 2 de novembro
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Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4), aprovado pela
Resolução do Conselho de Ministros nº 52/2016, de 20 de setembro.
Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) Centro, determinado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de março
Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Dão e Lafões, aprovado pelo
Decreto Regulamentar nº7/2006, de 18 de julho e suspenso da iniciativa do Governo pela
Portaria 78/2013, de 19 de fevereiro, e pela Portaria 141/2015, de 21 de maio.
Plano Diretor Municipal (PDM) de Vouzela, aprovado no Diário da República nº250, 2ª
Série a primeira Revisão pelo Aviso 17229/2012, de 27 de dezembro.
Plano Diretor Municipal (PDM) de Tondela, aprovado no Diário da República nº80, 2ª
Série a primeira Revisão pelo Aviso 9560/2011, de 26 de abril e no Diário da República nº
182, 2ª Série a 1ª Correção Material, pela Declaração nº130/2016, de 21 de setembro.
Plano Diretor Municipal (PDM) de Oliveira de Frades, aprovado no Diário da República
nº153, 2ª Série a primeira Revisão pelo Aviso 8663/2015, de 07 de agosto.

Património
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(2001) - Contributo para um modelo de estudo de impacto patrimonial: o exemplo da A2
(Lanço Almodôvar/VLA). Era Arqueologia. 4: 84-101.
CANINAS, J. C. et alli
(2004a) - Estudo de Incidências Ambientais do Parque Eólico da Bezerreira – Serra do
Caramulo e Interligação Eléctrica ao Parque Eólico de Fornelo do Monte (Oliveira de
Frades, Vouzela e Tondela): Relatório sobre a Avaliação do Descritor Património
Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico. S.l.: Emerita (integra o processo 2003/1(480)
da DGPC).
FERREIRA, M. M. N. e SOARES, A. M. S. S.
(1994) - A Toponímia do Concelho de Almodôvar. Vipasca. Aljustrel. 3: 99-119.
GIRÃO, A. A.
(1921) - Antiguidades Pré-Históricas de Lafões. Publicações do Museu Mineralógico e
Geológico da Universidade de Coimbra, nº 2: Memórias e Notícias. Coimbra:
Universidade de Coimbra.
HENRIQUES, A. e SANTOS, L.
(2013) - Plano Diretor Municipal de Oliveira do Hospital: 1ª Revisão: Relatório: Parte I:
Enquadramento e Diagnóstico. S.l.: Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, Instituto de
Estudos Regionais e Urbanos da Universidade de Coimbra.
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(1999a) – Carta arqueológica do concelho de Vouzela. Vouzela: Câmara Municipal de
Vouzela.
[2013] - Lafões: história e património. [Viseu]: Edições Esgotadas. (edição digital).
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FRADES
(2015a) - Plano Diretor Municipal: Parte II – Elementos que acompanham o plano: II.1
Estudos de caraterização do território municipal: II. 1.5 Caraterização do património
cultural. [Oliveira de Frades: Câmara Municipal de Oliveira de Frades].
OLIVEIRA, A. N.
(20001a) - Património Histórico-Cultural da Região de Lafões. Millenium - Journal of
Education, Technologies, and Health. Viseu: Instituto Politécnico de Viseu. 22
(http://www.ipv.pt/millenium/Millenium22/22_4.htm, 08/11/2016).
PEDRO, I.; VAZ, J. L. I. e ADOLFO, J.
(1994) - Roteiro Arqueológico da Região de Dão Lafões. Viseu.
PEREIRA, P.; PEIXOTO, M. e MARTA, P.
(2015) - Relatório ambiental do PDM de Oliveira de Frades. S.l.: Município de Oliveira de
Frades e IDEIAS Sustentáveis .
PROFICO
(2004) - Estudo de Incidências Ambientais do Sub-Parque Eólico de Fornelo do Monte.
Lisboa. Exemplar Policopiado.
PROSISTEMAS
(2004) - Estudo de Incidências Ambientais do Parque Eólico da Bezerreira. Lisboa.
Exemplar Policopiado.
(2005) - Estudo de Incidências Ambientais do Parque Eólico de Farves/Novais. Lisboa.
Exemplar Policopiado.
(2006) - Parque Eólico de Silvares/Carvalhal da Mulher: Relatório de Conformidade
Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE). Lisboa. Exemplar Policopiado.
S.A.
(2011a) - 1ª Revisão do Plano Director Municipal de Vouzela: Volume I: análise e
diagnóstico. Vouzela: CMV.
(s.d.a) – Tondela: Plano Director Municipal: 13. Património Arquitectónico e Arqueológico.
Tondela: Câmara Municipal De Tondela; Ventura da Cruz, Planeamento; Lugar do Plano,
Gestão do Território e Cultura.
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