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1. INTRODUÇÃO
Dando cumprimento ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), DecretoLei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação1, a Direção-Geral de Energia e
Geologia, na qualidade de entidade licenciadora, tendo tomado conhecimento que a empresa
Espiral Elementar – Parque Eólico, Unipessoal, Lda, enquanto promotora do projeto
“Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas”, tinha submetido o EIA e respetivo projeto
de execução na Plataforma do Licenciamento Ambiental (n.º PL201707718001742), informou a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em 8 de agosto de 2017, que o mesmo podia ser
instruído ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 14.º do RJAIA.
O projeto em causa encontra-se sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), ao abrigo da
alínea b) do n.º 3 do artigo 1.º do RJAIA, por se encontrar enquadrado na alínea i), do n.º 3, do
Anexo II, onde se menciona “Aproveitamento da energia eólica para produção de eletricidade”.
A APA, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou ao abrigo do artigo 9.º do RJAIA, a respetiva
Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades / departamentos: Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Centro (CCDR-C), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Direção-Geral de Energia e
Geologia (DGEG), Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Instituto
Superior de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada Professor Baeta Neves (ISA/CEABN) e
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG).
Foram nomeados por estas entidades os seguintes representantes para integrar a CA:
•

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

•

APA/DCOM: Dr.ª Rita Cardoso (Consulta pública)

•

APA/DGA/DGAR – Eng.ª Margarida Guedes (Ambiente Sonoro)

•

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

•

DGPC – Dr. João Marques (Património Cultural)

•

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

•

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

•

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

•

LNEG – Dr. Narciso Ferreira (Geologia e Geomorfologia)

O EIA em avaliação foi elaborado pelo proponente no período compreendido entre abril e junho
de 2017, sendo composto pelos seguintes volumes:

1

•

Resumo Não Técnico (RNT)

•

Relatório Síntese (RS)

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

pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho.
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•

Anexos

•

Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA)

•

Plano de Recuperação Paisagista (PRP)

Por solicitação da CA foi, ainda, apresentado um Aditamento ao EIA e o RNT reformulado,
datados de setembro de 2017.
Ao abrigo do número 10 do Artigo 14.º, do RJAIA, foram solicitados Pareceres Externos às
seguintes entidades: Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, Câmara Municipal de Góis,
Direção Regional de Cultura do Centro e à Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.

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

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

•

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

3. Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, no dia 24 de outubro de 2017,
onde estiveram presentes alguns representantes da CA, do proponente e da equipa que
elaborou o EIA (registo fotográfico da visita – Anexo II).
4. Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 16 de
outubro a 27 de novembro de 2017.
5. Análise técnica do EIA e elaboração de pareceres sectoriais.
6. Elaboração do parecer final.

3. ANTECEDENTES
O projeto do “Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas” foi sujeito a Avaliação de
Impacte Ambiental, através do Processo de AIA n.º 2499, que teve o seguinte desenvolvimento:
a 10 de novembro de 2011, o proponente apresentou à APA um EIA do referido projeto, em fase
de Projeto de Execução; e a 20 de julho de 2012, o projeto obteve uma Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) favorável condicionada.
Em termos de licenciamento, segundo a DGEG, o projeto do “Sobreequipamento do Parque
Eólico de Malhadas”, correspondendo à instalação de um aerogerador com a potência unitária
de 2 000 kW, foi autorizado, em 21.05.2015, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 225/2007, de 31 de
maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 51/2010, de 20 de maio.
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Com a publicação do Decreto-Lei n.º 94/2014, de 24 de junho, que estabelece a nova disciplina
aplicável ao sobreequipamento, bem como à potência adicional e à energia adicional, o promotor
veio solicitar a separação jurídica do sobreequipamento, conforme artigo 6.º do referido diploma.
Neste seguimento foi emitido, em 30.12.2015, Averbamento de Alteração à Autorização para
Instalação e Separação Jurídica do Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas em nome
da empresa Espiral Elementar – Parque Eólico, Unipessoal, Lda. O referido averbamento foi
emitido condicionado ao cumprimento das medidas constantes da respetiva Declaração de
Impacte Ambiental (DIA), emitida em 20.07.2012.
Apesar da DIA favorável condicionada, passados quatro anos, o projeto do “Sobreequipamento
do Parque Eólico de Malhadas” não chegou a ser construído, tendo-se verificado a caducidade
da validade da DIA, o que determinou a extinção do procedimento de AIA.

4. ENQUADRAMENTO
O Projeto do “Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas”, como o seu nome indica,
enquadra-se no Parque Eólico de Malhadas, que iniciou a sua exploração em Julho de 2001. O
Parque Eólico de Malhadas não foi sujeito a AIA, pelo facto da legislação de AIA então vigente
não compreender esta tipologia de projetos (Decreto-Lei n.º 186/90 de 6 de junho alterado e
republicado pelo Decreto-lei n.º 278/97, de 8 de outubro).
Segundo o EIA, o projeto do “Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas” tornou-se
possível pela publicação do Decreto-Lei n.º 51/2010, de 20 de maio, que alterou o Decreto-Lei
n.º 225/2007, de 31 de maio. O referido Decreto-Lei viabiliza a instalação de até 20% de potência
adicional nos parques eólicos em exploração.
Os projetos de parques eólicos ficam sujeitos a procedimento de AIA no caso de apresentarem
um número de aerogeradores superior a 20 (caso geral) ou superior a 10 (se se localizam em
área sensível), ou caso se localizem na proximidade de outros Parques Eólicos (a menos de 2
km).
O Parque Eólico de Malhadas situa-se a menos de 2 km de um parque eólico existente, o Parque
Eólico de Cadafaz, constituído por 18 aerogeradores. Neste sentido, resulta que o
“Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas” fica sujeito a AIA por se situar a menos de
2 km de um parque eólico existente.

5. DESCRIÇÃO DO PROJETO
A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no EIA do
projeto do “Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas”.

5.1 Localização do projeto
O projeto do “Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas” consiste na instalação de 1
aerogerador de 2,0 MW no Parque Eólico de Malhadas, entre os aerogeradores AG1 e AG2 do
parque existente (Ver Figuras no Anexo 1).
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O Parque Eólico de Malhadas localiza-se na Serra da Lousã, na freguesia de Cadafaz, no
concelho de Góis, no distrito de Coimbra, sendo, constituído por 15 aerogeradores, um edifício
de comando / subestação e uma linha elétrica aérea de 60 kV de ligação do parque eólico à
subestação da Lousã.
A Nordeste do Parque Eólico de Malhadas existem os Parques Eólicos de Cadafaz I e II com um
total de 25 aerogeradores. Assim, na área de estudo do projeto verifica-se existirem atualmente
40 aerogeradores.

5.2 Objetivos do projeto
De acordo com o EIA, o objetivo do projeto do “Sobreequipamento do Parque Eólico de
Malhadas” é a produção de energia elétrica a partir de uma fonte de energia renovável e não
poluente contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do país e para o cumprimento
do Protocolo de Quioto.
O projeto em análise tem como objetivo reforçar a capacidade de produção de energia elétrica
do Parque Eólico de Malhadas. O referido Parque Eólico é constituído por 15 aerogeradores com
potência unitária de 0,66 MW, totalizando uma potência instalada de 9,9 MW e produzindo
anualmente em média 26 GWh/ano.
Após a instalação do projeto de Sobreequipamento, o Parque Eólico de Malhadas passará a ter
16 aerogeradores, com uma potência total instalada de 11,9 MW, com a qual se estima uma
produção energética anual média de 32,62 GWh, correspondendo a um aumento de produção
de energia elétrica de 5,28 GWh.

5.3 Caracterização do projeto
O projeto do “Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas” consiste na implantação de 1
aerogerador, de 2,0 MW de potência unitária, entre os aerogeradores AG1 e AG2 do Parque
Eólico de Malhadas, atualmente constituído por 15 aerogeradores.
O novo aerogerador a instalar irá utilizar toda a infraestrutura elétrica do parque eólico existente,
nomeadamente, a rede de cabos, o edifício de comando e a linha elétrica aérea, não sendo
necessária qualquer intervenção a este nível, com exceção da ligação entre o novo aerogerador
(AG16) e a rede de cabos existente. Neste sentido, a implantação do projeto implica a
instalação/execução dos seguintes elementos e infraestruturas (Ver Figura no Anexo 1):
•

1 aerogerador, com uma potência unitária de 2,0 MW;

•

Rede elétrica de cabos de interligação do aerogerador (AG16) à rede de cabos existente
(edifício de comando/subestação do Parque Eólico de Malhadas).

5.3.1 Aerogerador
O aerogerador previsto tem a seguinte constituição base:
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•

Torre com 80 m;

•

“Nacelle” ou Cabina;

•

Grupo gerador;

•

Sistemas mecânicos e de acionamento primário;

•

Três perfis alares que constituem as pás do rotor, com 45 m cada;

•

Sistemas de controlo e segurança;

•

Instalações elétricas;

•

Restante equipamento e demais acessórios, necessários ao seu bom funcionamento.

A torre será constituída por uma estrutura tubular cónica, ficando a “Nacelle” na sua parte
superior. O sistema de comando e controlo automático do aerogerador será baseado em pelo
menos um autómato programável perfeitamente compatível com o programa de comando e
controlo do Parque, instalado no edifício de comando existente.
O autómato terá associados equipamentos auxiliares, nomeadamente:
•

Comutador de seleção do regime de funcionamento, Manual / Automático;

•

Um modem para ligação à rede interna de dados com o edifício de comando;

•

Consola de diálogo “homem-máquina”.

De acordo com o EIA, o funcionamento do aerogerador será possível em dois modos de
operação, sendo que, o funcionamento normal será em regime Automático em comunicação com
o edifício de comando existente, utilizando-se o comando manual para as operações de
manutenção e situações de emergência.
A torre do aerogerador será em aço, com proteção anticorrosiva por galvanização, primário à
base de pó de zinco e pintura final de acabamento com tinta à base de resina epoxídica. O
aerogerador será de eixo horizontal, com três pás e 2 000 kW de potência unitária, ficando o
posto de transformação localizados no interior da torre.
A energia elétrica produzida pelo aerogerador será conduzida para o respetivo posto de
transformação onde será elevada para a tensão nominal da rede elétrica interna do parque (30
kV) e interligada à mesma. O posto de transformação ficará no interior da base do aerogerador.
5.3.2 Rede elétrica interna
Segundo o EIA, a rede elétrica interna, a 30 kV (subterrânea) fará a interligação entre o
aerogerador previsto e os aerogeradores em exploração, através dos quadros de média tensão,
com uma configuração em série.
A rede de cabos será enterrada em vala ao longo do acesso entre o aerogerador previsto (AG16)
e o edifício de comando/subestação existente (edifício de comando do Parque Eólico de
Malhadas), numa extensão de aproximadamente 185 m.
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A vala será do tipo simples com uma largura mínima de 0,5 m e uma profundidade mínima de
1,20 m, ao longo do acesso. Os cabos serão colocados no fundo da vala, envolvidos em leito de
areia. Por cima, serão colocadas fitas de sinalização e proteção mecânica (lajetas).
5.3.3 Acessos
A acessibilidade ao local para instalação do “Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas”
será efetuada a partir da Estrada Nacional EN2 até ao lugar de Muro. A partir deste lugar, a cerca
de 550 m do km 289, a acessibilidade será feita através do caminho existente de acesso ao
Parque Eólico de Malhadas (Figura 2 do Anexo I).
O EIA refere ainda que a localização do aerogerador previsto (AG16) se encontra junto a um
acesso existente que se encontra em bom estado de conservação, o que não será necessário
proceder a qualquer beneficiação ou alargamento, sendo apenas feita uma plataforma que no
final da montagem do aerogerador será reduzida e coberta com terra vegetal.

5.4 Atividades da fase de construção
De acordo com o descrito no EIA, durante a fase de construção do projeto, será desenvolvido
um conjunto de atividades, que envolvem:
•

Implantação de uma pequena área de estaleiro local;

•

Trabalhos de decapagem para construção da plataforma de apoio à montagem do
aerogerador e implantação da vala de cabos;

•

Execução da fundação da torre do aerogerador (desmatação, abertura do cabouco para
a fundação e betonagem do maciço de fundação);

•

Escavação de vala e instalação da rede de cabos;

•

Transporte de materiais para construção da fundação;

•

Transporte de materiais sobrantes da escavação para escombreiras;

•

Transporte do aerogerador e equipamentos auxiliares;

•

Operações de montagem do equipamento principal (aerogerador) e auxiliares;

•

Arranjos exteriores finais envolvendo instalação de drenagem, modelação dos terrenos
e recobrimento com os materiais escavados, para recuperação da vegetação.

5.4.1 Instalação do Estaleiro
De acordo com o EIA, a seleção do local do estaleiro de apoio à construção do
“Sobreequipamento” teve em consideração aspetos como a facilidade de acesso às zonas a
intervencionar e a ausência de condicionalismos ambientais. Por este motivo considerou-se uma
área a sul do aerogerador AG16, previamente intervencionada e descaracterizada.
Na área destinada ao estaleiro, com cerca de 679 m2, serão instalados dois ou três contentores,
com cerca de 10 m2 cada, que se destinam ao armazenamento de equipamentos e ferramentas
e que funcionarão como área social /escritórios. No estaleiro serão igualmente definidos locais
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para o estacionamento de veículos e para o armazenamento de materiais / substâncias e dos
resíduos produzidos no decorrer da obra.
No final dos trabalhos de construção, o estaleiro, bem como eventuais zonas complementares
de apoio serão desmanteladas e todas as zonas intervencionadas serão completamente
naturalizadas, de acordo com as medidas de minimização apresentadas no presente EIA.
5.4.2 Preparação das áreas a intervencionar
Na preparação das áreas a intervencionar, nomeadamente da vala de cabos, da plataforma e do
estaleiro, será efetuada desmatação de toda a vegetação arbustiva e arbórea. Para além deste
trabalho proceder-se-á ainda à decapagem dos solos.
O EIA salienta que toda a vegetação arbustiva e arbórea nas áreas não abrangidas pelas
intervenções será protegida de modo a não ser afetada com a localização de estaleiros,
depósitos de materiais, instalações de pessoal ou outras ou com o movimento de máquinas e
viaturas. Para este fim, serão tomadas as disposições adequadas para o efeito, designadamente
instalando vedações e resguardos onde for necessário ou conveniente.
5.4.3 Construção Civil
As obras de construção civil a realizar no âmbito da construção do Projeto de “Sobreequipamento
do Parque Eólico de Malhadas” consistem nas seguintes etapas:
1. Construção da plataforma de apoio à montagem do aerogerador;
2. Abertura da vala para instalação da rede de cabos;
3. Execução da fundação do aerogerador.
Prevê-se que as obras de construção civil necessárias se iniciem com a abertura da plataforma
de trabalho no local de implantação do aerogerador, com dimensões necessárias para dispor os
principais componentes destes, deixando ainda espaço livre para a movimentação das gruas a
utilizar durante as operações de montagem.
Assim, para a montagem do aerogerador em causa será necessária uma área sem obstáculos
junto ao aerogerador com aproximadamente 1 200 m , para o estacionamento dos veículos de
2

transporte dos seus componentes, para a assemblagem da fundação e para a manipulação e
montagem dos principais componentes do aerogerador, com recurso a gruas de elevada
capacidade.
Esta plataforma, que apenas terá as dimensões estritamente necessárias para a disposição dos
principais componentes do aerogerador mais não é do que a regularização e consolidação do
terreno numa área que permita a montagem em segurança do aerogerador. É de referir que a
plataforma, que apenas será utlizada no período de construção do aerogerador, será totalmente
recuperada após a finalização da montagem do aerogerador.
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Seguidamente, será realizada a escavação da vala para enterramento dos cabos e será
executada a fundação da torre, na qual assentará toda a estrutura do aerogerador. Após a
colocação de ferro e posterior betonagem, segue-se um período de cura de cerca de quatro
semanas e posterior cobrimento com material resultante da escavação.
Da escavação das fundações dos aerogeradores resulta, geralmente, algum escombro, o qual é
normalmente utilizado, na sua totalidade ou quase, na regularização das plataformas e acessos
necessários ao Projeto. A existir algum excedente, será acondicionado de forma adequada e
integrado paisagisticamente na envolvente. As zonas afetadas com a implantação de estruturas
temporárias serão alvo de renaturalização, conforme preconizado no capítulo das medidas de
minimização constantes no presente EIA.
5.4.4 Montagem do equipamento
De acordo com o EIA, os trabalhos de construção civil relacionados com a montagem dos
equipamentos serão executados em harmonia com os pormenores definitivos fornecidos pelos
respetivos fabricantes. Após a preparação do terreno e do estabelecimento das fundações será
montado o aerogerador. Esta montagem far-se-á através da condução ao local, em veículos
apropriados, da torre do aerogerador, da “nacelle” e das pás. Estes componentes são colocados
no local e montados com o apoio de gruas adequadas.
Na fase final de construção, após a montagem do aerogerador, serão realizados os trabalhos de
recuperação paisagística, de forma a minimizar o impacte paisagístico e a prevenir possíveis
ações erosivas. Assim, a plataforma e a vala de cabos serão cobertas com terra vegetal, ficando
somente uma circular em torno do aerogerador com pavimento em “tout-venant” e largura
suficiente para que um veículo ligeiro o contorne (numa faixa de 4 a 5 m de raio em redor da
base da torre de suporte do aerogerador), por razões de segurança contra incêndios, não se
tornando necessário, em caso algum, impermeabilizar o terreno.
As zonas afetadas com a implantação de estruturas temporárias serão alvo de renaturalização,
conforme preconizado no sub-capítulo das Medidas de Minimização.
5.4.5 Recuperação Paisagística
No final da fase de construção, após a montagem do aerogerador e obras associadas, é
necessário proceder à recuperação paisagística de todas as zonas intervencionadas
nomeadamente, os taludes da plataforma de montagem do aerogerador, a zona de estaleiro e
de armazenamento de diversos tipos de materiais e as zonas de abertura das valas de instalação
dos cabos elétricos. Assim, após a conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais de
estaleiro e zonas de trabalho são meticulosamente limpos.
O objetivo dos trabalhos de recuperação do perfil topográfico dos solos e de recuperação do
coberto vegetal é repor, sempre que possível, uma situação final, o mais próximo possível da
situação inicial. Para isso, os trabalhos poderão envolver a remoção de entulhos, a estabilização
de taludes, o restabelecimento, tanto quanto possível, das formas originais de morfologia, a
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descompactação do solo e a recuperação do coberto vegetal afetado, através do
restabelecimento da vegetação autóctone.
As superfícies de terreno exposto serão recobertas com a terra vegetal oriunda dos locais
anteriormente escavados por forma a possibilitar o rápido crescimento das espécies e a
recolonização de toda a área afetada pela obra.

5.5 Atividades da fase de exploração
O grande desenvolvimento da tecnologia ao serviço da produção energética a partir do vento
permite, nos dias de hoje, que os parques eólicos funcionem em regime de semiabandono não
sendo, portanto necessária a presença humana assídua no parque. Quer-se com isto dizer que
a presença humana apenas é requerida em situações de manutenção ou outras situações
pontuais que não possam ser controladas remotamente. De facto, o grande desenvolvimento da
tecnologia eólica permite que muitas das operações, como arme, desarme ou resets dos
aerogeradores, sejam efetuadas remotamente utilizando-se apenas uma ligação VPN.
Após o período de construção o aerogerador entra logo em regime de exploração, desde que
tenha sido assegurada a ligação elétrica à rede de cabos do Parque Eólico existente. A partir
desse momento o funcionamento do aerogerador será acompanhado em tempo real pelo
proponente sendo que as intervenções são asseguradas de imediato quando surja uma situação
que comprometa o bom funcionamento do mesmo.
Os acessos utilizados para a construção e montagem do aerogerador serão mantidos durante a
sua vida útil de exploração, havendo lugar à sua beneficiação sempre que as condições de
utilização ou meteorológicas o imponham. Na fase de exploração do aerogerador não se prevê
a produção de novos efluentes e de novos resíduos nem um aumento dos efluentes e resíduos
já produzidos.

5.6 Atividades da fase de desativação
A desativação do aerogerador terá lugar em data já bastante afastada do presente, tendo em
atenção que é assumida uma vida útil para o Projeto de, pelo menos, 20 anos. Torna-se, assim,
difícil de prever o enquadramento que então existirá. Tratando-se de um Projeto de produção de
energia renovável, poderá inclusivamente haver interesse em prolongar o seu período de
exploração, reaproveitando parte das estruturas já criadas.
No âmbito da desativação do Projeto de “Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas” é
previsível a inexistência da necessidade de demolição de estruturas. No aerogerador há que
considerar o gerador propriamente dito, o rotor, a torre de suporte, o posto de transformação e a
fundação. No que respeita ao aerogerador e ao rotor, há que proceder primeiro à retirada e ao
armazenamento dos lubrificantes, que neste tipo de tecnologia, são em muito pequena
quantidade. Procede-se então à desmontagem, pela utilização de uma grua, sendo os diferentes
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componentes enviados para reciclagem. Possuem na sua composição, maioritariamente,
materiais metálicos (aço, alumínio, cobre) e materiais compósitos.
Para parte dos componentes, com vida útil superior a 20 anos, haverá certamente interesse na
sua reabilitação. Adicionalmente, será retirada a torre que serviu para sustentação da turbina
eólica durante o funcionamento do Projeto, que é feito de aço, igualmente passível de reciclagem.
A plataforma de montagem e manutenção, pelo facto de não ser revestida nem impermeabilizada
e de estar previsto receber revestimento herbáceo em boa parte da sua extensão, prevê-se que
por alturas da desativação do Projeto já se encontre completamente integrada no terreno
envolvente.
Após a retirada da torre de suporte e do posto de transformação interior, ficará apenas a
fundação, em betão armado, completamente subterrânea. Não representando a permanência
desta estrutura qualquer perigo ou ameaça para o meio envolvente, preconiza-se neste local o
espalhamento de uma camada de terra vegetal, numa espessura da ordem de 0,15 metros,
seguida de eventual estabilização biológica por hidrossementeira - a confirmar posteriormente.
Permanecem, por último, os acessos que se desenvolvem em direção ao aerogerador. O tipo de
acesso adotado, não possuindo qualquer revestimento, sofrerá um processo de degradação ao
longo do tempo de vida útil do Projeto, eventualmente retardado por operações de conservação
que, entretanto, forem sendo efetuadas.
Findas as operações descritas, entende-se que ficará reposta uma situação razoavelmente
próxima da que prevalece atualmente no local de implantação do Projeto, não permanecendo na
área qualquer elemento que possa dar origem a quaisquer riscos para o ambiente ou para as
populações envolventes.

5.7 Programação temporal e recursos humanos
De acordo com o EIA, a duração da obra será de aproximadamente 3 meses. Relativamente à
fase de exploração, refere-se que terá uma duração prevista de 20 anos.
Na fase de construção do “Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas” prevê-se o
seguinte número de trabalhadores, pelas diversas atividades a desenvolver:
•

Instalação do estaleiro: 3 trabalhadores;

•

Obras de construção civil: 10 a 15 pessoas;

•

Montagem do aerogerador: 5 a 10 trabalhadores;

•

Finalização dos trabalhos e arranjos paisagístico: 5 a 10 pessoas.
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6. ANÁLISE DOS FATORES AMBIENTAIS
6.1 Geologia e geomorfologia
Relativamente aos fatores ambientais Geologia e Geomorfologia, a análise desenvolvida no EIA
foi enquadrada no contexto regional, uma vez que a compreensão dos próprios sistemas em
presença requer uma análise mais abrangente em termos espaciais.
Caracterização da Situação Atual do Ambiente
A caracterização da situação atual do ambiente da área afetada pelo projeto é apresentada no
Capitulo 4 do Relatório Síntese do presente EIA, sendo referidos no Ponto 4.2 os aspetos
ambientais relativos ao descritor Geologia e Geomorfologia, que incluem igualmente a Tectónica,
Sismicidade, Património Geológico e Recursos Geológicos. Pretende-se, com a consideração
destes descritores no EIA, obter uma caracterização, não só do local de implantação do projeto,
mas também da área em que este ocorre.
As informações apresentadas relativas à geologia baseiam-se na análise da Carta Geológica de
Portugal na escala 1/500 000, (SGP, 1992) incluindo um excerto simplificado da referida carta
geológica, em que se encontra assinalada a área de instalação do projeto. O Enquadramento
Geológico e Geomorfológico expressa o conhecimento existente sobre a área em estudo e é
apresentado de forma que se considera adequada ao projeto em avaliação.
A área em estudo situa-se na unidade morfoestrutural da Zona Centro Ibérica, que se encontra
individualizada da Orla Mesocenozóica Ocidental, a oeste, pela falha de Porto-Coimbra-Tomar,
e no bordo SW da Cordilheira Central Portuguesa, a sul do cavalgamento Lousã-Seia. Neste
sector, o cavalgamento coloca em contacto, por falha inversa, as rochas do Soco Varisco, a sul,
pertencentes ao Grupo das Beiras do Complexo Xisto-Grauváquico, e a bacia sedimentar MesoCenozóica Lousã-Arganil, a norte.
O aerogerador previsto localiza-se numa cumeada de direção geral NE-SW, a qual se situa na
margem direita do rio Zêzere, cujo vale separa longitudinalmente a faixa setentrional da faixa
meridional da Cordilheira Central.
A área de implantação do projeto desenvolve-se a uma altitude de aproximadamente 895 m,
entre os vértices geodésicos de Entre Capelos (932 m) e Malhadas (1 000 m). Os cursos de água
existentes desenvolvem-se de forma organizada, a partir da linha de festo.
A área de estudo situa-se sobre as rochas metassedimentares do Complexo Xisto-Grauváquico
(Grupo das Beiras) que corresponde a uma espessa série de turbiditos (sedimentos marinhos
depositados em ambiente de talude continental). Esta formação argilo-arenosa é fracamente
metamorfizada (metamorfismo de baixa pressão ou intermédio) e intensamente dobrada
segundo uma orientação predominante NW-SE, com xistosidade de plano axial, de modo que os
bancos se repetem monotonamente, com posição próxima da vertical, facto que favorece a
penetração da água e consequente alteração.
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Prevê-se que as escavações necessárias à construção da fundação da torre do aerogerador e à
abertura da vala de cabos sejam possíveis com recurso a meios mecânicos. Durante a realização
dos referidos trabalhos será necessário proceder a escavações que totalizam um volume de
cerca de 1 055 m3 e um volume de aterro de 1 696 m3. O volume de terras é deficitário, uma vez
que a plataforma será executada em aterro, pelo que terão de ser fornecidos 641 m3.
No EIA são igualmente referidos no Ponto 4.2.3 os aspetos da Tectónica e da Sismicidade
segundo o Zonamento do Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (IM, 1997) e o Regulamento de
Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983).
Os aspetos da Neotectónica encontram-se devidamente caracterizados com base na Carta
Neotectónica de Portugal na esc. 1/1 000 000 (SGP, 1998) e da Carta Geológica de Portugal na
escala 1/500 000, bem como de bibliografia específica sobre este tema (Cabral, 1995). A área
de estudo situa-se a sul da falha Lousã-Seia, com direção ENE-WSW, a qual constitui uma
importante estrutura do Maciço Hespérico Português, que limita o bordo NW do bloco
montanhoso da Cordilheira Central, e se alinha de NE para SW, ao longo de cerca de 100 km
entre Seia e a Lousã. O importante episódio de deslocamento vertical que esta falha sofreu na
Orogenia Alpina, responsável pelo surgimento da Cordilheira Central, originou uma imponente
escarpa de falha, tendo sofrido posteriores episódios de reativação, com evidências de
deslocações neotectónicas, correspondentes aos últimos 2 Ma.
Na envolvente da área de estudo destaca-se ainda outra falha de expressão regional, com
direção NE-SW, a sul do aerogerador previsto, a qual tem inclinação desconhecida com
componente de movimentação vertical, apresentando marcas no bordo inferior.
Segundo o Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual) observada em Portugal
Continental (IM, 1997), escala de Mercalli modificada (1956), a área de estudo situa-se numa
zona de intensidade sísmica máxima de grau VII (Escala de valor crescente entre V e X).
De acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes
(RSAEEP, 1983), a região em análise insere-se na zona sísmica C, considerada a segunda zona
de menor sismicidade das quatro em que Portugal Continental se encontra classificado. A esta
zona corresponde um coeficiente de sismicidade (α) de 0,5. De acordo com este regulamento,
os terrenos ocorrentes na área de estudo são, essencialmente, do Tipo I correspondendo a
rochas e solos coerentes rijos.
Relativamente ao Património Geológico regista-se que não é conhecido na área de estudo
nenhum local com interesse geológico inventariado. Os Recursos Geológicos encontram-se
devidamente referidos com base nos pareceres do Laboratório Nacional de Energia e Geologia
(LNEG) e da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).
O Parque Eólico de Malhadas já existente situa-se na parte mais ocidental da Faixa Góis/Segura
que apresenta potencialidade para recursos minerais metálicos/preciosos, nomeadamente
volfrâmio, estanho e ouro, pertencendo à província metalogénica aurífera do NW da Península
Ibérica. É ainda referido que o local de implantação do novo aerogerador se sobrepõe à
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ocorrência aurífera de Cabeçadas, a qual se encontra localizada a cerca de 200 m para ENE do
vértice geodésico de Entre Capelos, onde se registou na antiguidade uma exploração
subterrânea aurífera. No início de 2015, toda esta zona onde se insere o Parque Eólico ficou
englobada numa nova área de prospeção e pesquisa para Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Sn, Sb, W e metais
associados, designada Escádia Grande (Refª MNPP00914), atribuída à Empresa de
Desenvolvimento Mineiro – EDM. (ver parecer da EDM item referente aos Pareceres Externos)
Ainda de acordo com o mesmo parecer, desconhece-se que existam recursos minerais não
metálicos com interesse económico relevante na área do Projeto.
Avaliação dos Impactes Ambientais
No Capítulo 6 do RS do EIA é apresentada a Avaliação dos Impactes Ambientais sendo definidos
os impactes nas fases de construção, exploração e desativação do projeto, estando os mesmos
referidos para os aspetos da Geologia e Geomorfologia, Os impactes decorrentes do projeto,
que poderão ser causados sobre a geologia e geomorfologia ocorrem durante a fase de
construção e estarão relacionados essencialmente com as movimentações de terras, já que
envolvem um volume de escavação de 1 055 m3 e um volume de aterro de 1 696 m3 registandose um défice de terras de 641 m3. Este desequilíbrio no balanço de terras gera um impacte
negativo, certo, imediato, permanente, direto, local, de magnitude reduzida, pouco significativo.
Também a abertura das valas, para a instalação dos cabos elétricos de ligação entre o
aerogerador a construir (AG16) e o edifício de comando/subestação, provocará a alteração da
morfologia local do terreno numa pequena extensão, sendo este no entanto reversível, pelo que
se considera o impacte gerado como negativo, de magnitude reduzida, certo, temporário
(cessará com o fecho das valas) e pouco significativo.
A localização da área de estudo sobre a ocorrência aurífera de Cabeçadas gerará um impacte
negativo, direto, local, irreversível, permanente, de magnitude reduzida e pouco significativo,
dado que corresponde a uma antiga exploração subterrânea atualmente abandonada.
De um modo geral, classificam-se os impactes inerentes ao projeto como negativos, diretos,
permanentes e temporários (no caso da vala de cabos), certos, irreversíveis (fundação do
aerogerador e plataforma de montagem) e reversíveis (vala de cabos), de magnitude reduzida e
pouco significativos.
Na fase de exploração manter-se-ão os impactes resultantes da artificialização das formas.
Serão, desta forma, expectáveis impactes negativos, diretos, permanentes, certos, irreversíveis,
de magnitude reduzida e pouco significativos.
No quadro 7.1 – Síntese de Impactes, são referidos para a fase de construção como impactes
mais significativos relativos a Geologia e Geomorfologia, a alteração da morfologia do terreno e
a afetação de recursos naturais, bem como o impacte principal na fase de exploração, a
artificialização do terreno, que são considerados a nível de significância global como negativos,
mas pouco significativos.
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Medidas de Minimização
As Medidas de Minimização são apresentadas no Capítulo 8 do RS do EIA e decorrem da
identificação e avaliação dos impactes ambientais, sendo propostas medidas mitigadoras que
visam reduzir a sua intensidade e/ou alterar e compensar os efeitos negativos e potenciar os
efeitos positivos. No ponto 8.2 - Medidas a considerar na fase de construção refere como
Medidas Genéricas a implementar no Plano de Acompanhamento Ambiental e para o
planeamento da obra, estaleiro e áreas a intervencionar as medidas nºs 3 e 4.
As referidas medidas consideradas como genéricas no presente EIA correspondem a medidas
específicas no domínio da Geologia e Geomorfologia. A Medida 4 é igualmente considerada
como medida especifica no descritor Arqueologia.
Como conclusão apresentada no Capítulo 11 é referido que na avaliação ambiental deste projeto
se verificou que, as intervenções previsíveis na fase de construção irão ter efeitos negativos ao
nível de vários descritores, conduzindo a impactes pouco significativos. A adoção das medidas
de minimização recomendadas para esta fase, bem como o seu correto acompanhamento
ambiental, garantirá a reduzida significância dos impactes.
O Plano de Acompanhamento Ambiental inclui no Anexo I as Medidas de Minimização a Aplicar
durante a Fase de Construção, indicando como medidas da responsabilidade do empreiteiro, a
aplicar antes do início da obra e no decorrer da obra.

6.2 Sistemas ecológicos
Relativamente ao fator ambiental Sistemas Ecológicos, a área em estudo não coincide com
nenhuma área classificada integrada no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, como definido
no n.º 1 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho, com a redação do DecretoLei nº 242/2015, de 15 de outubro; “i) Áreas protegidas integradas na Rede Nacional de Áreas
Protegidas” nem com “ii) Sítios da lista nacional de sítios e zonas de proteção especial integradas
na Rede Natura 2000”.
Face ao Regime Florestal o projeto localiza-se em área submetida ao Regime Florestal Parcial
coincidindo com o Perímetro Florestal de Góis. Neste âmbito, a Empresa Parque Eólico de
Malhadas-Góis, S.A. assinou em 2013 protocolo com o ICNF, para implementação de um projeto
de beneficiação de povoamentos, e beneficiação de rede viária, a prevalecer durante o período
de exploração do parque, no valor anual até 6500€, como compensação pela instalação de mais
um aerogerador. Assim, embora o projeto, elaborado para um ano, careça agora de alguns
ajustamentos, o mesmo mantem-se pendente aguardando a instalação e início de atividade do
novo aerogerador. Pelo que se mantem a obrigação da entidade promotora do PE de executar
projetos de beneficiação de povoamentos e de beneficiação de rede viária, durante o período de
exploração do parque e até ao valor anual de 6500€, como compensação pela instalação de
mais um aerogerador e esta obrigação deverá ser acionada imediatamente após o início da
atividade do novo aerogerador.
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Relativamente à Defesa da Floresta Contra Incêndios é obrigatório o cumprimento do disposto
no Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Julho, na atual redação conferida pela Lei nº 76/2017 de
17 de agosto e no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) do
Município de Góis. Nos termos do disposto no Diploma referido anteriormente e no Regulamento
dos Pontos de Água - Despacho n.º 5711/2014, publicado no DR nº 83/2014 – II série, de 30 de
abril, o projeto deverá assegurar a não afetação dos Pontos de água de abastecimento para
combate a incêndios florestais. O EIA analisa esta questão, concluindo que não existe nenhuma
destas estruturas próximo do projeto suscetível de ser afetada por este.
Considerando que nos termos do art.º 32.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, os
postos de vigia integrados na Rede Nacional de Postos de Vigia gozam de uma zona de proteção
de 30m em seu redor, verifica-se que não existem na proximidade do projeto posto de vigia
suscetíveis de serem afetados pelo projeto,
A área de implantação do aerogerador correspondente ao “Sobreequipamento do Parque Eólico
de Malhadas” coincide com Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível, não havendo,
no entanto, nada a obstar quanto a esse facto.
Nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, de acordo com o disposto
no Dec.-Lei nº 327/90 de 22 de Outubro com a redação dada pelo Dec.-Lei nº 55/2007 de 12 de
Março, é interdita por 10 anos a realização de obras de construção de quaisquer edificações e o
estabelecimento de atividades que possam ter um impacte ambiental negativo. Apesar de em
2010 ter ocorrido um incêndio próximo da área do projeto e de o incêndio de julho deste ano no
concelho de Góis ter atingido as imediações do projeto, a área de instalação dos equipamentos
correspondente ao sobreequipamento não foi percorrida por incêndios nos últimos 10 anos, pelo
que não é aplicável a interdição definida no diploma referido.
Relativamente a arvoredo de interesse público, não existe na área do projeto arvoredo de
interesse público classificado ou em vias de classificação, nos termos do disposto da Lei n.º
53/2012, de 5 de Setembro, e respetiva regulamentação (incluindo a Portaria n.º 124/2014, de
24 de junho).
Por último, o Projeto não interfere com Zonas de Intervenção Florestal.
Caraterização da situação de referência
Flora e vegetação
O EIA apresenta uma lista de espécies da flora com ocorrência potencial na área de estudo com
base nas fontes bibliográficas consultas. Esta lista de espécies integra várias espécies RELAPE
(raras, endémicas, localizadas, ameaçadas ou em risco de extinção).
O EIA refere que durante o trabalho de campo realizado, não foram identificadas espécies com
estatuto de conservação desfavorável, sendo possível a presença de Narcissus triandrus,
espécie incluída no Anexo B-IV Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com redação dada pelo

AIA n.º 2972: Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas | Parecer da Comissão de Avaliação

17

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e de Narcissus bulbocodium, incluída no Anexo B-V
do mesmo diploma. Segundo o EIA, não foi registada a presença de espécies exóticas invasoras.
A prospeção da flora e vegetação realizada permitiu identificar as comunidades vegetais
existentes e efetuar uma caraterização mínima do elenco florístico da área em estudo,
identificável na única época fenológica amostrada.
De acordo com o referido no EIA, as comunidades vegetais presentes na área de estudo
apresentam-se artificializadas face ao histórico de intervenção a que se encontram sujeitos, no
qual se inclui a presença do parque eólico.
A maior parte da vegetação da área de estudo é composta por matos baixos, essencialmente
urzais (Erica arborea e Erica umbellata), associados a carqueja (Pterospartum tridentatum) e
sargaço (Halimium ocymoides). Formando mosaicos com as áreas de matos, a área de estudo
integra também afloramentos rochosos aos quais se se associam comunidades rupícolas
dominadas pelo género Sedum sp., e prados dominados pelo género Agrotis sp.
Às comunidades vegetais referidas correspondem dois habitats da Diretiva Habitats constantes
do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com redação dada pelo Decreto-Lei n.º
49/2005, de 24 de fevereiro:
• Habitat 4030 - Charnecas secas europeias, habitat correspondente à áreas de matos.
• 8230 Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albiVeronicion dillenii, habitat correspondente às comunidades rupícolas.
Avifauna
O EIA carateriza a área de estudo essencialmente com base nos resultados dos trabalhos de
monitorização do Parque Eólico do Cadafaz II (2008 a 2012) e do próprio Parque Eólico de
Malhadas (1999 a 2003).
Relativamente à avifauna o EIA refere terem sido inventariadas 74 espécies para as
proximidades da área de estudo. Face aos dados analisados no EIA, confirma-se a presença de
55 espécies para a área onde o projeto se insere. Destacam-se algumas espécies com estatuto
de conservação desfavorável, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP),
como é o caso de tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus), classificado com “Criticamente em
Perigo”;

melro-das-rochas

(Monticola

saxatilis)

e

águia-caçadeira

(Circus

pygargus),

classificados como “Em Perigo”; cegonha-preta (Ciconia nigra), ógea (Falco subbuteo), chascoruivo (Oenanthe hispanica) e cartaxo-nortenho (Saxicola rubetra) classificados como
“Vulnerável”.
Identificam-se ainda espécies incluídas no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril,
com redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, nomeadamente, cegonhapreta (Ciconia nigra), águia-cobreira (Circaetus gallicus), tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus),
águia-caçadeira (Circus pygargus), águia-calçada (Hieraaetus pennatus), cotovia-escura
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(Galerida theklae), cotovia-dos-bosques (Lullula arbórea), petinha-dos-campos (Anthus
campestres), toutinegra-do-mato (Sylvia undata) e sombria (Emberiza hortulana).
Mamíferos
O grupo mais significativo de mamíferos, face à diversidade de espécies e respetivo estatuto de
conservação, assim como aos possíveis impactes do projeto, são os quirópteros.
A principal fonte de informação do EIA relativamente a este grupo foram os resultados das
monitorizações do Parque Eólico de Malhadas e no Parque Eólico de Cadafaz II. Estas fontes
indicam como potenciais para a área de estudo 22 espécies de morcegos, das quais 8 têm
presença confirmada na área, de acordo com os dados das monitorizações referidas: morcegode-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale), morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus
mehelyi), morcego de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus), morcegopigmeu (Pipistrellus pygmaeus), morcego-hortelão-escuro (Eptesicus serotinus), morcego de
Savi (Hypsugo savii), morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii).
Várias das espécies presentes têm estatuto de conservação desfavorável, nomeadamente o
morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale) e o morcego-de-ferradura-mourisco
(Rhinolophus mehelyi) classificados como “Criticamente em Perigo”, e morcego-de-peluche
(Miniopterus schreibersii), classificado como “Vulnerável” segundo o LVVP.
Avaliação de impactes ambientais
Flora e vegetação
Os principais impactes das ações de construção do projeto sobre a flora e vegetação são a
destruição do solo e do coberto vegetal presente nas áreas de implantação das várias estruturas
e resultantes das ações da desmatação, decapagem do solo e movimentação de terras.
Assinala-se também como passíveis de causar impactes negativos sobre a flora e vegetação a
emissão de poeiras durante a fase de construção e a destruição de solo e vegetação em áreas
adjacentes às áreas de construção pela movimentação de maquinaria, deposição de materiais
de construção e de inertes.
Durante a fase de exploração os principais impactes do projeto sobre a flora e vegetação
relacionam-se com a existência de estruturas que não permitem o desenvolvimento de
vegetação, com o pisoteio da vegetação na envolvente ao projeto por parte das equipas de
manutenção e dos visitantes.
Face à pequena dimensão da área afetada pelo projeto e às caraterísticas da flora e vegetação
presente, considera-se que os impactes da construção e exploração do projeto de
sobreequipamento sobre o coberto vegetal serão pouco significativos, desde que cumpridas as
medidas de minimização.
Fauna
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Durante a fase de construção os principais impactes diretos sobre a fauna decorrem da perda
de habitat disponível, da eventual mortalidade por atropelamento e da perturbação causada pela
presença humana e movimentação de maquinaria que podem provocar exclusão do território.
Considera-se que face à pequena área afetada pelo sobreequipamento, os impactes diretos
sobre a fauna decorrentes da fase de construção, de acordo com o referido no EIA, são negativos
mas não significativos.
Relativamente à fase de exploração os principais impactes decorrentes do funcionamento do AG
são a morte de vertebrados voadores por colisão, perturbação e eventuais efeitos de exclusão e
alteração de habitat.
No PE de Cadafaz II, localizado nas proximidades do PE de Malhadas, foram detetados 5
cadáveres pertencentes ao grupo das aves. Das espécies afetadas, destaca-se o Grifo, uma vez
que detém o estatuto de “Quase Ameaçado” pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal.
Relativamente à mortalidade de quirópteros por colisão com aerogeradores, a monitorização do
Parque Eólico de Cadafaz II apresenta resultados de nível de gravidade 2, isto é, “registo de
menos de 3 morcegos por ano de espécies não consideradas particularmente sensíveis mortos
ou feridos”.
Com base na análise dos dados disponíveis em resultados da monitorização do PE de Malhadas
e PE Cadafaz II, os impactes do sobreequipamento sobre vertebrados voadores serão negativos
com significância que pode ser elevada, face às evidências de utilização do espaço por espécies
de vertebrados voadores com estatuto de ameaça elevada.
Medidas de minimização e plano de recuperação paisagista
Concorda-se com as medidas de minimização definidas no EIA e o definido no Plano de
Recuperação Paisagista. Exceciona-se o referido no EIA relativamente ao armazenamento de
pargas de terra vegetal (medidas de minimização para a ecologia - pargas com altura entre 1,5
e 3m) e no Plano de Recuperação Paisagística: contrariamente ao aí definido, as pargas de terra
vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar os dois metros
de altura.
Apesar de não ser referido no Plano de Recuperação Paisagista, a recuperação da plataforma
de montagem do aerogerador deverá incluir a sua descompactação antes da aplicação da terra
vegetal.
Monitorização
Os dados disponíveis nos vários estudos desenvolvidos nos parques eólicos existentes na
proximidade evidenciam a utilização do espaço por espécies de aves protegidas e com estatuto
de ameaça elevado. Também decorreu um período considerável de tempo desde as campanhas
de monitorização realizadas, tendo entretanto sido construídos vários projetos semelhantes na
envolvente, o que poderá ter contribuído para alterar os padrões de utilização do espaço por
parte dos vertebrados voadores nas cumeadas próximas ocupadas pelos vários PE, pelo que a
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metodologia de monitorização deverá permitir perceber a existência de eventuais impactes locais
relativamente ao Sobreequipamento e impactes cumulativos com os aerogeradores existentes e
avaliar a necessidade de medidas de minimização adicionais.

6.3 Solos e uso do solo
A área de estudo situa-se num espaço relativamente deprimido que separa as partes mais
elevadas das serras da Lousã e do Açor. O aerogerador previsto localiza-se numa cumeada de
direção geral NE-SW, desenvolvendo-se esta área a uma altitude de 895 m, entre os vértices
geodésicos de Capelos (932 m) e Malhadas (1000 m).
Verifica-se que na área abrangida pelo projeto os solos dominantes correspondem a uma
associação de Solos Litólicos Húmicos (Qx), em fase pedregosa, e Litossolos dos Climas de
Regime Xérico (Ex), com afloramentos rochosos de xistos ou grauvaques (Arx).
Relativamente às potencialidades agrícolas e florestais da área em estudo, salienta-se a
dominância dos solos de classe de capacidade de uso F, não suscetíveis de utilização agrícola
apresentando, contudo aptidão florestal.
De acordo EIA, na área de estudo predominam os matos, com cerca de 5,97 ha, o que
corresponde 47,53% da área de estudo. Também se destacam os matos e pinhal, e os matos e
prados, que ocupam cerca de 2,77 ha e 2,44 ha respetivamente, as três classes referidas
anteriormente representam cerca de 89% da área de estudo.
Na fase de construção, os impactes sobre o solo decorrem fundamentalmente da implantação
das infraestruturas do projeto, as áreas ocupadas por estas estruturas do projeto são:
•

Aerogeradores: 217 m2;

•

Plataformas de montagem: 1200 m2;

•

Valas de cabos: 92,5 m2.;

•

Estaleiro: cerca de 679 m2.

Fase aos elementos de projeto e respetivas áreas de afetação, e às características dos solos
afetados e os seus usos atuais, os impactes inerentes à implantação do projeto são classificados
de negativos, de magnitude reduzida e diretos.
A movimentação de máquinas, veículos e a instalação do estaleiro provocarão a compactação
dos solos. Este impacte é negativo, certo, direto, irreversível nas áreas que vão ser ocupadas
pelas infraestruturas do Sobreequipamento e reversível nas restantes áreas, embora muito
pouco significativo, dada a natureza dos solos.
Com uma correta aplicação e execução de todas as medidas de minimização propostas para a
fase de exploração, não será expectável que ocorram impactes negativos significativos, no
projeto em análise, uma vez que as operações de exploração e manutenção se restringem às
áreas ocupadas pelos acessos e áreas restritas de localização dos aerogeradores.
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6.4 Socioeconomia
Em termos de enquadramento administrativo os concelhos de Góis e Pampilhosa da Serra
pertencem à Região de Coimbra (NUT III) que, por sua vez, se encontra inserida na região Centro
(NUTSII).
De acordo com Estudo, entre 2001 e 2011 a região Centro apresentou uma evolução
demográfica positiva, embora pouco expressiva. Porém, ao nível dos concelhos em estudo, a
dinâmica populacional foi negativa acentuando-se ainda mais nas freguesias em estudo onde as
perdas populacionais oscilaram entre os 19,0% em Pessegueiro e os 22,7% em Cadafaz.
A estrutura económica dos concelhos de Góis e de Pampilhosa da Serra encontra-se marcada
pela forte expressão do sector primário (sobretudo em Pampilhosa da Serra). No concelho de
Gois em 2011 o sector terciário abarcava 50,4% da população ativa o sector secundário 34,9%
e o sector primário 14,8%.
No concelho de Pampilhosa da Serra, no mesmo ano de 2011, o sector terciário era responsável
por 46,5% da população ativa o sector secundário 29,9% e o sector primário 23,6%.
A acessibilidade ao local para instalação do “Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas”
será efetuada a partir da EN112 até ao lugar de Muro, a partir do qual a acessibilidade será feita
através do caminho existente de acesso ao Parque Eólico de Malhadas.
Identificação e avaliação de impactes
Fase de construção
•

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

•

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

•

A construção do projeto implica o transporte de materiais e de equipamento, a circulação
destes veículos pesados causa Ruido e dá origem a libertação de poeiras, é referido no
estudo que o transporte se fará sempre que possível evitando o atravessamento de núcleos
populacionais. Considera-se, assim os impactes negativos, temporário e de magnitude
reduzida.

Fase de exploração
•

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

•

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

•

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

6.5 Qualidade do Ar
Para a caracterização da situação de referência da qualidade do ar na área do
“Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas” não foi apresentada uma metodologia de
estudo, porquanto o EIA considera este descritor sem problemas, tendo apenas sido efetuada
uma apreciação qualitativa da qualidade do ar da área em apreço, ainda que esta não tenha sido
fundamentada com os dados monitorizados nas estações da qualidade do ar da rede nacional,
nomeadamente as de Salgueiro e Fornelo do Monte, estações que integram a zona em termos
da qualidade do ar onde se insere o projeto.
Da análise dos dados medidos há apenas a registar problemas pontuais de poluição atmosférica,
ao nível do ozono e partículas.
Na identificação dos impactes resultantes da implementação do projeto em questão registam-se
alguns negativos que resultam essencialmente da fase de construção do sobreequipamento do
parque eólico, salienta-se como sendo o impacte mais significativo as emissões diretamente
associadas à movimentação de terras para execução das diversas obras, com alguma relevância
ao nível das fundações das torres dos aerogeradores e respetivas plataformas, bem como a
execução de betonagens e de movimento de máquinas e veículos pesados afetos a essas
mesmas obras, tratando-se de impactes pouco significativos, temporários e reversíveis.
Quanto à fase de exploração os impactes esperados são essencialmente positivos, de um modo
indireto, dado que a energia elétrica de origem eólica pode substituir o recurso a energia
resultante da queima de combustíveis fósseis, diminuindo naturalmente as emissões de gases
poluentes.
Atendendo ao reduzido número de recetores sensíveis próximo do projeto e acessos, não se
prevê grande incomodidade para as populações, pelo que de uma maneira geral o impacte
negativo esperado com a exploração do projeto em apreço é considerado pouco significativo.
Consideram-se adequadas. as medidas de minimização dos impactes gerados na qualidade do
ar mencionadas no EIA.

6.6 Ordenamento do território
De acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) de Góis, a pretensão insere-se em “Espaços
Florestais de Uso Múltiplo”, sendo-lhe aplicáveis as disposições do n.º 5 do artigo 4.º, e os artigos
33.º a 36.º.
Artigo 4.º (Classes e categorias de espaços segundo o uso dominante)
Em função do uso dominante do solo, são definidas as seguintes classes e categorias de espaços,
que se encontram identificadas nas plantas de ordenamento:
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(…) 5 - Espaços florestais — destinados à produção florestal ou de manifesta importância para o
equilíbrio ambiental ou a beleza da paisagem, divididos nas seguintes categorias:
5.1-Floresta de produção;
5.2-Espaços florestais de uso múltiplo.
Artigo 33.º (Espaços Florestais)
São os espaços de aptidão florestal revestidos ou não com espécies arbustivas e arbóreas
em maciço de manifesta importância para o equilíbrio ambiental ou beleza da paisagem,
quer se destinem ou não à produção florestal.
Artigo 34.º (Categorias de espaços florestais)
Nos espaços florestais identificam-se as duas seguintes categorias de espaços:
1)

Florestas de produção — que são áreas extensas de coberto florestal destinado
preferencialmente à produção de material lenhoso;

2)

Espaços florestais de uso múltiplo — que são áreas de coberto vegetal principalmente
constituído por espécies autóctones e destinadas preferencialmente a fins ambientais
e paisagísticos e não apenas à exploração de material lenhoso.

Artigo 35.º (Estatuto de uso e ocupação do solo)
1 — Nos espaços florestais de produção deve ser privilegiada a produção de material
lenhoso e seus derivados.
2 — Nos espaços florestais de uso múltiplo admitem-se os usos agrícola, pastoril e
agroflorestal tradicionais, podendo também ser objeto de medidas de reconversão
agrária. Devem, em ambos os casos, serem preservadas as suas características por
forma a garantir o equilíbrio ambiental e paisagístico.
3 — Nos espaços florestais só são permitidas ações de repovoamento florestal cujas
técnicas não degradem os recursos naturais. Ficam interditos:
a) As práticas de destruição do relevo natural e das camadas de solo arável;
b) O corte raso de árvores não integrado em práticas de exploração florestal, salvo em
programas de reconversão aprovados pelas entidades competentes;
c) O depósito de produtos sólidos, líquidos ou gasosos inflamáveis, com exceção da
deposição temporária dos produtos resultantes de exploração florestal.
4 — Ficam também interditos os cortes de vegetação arbórea ripícola, exceto em ações de
limpeza.
Artigo 36.º (Edificabilidade nos espaços florestais)
1 — Nos espaços florestais não integrados na REN pode ser autorizada a edificação nos
termos deste Regulamento e tendo em vista os seguintes usos:
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a) Recuperação, para habitação ou turismo, de construções tradicionais e existentes
ou ampliação até ao máximo de 200 m2 de construção, incluindo anexos, sem
alteração substancial das características arquitetónicas e dos materiais;
b) Instalações de apoio às atividades florestais, agroflorestais e silvo-pastoris do
prédio em que se localizam, desde que devidamente justificadas;
c) Construção de habitação unifamiliar para fixação dos proprietários silvicultores,
desde que a parcela em causa possua via de acesso por caminho público;
d) Empreendimentos turísticos, parques de campismo rural, restauração e bebidas
e unidades de turismo no espaço rural;
e) Equipamentos de interesse municipal tais como cemitérios, capelas, campo de
jogos, estações de tratamento de águas e esgotos, estações de tratamento de
resíduos sólidos urbanos, instalações de vigilância e combate a incêndios
florestais, subestações elétricas, postos de transformação, instalações de
telecomunicações e antenas e instalações de segurança e de proteção civil;
f)

Unidades industriais isoladas com programas especiais não enquadráveis nos
espaços industriais, desde que demonstrado o seu interesse para a economia do
município, reconhecido pela Assembleia Municipal;

g) Instalações pecuárias de regime intensivo.
2 — Em qualquer dos casos, serão sempre salvaguardados autonomamente o
abastecimento de água e de energia e a drenagem e tratamento de águas residuais,
a menos que o interessado financie a ampliação das redes públicas.
3 — Nos casos das alíneas d), e), f) e g) do n.º 1 os projetos deverão incluir soluções
técnicas quanto ao acesso, público e pavimentado, ao estacionamento, à integração
paisagística, à emissão de poluentes e ao controlo da poluição, incluindo a sonora,
sendo obrigatória a apresentação e execução de projetos de arranjos dos espaços
exteriores.
4 — Nos espaços florestais sujeitos ao regime da REN a ocupação é a prevista na
legislação em vigor.
5 — Os parâmetros relativos à edificabilidade nos espaços florestais estão indicados no
quadro n.º 8.
6 — A ampliação de instalações pecuárias de regime intensivo existentes nos espaços
florestais à data da publicação do PDM de Góis apenas poderá ser autorizada nas
condições previstas no quadro n.º 8.”.
Reserva Ecológica Nacional (REN)
De acordo com a carta da REN de Góis arquivada nesta CCDR, a pretensão não se insere em
áreas da REN.
Reserva Agrícola Nacional (RAN)
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De acordo com os elementos disponibilizados, a pretensão não afeta áreas da RAN.
Áreas classificadas
De acordo com os elementos disponibilizados, a pretensão não afeta áreas classificadas.
Domínio hídrico
De acordo com os elementos disponibilizados, a pretensão não interfere com o domínio hídrico.
Outras condicionantes
De acordo com os elementos disponibilizados, a pretensão interfere com uma linha pertencente
a Rede de Alta Tensão, carecendo de parecer da EDP.
Em conclusão no âmbito do descritor “Ordenamento do Território e Condicionantes” atendendo
às características das intervenções a efetuar a pretensão, considera-se compatível com o
estabelecido no PDM de Góis, nomeadamente face ao disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo
36.º do Regulamento do mencionado Plano.
Tendo em conta que, de acordo com os elementos disponibilizados, a pretensão interfere com
uma linha pertencente a Rede de Alta Tensão, deverá ser solicitado parecer à EDP.

6.7 Ambiente sonoro
Relativamente ao fator Ambiente Sonoro a situação de referência foi caracterizada através da
realização de medições de campo em 3 pontos, PM1, PM2 e PM3, situados respetivamente,
junto a habitações em Mestras, na proximidade da EN2 e em Malhada da Serra, respetivamente,
com todos os aerogeradores atualmente instalados em funcionamento (ver resultados - situação
existente - no quadro abaixo).
Avaliação de impactes
As previsões de ruído da situação futura (15 + 1 aerogeradores), na fase de exploração, foram
obtidas com recurso a software específico (SoundPlan), tendo sido estimada a manutenção ou
um ligeiro acréscimo de ruído não superior a 1 dB(A), nos recetores analisados (ver resultados situação futura - no quadro abaixo).
Ld

Le

Ln.

Lden

Sit. Exist/Sit.
Futura

Sit. Exist/Sit.
Futura

Sit. Exist/Sit.
Futura

Sit. Exist/Sit. Futura

PM1

36/37

35/36

35/36

41*/42

PM2

42/42

36/37

34/35

43/43

PM3

35/35

33/33

32/32

39/39

Locais

*41 dB(A) é o valor correto de Lden em PM1 para a situação existente.
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Verifica-se assim que o critério de incomodidade estabelecido no Regulamento Geral do Ruído
(D.L. nº 9/2007) não é aplicável, pelo facto dos valores de ruído ambiente não ultrapassarem 45
dB(A) e que os valores limite dos indicadores Lden e Ln serão cumpridos com larga margem.
Deste modo, os impactes negativos de reduzida magnitude não serão significativos.
Medidas de minimização
Concorda-se com as medidas indicadas no EIA.
Monitorização
Tendo em conta a incerteza associada ao modelo de simulação e caso venham a ser registadas
reclamações de ruído associadas ao funcionamento das torres eólicas deste Parque, considerase que deverá ficar prevista nesta situação a aferição, através de medições, dos valores de ruído
estimados e apresentado o respetivo relatório de avaliação de ruído ambiente face ao
Regulamento Geral do Ruído.

6.8 Património Cultural
Relativamente ao fator ambiental Património Cultural, a análise apresentada pelo EIA teve “(…)
como objetivo a identificação e caracterização do património histórico-cultural nas vertentes
arqueológica, arquitetónica e etnográfica existente na área de incidência do Projeto de
Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas”. Para o efeito foi efetuada, antes dos
trabalhos de campo, a pesquisa documental, a que se seguiu a prospeção sistemática de toda a
área de implantação do Projeto. Esta permitiu reconhecer as ocorrências patrimoniais préexistentes, seguindo-se a sistematização da informação através de um inventário e a avaliação
de impactes, e a preconização das respetivas medidas de minimização com base no do potencial
científico e patrimonial das ocorrências inventariadas. Para a realização deste trabalho
considerou-se como área de estudo a área de incidência do Projeto de Sobreequipamento do
Parque Eólico de Malhadas, bem como uma zona envolvente.
Para efeitos de avaliação de impactes o EIA considerou como área de incidência direta “(…) a
zona de afetação sobre a qual o Projeto atua de forma direta, considerada até uma distância de
25 metros contada a partir do limite externo do elemento mais próximo do Projeto” e como área
de incidência indireta “(…) a zona abrangida entre os 25 metros e o limite exterior da área de
estudo do Projeto”. Neste âmbito, o EIA refere que a “(…) área de incidência do Projeto
corresponde ao conjunto territorial formado pelas parcelas de terreno onde será instalado o novo
aerogerador, assim como uma envolvente de 200 metros (…)” mas para a pesquisa bibliográfica
foi considerada “(…) uma zona envolvente até 2 km, definidos em torno dos limites externos da
área de incidência do Projeto, com o objetivo de contextualizar e caracterizar arqueologicamente
a área de estudo do Projeto, permitindo definir melhor a magnitude dos impactes”.
Como resultado da pesquisa documental “(…) identificaram-se na área de incidência e
envolvente próxima ao Projeto 8 ocorrências patrimoniais, todas de natureza arqueológica” das
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quais os trabalhos desenvolvidos para o presente EIA destacaram três ocorrências patrimoniais
com interesse cultural.
Apresenta assim a Estrada do Pepio (ocorrência n.º 2, CNS 15603, dividida em 2a, 2b e 2c), que
corresponde a vestígios de via, reconhecível apenas através de sulcos afeiçoados na rocha,
tendo os trabalhos identificado três troços deste caminho através das marcas nos afloramentos.
De acordo com o EIA estes troços estariam interligados por secções que se encontrarão cobertas
pela vegetação ou que terão sido mesmo destruídas, situando-se a mais próxima, (troço 2a) a
cerca de 60 m do aerogerador a construir (AG 16).
A Mina de Cabeçadas (ocorrência n.º 8) trata-se de uma exploração subterrânea aurífera
indicada no anterior EIA de 2012, através de um parecer do LNEG, que evidenciava que o novo
aerogerador se sobrepunha “(…) à ocorrência aurífera de Cabeçadas, a qual se encontra
localizada a cerca de 200 m para ENE do vértice geodésico de Entre Capelos, onde se registou
na antiguidade uma exploração subterrânea aurífera”. O EIA refere que da “(…) prospeção de
campo não resultou a identificação de qualquer indício que se relacionasse com a existência
desta ocorrência, podendo o acesso à mesma estar fora da área prospetada ou ocultado pela
vegetação”.
A Capela de São Tiago ou de Nossa Senhora do Desterro (ocorrência n.º 9), em Chão da Cruz,
(Mestras, Cadafaz, Góis) é um edifício de planta retangular, em alvenaria rebocada e caiada a
branco, que se encontra situada a cerca de 1085 m, mas junto ao acesso do Parque Eólico.
Relativamente à avaliação patrimonial, e de acordo com o mencionado no “Quadro 4.11 - Quadro
síntese da situação de referência no descritor Património”, o EIA atribuiu valor reduzido às
ocorrências n.º 2 e n.º 9 e indeterminado à ocorrência n.º 8. Faz-se notar que para esta no Quadro
6.9, relativo à avaliação de impactes, se encontra inscrito um valor patrimonial reduzido que não
resulta de qualquer avaliação, mesmo que discutível, baseada na observação da ocorrência.
Avaliação de impactes e medidas de minimização
A fase de construção é potencialmente a mais lesiva para o fator ambiental património, uma vez
que envolve um conjunto de intervenções e de obras potencialmente geradoras de impactes
negativos, que poderão afetar as ocorrências ou contextos arqueológicos ou outros elementos
patrimoniais com interesse cultural.
O EIA não identificou “(…) nenhuma situação de impacte direto e certo, ainda que a localização
provável de uma das ocorrências patrimoniais coincida com a proximidade do local de
implantação do novo aerogerador”. Nesta menção à ocorrência patrimonial n.º 8, Mina de
Cabeçadas, o EIA considera que apesar das referências que a “(…) fazem coincidir
aproximadamente com o local do aerogerador a construir, não é certo que a mesma seja afetada
pela construção do mesmo já que é desconhecida a sua localização exata e a profundidade a
que ocorre”. Considera-se que sem a realização dos trabalhos prévios de prospeção geofísica
não será possível despistar com um mínimo de rigor a afetação de uma eventual mina antiga
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com interesse cultural. Note-se que esta situação já era conhecida e levou à definição da medida
4 da DIA emitida a 12 de julho de 2012, entretanto já caducada.
Essa eventual afetação direta, provável, permanente e irreversível, resultará, ainda de acordo
com o EIA, “(…) num impacte significativo do projeto sobre esta ocorrência”. Sublinhe-se que
ainda que uma eventual identificação de uma cavidade na área de implantação do aerogerador
poderá implicar a alteração do seu posicionamento, alterando os pressupostos do projeto em
avaliação.
Quanto à ocorrência patrimonial n.º 2, Estrada do Pepio, nos seus três troços individualizados, o
EIA considera que “(…) esta apresenta uma localização suficientemente afastada do
aerogerador ou de outras infraestruturas a construir, permitindo a sua salvaguarda (….)” pelo
que considera improváveis virem a existir impactes indiretos resultantes das movimentações de
terras, preconizando medidas de minimização preventivas específicas.
Para a ocorrência patrimonial n.º 9, Capela de N.ª Sra. do Desterro, o EIA pensa que apesar de
a mesma não se situar “(…) na área de construção de qualquer das infraestruturas do projeto,
localiza-se na proximidade ao acesso principal ao Parque, percurso que será utilizado para o
transporte de toda a maquinaria pesada e do transporte dos equipamentos a instalar (…)”, pelo
que considera que se forem cumpridas as medidas de minimização propostas tornar-se-ão
improváveis eventuais impactes indiretos.
Relativamente às medidas de minimização, o EIA preconiza que na fase de planeamento da
obra, estaleiro e áreas a intervencionar deverá ser realizado o levantamento geofísico da área
de estudo “(…) tendo em conta a proximidade do local de implantação do aerogerador de uma
antiga exploração mineira subterrânea”.
Prevê sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais identificadas na Planta de Condicionamentos,
bem como que antes do início da obra deverá ser realizada uma prospeção arqueológica
sistemática das novas acessibilidades, das zonas de estaleiro manchas de empréstimo e
depósito de terras ou outras componentes do projeto que anteriormente não foram prospetadas.
Propõe que antes do início da obra se efetue o registo fotográfico da ocorrência patrimonial n.º
2 (troços, 2a, 2b e 2c), procedendo-se à respetiva sinalização e vedação de forma a evitar
quaisquer afetações durante a fase de obra. Indica igualmente que deverá ser efetuado o
ajustamento da área de implantação do estaleiro de forma a evitar durante a fase de obra
qualquer afetação do troço 2a da ocorrência patrimonial n.º 2.
Para a fase de obra, entre outras medidas, o EIA preconiza esse o acompanhamento
arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações que impliquem
movimentações de solos.
Para a fase de exploração e de desativação no que concerne ao Património Cultural o EIA não
apresenta medidas.
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As medidas de minimização preconizadas pelo EIA são na generalidade adequadas, revestindose sobretudo de um carácter cautelar, mas devem no entanto ser complementadas por outras
ou ser sofrer alguns ajustes no seu faseamento ou redação.

6.9 Paisagem
Análise Estrutural e Funcional da Paisagem
A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela
identificação e caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos paisagísticos
e de acordo com o Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal
Continental” de Cancela d'Abreu et al. (2004), a área de estudo a uma escala regional (macroescala)
insere-se no Grupo de Unidades de Paisagem (macroestrutura): Grupo I – Maciço Central. Dentro deste
grupo, insere-se numa Grande Unidade de Paisagem: “Serras da Lousã e do Açor” (UP61).
“Serras da Lousã e do Açor”
As serras da Lousã e do Açor surgem no centro do país como um imenso relevo xistoso constituindo o
prolongamento ocidental da Cordilheira Central Ibérica. Relativamente à ocupação do solo, estas serras
apresentam manchas florestais de grande dimensão, dominadas quer por pinheiro quer por eucalipto.
Para além destas espécies arbóreas, também é notória a presença de extensas zonas de matos,
correspondendo a situações marginais, devido à presença de afloramentos rochosos e de encostas
escarpadas.
O relevo é movimentado e encaixado numa rede hidrográfica, acolhendo ecossistemas responsáveis
por alguma diversidade biológica e paisagística na mesma, dominadas por matos e matas.
Os solos são dominados por xistos, responsável por solos delgados e ácidos, com grandes limitações
em termos de fertilidade e que sustentaram sistemas agrícolas e pastoris muito frágeis e vulneráveis.
Quanto aos aglomerados populacionais, principalmente os centros urbanos com alguma dimensão e
dinâmica, dispõem-se na base do maciço montanhoso. No interior da serra, os poucos aglomerados
populacionais existentes são de dimensão reduzida.
As subunidades de Paisagem em que se subdivide a área de estudo são: o Vale do Tua e afluentes,
Bacia de Mirandela, Serra de Santa Comba ou Passos e Vertentes da Serra de Santa Comba ou
Passos. Descrevem-se as mesmas:
Zona de Vale
Corresponde à zona de vale, neste caso associada a um padrão de uso agrícola e florestal de pequena
propriedade numa também associação sistemática entre espaço produtivo e espaço de habitação.
Verifica-se o predomínio de culturas de regadio e pomares nas situações de solos férteis e bem
irrigados e o predomínio do olival e da vinha em terrenos de maior secura. Esta unidade territorial é,
também, caracterizada por um povoamento concentrado e de reduzida dimensão.
Zona de Encostas Declivosas
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São zonas de declive acentuado, predominantemente ocupadas por povoamentos florestais, sobretudo
de pinhal, e por matos.
Zona de Cumeada
São zonas associadas a áreas de matos constituídos por espécies de porte arbustivo baixo, surgem a
colonizar as zonas onde se fizeram sentir fortes perturbações, bem como aquelas que resultam do
desenvolvimento natural, em áreas de reduzido potencial agrícola e de difícil acessibilidade.
Em síntese, todas as componentes do projeto localizam-se no Grupo I – Maciço Central e na Grande
Unidade de Paisagem “Serras da Lousã e do Açor” (UP61) e na subunidade “Zona de Cumeada”.

Análise Visual da Paisagem
O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, definida por um buffer com 5km de raio,
com base em três parâmetros: Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da
Paisagem. Após a integração de todos estes parâmetros, verifica-se o seguinte:
Qualidade Visual
No que se refere a este parâmetro o território tende para se situar em classe “Baixa”, tendo em
consideração a carta apresentada, muito devido à homogeneidade do coberto vegetal – eucalipto e
pinheiro. Contudo, as áreas inseridas na classe “Média” são significativas, pese embora, à semelhança
das áreas de “Baixa” se apresentarem muito recortadas no seu perímetro. São duas classes cujas
áreas ocorrem quase sempre adjacentemente e porque se interpenetram, fortemente entre si, nas
franjas muito recortadas, considera-se que a Paisagem não se situa predominantemente na classe de
“Baixa”. A descontinuidade visual a par da ideia de a “floresta”, ser comummente interpretada e
valorizada positivamente, são, digamos, o suporte, para que não se considere a Paisagem com uma
valoração baixa.
As áreas de média qualidade visual estão associadas às zonas de encosta e mais baixas do território
cuja organização e uso agrícola se diferencia do tecido predominantemente florestal que em boa
medida parece prevalecer na área de estudo.
Pese embora a dominância das classes de “Baixa” e “Média”, as áreas de elevada qualidade visual são
marcantes na Área de Estudo. Estas concentram-se nos relevos das serras de Malhadas e do Penedo
que se elevam acima das áreas envolventes, mais baixas e mais planas, constituindo-se como conjunto
de significativa expressão no contexto da paisagem em estudo. A diferenciação destes
relevos/volumes, no território, é elemento de distinção desta paisagem, ainda que se possa verificar
um pouco por toda a área a presença de pequenas áreas de elevada qualidade visual na maior parte
dos casos associada à presença de elementos naturais.
Todas as componentes do projeto em avaliação localizam-se em local relativamente degradado mas a
envolvente revela ter Qualidade Visual Elevada.
Capacidade de Absorção
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As classes relativas a este parâmetro apresentam-se fragmentadas em toda a área de estudo, mas
frequentemente contínuas apesar de muito recortadas. A área de estudo apresenta-se
predominantemente uma capacidade de absorção “Média”.
As áreas com capacidade de absorção “Elevada” situam-se maioritariamente nas zonas de vales, ou
de encaixe das inúmeras linhas de água. Tal deve-se às povoações/pontos de observação se situarem
nas zonas de cumeadas ou mais planálticas, onde se registam, predominantemente, as áreas com
capacidade de absorção “Média”.
As áreas com “Baixa” concentram-se nos relevos associados às formações serranas, que apresentam
maior exposição visual, também resultado, da elevação que mantêm sobre as restantes áreas do
território, mais baixas.
Importa contudo referir, que as áreas que apresentam maior capacidade de absorção visual (Elevada),
absorvem o impacte visual, de alterações que possam ocorrer ao nível do solo, não se podendo inferir
o mesmo, para perturbações que decorram acima da superfície do solo e, consequentemente, para
estruturas com o desenvolvimento vertical e escala que os aerogeradores apresentam. Igualmente não
significa que não há impacte visual ou que não há exposição a observadores ou povoações. No
cômputo geral são áreas expostas a uma presença humana menos representativa.
Todas as componentes do projeto em avaliação localizam-se em área com capacidade de Absorção
“Média”.
Sensibilidade Visual
O território em análise tende para apresentar Sensibilidade “Baixa” a “Média”. A expressão de áreas
com média e baixa sensibilidade paisagística é predominante na área em estudo. Cerca de 37% do
território em análise tem correspondência a uma sensibilidade paisagista baixa e 41% a uma
sensibilidade paisagística média.
As áreas de sensibilidade “Média” e “Baixa” têm uma distribuição que acompanha as zonas mais baixas
em resultado da maior e menor exposição e visibilidade. No caso deste território as zonas de
sensibilidade “Média” são coincidentes com uma ocupação do solo com agricultura e no caso das áreas
de sensibilidade “Baixa”, coincidem, também neste caso, com a ocupação do solo com floresta de
produção.
As áreas de paisagem de maior sensibilidade paisagística na área em estudo concentram-se nas
formações de relevo conferidas pelas serras de Malhadas e do Penedo. Dentro destas, é possível,
diferenciar que as áreas de muita elevada sensibilidade estão associadas aos pontos de maior elevação
onde se concentram os valores associados às formações de matos e florestas abertas. No global, a
expressão de áreas de muito elevada e elevada sensibilidade paisagística é de aproximadamente 22%
da área global de estudo.
Todas as componentes do projeto em avaliação localizam-se em área de Sensibilidade “Muito Elevada”.
Identificação e Avaliação de Impactes
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De uma forma geral, a implantação das componentes de um parque eólico induz necessariamente a
ocorrência de impactes negativos na Paisagem. Genericamente, os efeitos refletem-se em alterações
diretas sobre o território e indiretas, em termos visuais, com consequência na dinâmica e escala de
referência desses locais, condicionando assim negativamente a leitura da paisagem.
Ao se constituírem como estruturas de grande desenvolvimento vertical e de escala desmesurada,
potenciam a projeção do impacte visual muito para além da área da sua implantação local. Também a
alteração direta e definitiva do uso e da morfologia do solo, é em si mesmo geradora de impactes
visuais.
Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do projeto. Os impactes na paisagem
que ocorrem na fase de construção dos aerogeradores, decorrem sobretudo e, em primeira instância,
da intrusão visual que as ações associadas à sua construção e presença progressiva do aerogerador
introduzirá no território.
Na identificação de impactes foram detetados impactes estruturais, que ocorrerão durante a fase de
construção, pela alteração do uso/ocupação do solo e da morfologia, com as consequentes alterações
paisagísticas e impactes cénicos, gerados durante a fase de construção e mantidos durante a fase de
exploração, que se farão sentir potencialmente e expectavelmente, com maior intensidade nas
povoações próximas e sobre as vias de comunicação.
Os Impactes na Paisagem identificados são os seguintes:
Fase de construção
É durante esta fase que ocorrerão alguns dos impactes mais significativos sobre a Paisagem, embora
de expressão mais local. Os mesmos são decorrentes da desorganização associada às diversas ações
necessárias à fase de construção e à presença de entidades artificiais – impactes visuais - como ao
nível das alterações da morfologia do relevo e do uso do solo – impactes estruturais e funcionais - que
também têm sempre associadas, inevitavelmente impactes de natureza visual. Em simultâneo ocorre,
progressivamente com o desenvolvimento da obra, a perda de valores visuais, neste caso naturais, e
característicos e identitários do local.
Os impactes introduzidos vão afetar, não apenas a área de implantação do aerogerador e da respetiva
plataforma, mas também as áreas temporariamente afetas à obra – estaleiro, depósito de materiais,
valas, zonas de armazenamento -, ou, em particular nas zonas onde se realizem movimentos de terra
mais significativos. Assim, como principais alterações na paisagem identificam-se as seguintes
situações:
Impactes de natureza funcional/estrutural
Destruição do coberto vegetal - desflorestação: impactes associados a ações de desflorestação que
ocorrerão na área de implantação das componentes do projeto.
- Impacte não previsto.
Destruição do coberto vegetal - desmatação: impactes associados a ações de desmatação que
ocorrerão na área de implantação das componentes do projeto.
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- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente (área da sapata/fundação e acesso) a
temporário (plataforma, vala de cabos, estaleiro), irreversível (acesso, área da sapata/fundação) a
parcialmente reversível (vala de cabos, plataforma) e reversível (estaleiro), reduzida magnitude e pouco
significativo.
Alteração da morfologia original do terreno: impactes associados a ações de modelação do terreno
devido à implantação das componentes do projeto - acesso, plataforma, sapata, estaleiro e vala de
cabos elétricos.
- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente (área da sapata, plataforma, e acesso) a
temporário (vala de cabos e estaleiro), irreversível (acesso, plataforma, área da sapata/fundação) a
reversível (estaleiro e vala de cabos), reduzida magnitude e pouco significativo a significativo
(plataforma).
Impactes de natureza visual
Os impactes desta natureza serão resultantes das ações de construção propriamente ditas, mas
também das consequências que as mesmas terão fisicamente sobre o local e sobre a perda de valores
visuais, associados a afloramentos rochosos e/ou vegetação natural.
- Desordem visual: decorrente das ações de movimento/construção e presença em obra do conjunto
dos elementos fixos ou móveis necessários ao desenvolvimento da obra: o estaleiro, a circulação de
veículos e de outra maquinaria pesada envolvidos quer no transporte de equipamento e materiais quer
na execução das escavações e montagem do equipamento e emissão de poeiras. No seu conjunto
contribuem temporariamente para a perda de qualidade cénica do local.
- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida magnitude e pouco
significativo.
- Montagem do aerogerador: montagem das estruturas na vertical com auxílio de grua.
Impacte negativo, direto, certo, temporário, regional, irreversível, média magnitude e pouco
significativo.
Fase de Exploração
Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e permanente
que as várias componentes do projeto assumem na paisagem.
Os impactes serão tanto mais significativos quanto mais visível for a área de implantação das
componentes do Projeto bem como as próprias. A afetação local pode ser relevante, na área direta da
sua implantação, assim como na envolvente mais distante, definida pela área de estudo.
A implantação do Projeto traduz-se por um lado na perda física irreversível de valores visuais
existentes, neste caso naturais, que deixam de estar presentes na Fase de Exploração, e em seu lugar,
e por substituição, passam a existir as componentes do Projeto, geradores de impacte visual.
Por outro lado, sem que se traduza numa perda física de valores, a presença da estrutura do
aerogerador traduz-se na afetação cénica quer do local quer das áreas que se situam dentro da bacia
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visual, de que se destacam as áreas com qualidade visual “Elevada”, cuja integridade visual é afetada
pelo impacte visual, assim como as povoações que nessas áreas se encontram.
O aerogerador não será visível em grande parte da Área de Estudo. E, no que se refere às áreas com
Qualidade Visual Elevada, em grande parte destas áreas, o aerogerador é potencialmente
percecionado, o que se traduz numa área total de 1 444 há, contaminada visualmente. No entanto, os
aerogeradores existentes são, e de forma cumulativa, os que mais afetam essa área, reduzindo, de
alguma forma, o impacte visual do Sobreequipamento.
Relativamente aos impactes visuais negativos sobre as povoações, entenda-se, neste caso, como
estando estas associadas aos observadores de natureza permanente, destacam-se as povoações
sobre as quais o impacte visual negativo, será potencialmente percecionado: Roda Cimeira (3,9Km);
Amieiros (2Km); Simantorta (1,8Km); Algares (2,75km); Mestras (1,2Km); Braçal (3,8Km) e Malhada da
Serra (2,4Km).
Do referido conjunto, destacam-se as mais próximas do sobreequipamento: Mestras (1,2Km);
Simantorta (1,8Km) e Amieiros (2Km), onde é expectável que o impacte possa ser mais significativo.
Relativamente às vias de circulação viária destacam-se as vias N2, N112, CM1381 e o CM1897, onde
em grande parte da sua extensão, dentro da Área de Estudo, o Sobreequipamento é potencialmente
percecionado visualmente.
Porém, face ao número relativamente elevado de aerogeradores existentes na cumeada, e, pese
embora, a presença do Sobreequipamento representar um impacte visual negativo, a sua instalação
traduz-se no reforço da continuidade de um alinhamento já existente e definido por idênticas estruturas
que constituem o Parque Eólico de Malhadas. Nestes termos, a presença do aerogerador
(Sobreequipamento), traduz-se num: Impacte negativo, certo, imediato, permanente, irreversível, local
a regional, média magnitude e pouco significativo.
Durante a Fase de Desativação
Serão de prever impactes semelhantes aos da fase de construção, que resultarão fundamentalmente
da perturbação causada pela circulação de veículos e máquinas. Verificando-se a remoção de todo o
tipo de elementos artificiais e a recuperação das zonas intervencionadas, as mesmas poderão evoluir
com o tempo, para as suas características próximas das originais ao nível do coberto vegetal.
Neste contexto, a não remoção da sapata em betão do aerogerador, determina ou mesmo limita a
instalação e desenvolvimento futuro da vegetação, nomeadamente a de porte arbóreo e eventualmente,
alguma do próprio estrato arbustivo ou intermédio, comprometendo o alcançar de níveis ótimos de
recuperação paisagista. Revela-se assim necessário proceder à remoção da sapata, no mínimo, e
relativamente à superfície do solo, até uma profundidade que viabilize a instalação e desenvolvimento
capaz da vegetação potencial natural do local, em particular a de porte arbóreo.
No que se refere à desativação do acesso ao aerogerador, revela-se importante, a retirada em
profundidade de todos os materiais que constituem as diferentes camadas e proceder à colocação de
terra vegetal local. A não remoção destes materiais alóctones e a degradação progressiva do acesso,
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poderá conduzir à instalação de vegetação mais cosmopolita e/ou mesmo exótica invasora,
introduzindo novos fatores de perturbação, para além da vida útil do Projeto, que conduzem à perda de
qualidade cénica, por se verificar a substituição progressiva de espécies autóctones.
A ação de desativação, no final de vida útil do parque eólico, com remoção de todos os
equipamentos/materiais e posterior recuperação paisagística, é expectável que seja geradora de um
impacte positivo.
Impactes cumulativos
Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos, a presença na Área de Estudo de
outras infraestruturas ou estruturas, de igual ou diferente tipologia, ou outras perturbações que
contribuam para a alteração estrutural, funcional e perda de qualidade visual da Paisagem. O impacte
advirá se houver sobreposição espacial e temporal das áreas de estudo associadas aos projetos, em
qualquer uma das fases, que possam induzir, ou traduzir-se em, impactes cumulativos.
Na área de estudo (buffer), ocorrem projetos de igual e de diferente tipologia, mas, neste caso,
interdependentes - parques eólicos, linhas elétricas aéreas e subestação - que se traduzem na
existência de impactes cumulativos.
Não havendo conhecimento de outros projetos em estudo e/ou avaliação, para a análise dos impactes
cumulativos, entre tipologias iguais, consideram-se os parques eólicos em funcionamento,
nomeadamente o Parque Eólico de Malhadas, de que faz parte o aerogerador previsto, constituído por
15 aerogeradores, e o Parque Eólico do Cadafaz I e II, constituído por 26 aerogeradores, situado a NE
da área de estudo.
Os impactes devem-se, não só às alterações físicas introduzidas fundamentalmente no relevo, mas
também no coberto vegetal, como ao impacte visual dessa sua expressão, assim como ao impacte
visual decorrente da presença das estruturas com expressão vertical – aerogeradores e apoios de
linhas elétricas.
Todas essas alterações físicas traduzem-se numa perda de valores visuais associados à perda das
formas naturais do relevo e da vegetação natural, consequentemente, refletem-se fundamentalmente
numa perda de valor cénico da Paisagem local.
O impacte visual gerado pelos aerogeradores, em si mesmo, projeta-se para além do seu local de
implantação, afetando a integridade visual de áreas de Qualidade Visual Elevada, as povoações
existentes, as vias e o sistema de vistas.
Potencialmente, das 14 povoações existentes na envolvente, 10 têm atualmente visibilidade sobre os
aerogeradores existentes, sendo que as restantes quatro povoações que não avistam nenhum
aerogerador, e também não avistam o Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas (Casal Novo,
Roda Fundeira, Relva Mó e Telhada). O efeito cumulativo apenas se verifica em seis povoações que
passam a avistar mais um aerogerador.
Todas as componentes se traduzem em impactes cumulativos sobre o território, mas são os
aerogeradores, as componentes do Projeto mais relevantes ao nível dos impactes visuais, face ao
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maior alcance a que estes se projetam sobre o território. Do conjunto dos diversos projetos, que
ocorrem na área de estudo, resultam impactes desqualificadores da Paisagem contribuindo para a
perda de valor cénico da Paisagem. O impacte cumulativo tende para ser Significativo, tendo em
consideração o território em questão.
No seu conjunto contribuem para a alteração do carácter da paisagem, conferindo-lhe um maior grau
de artificialização. A intrusão visual de cada componente é, neste caso, reforçada pelo conjunto, e
traduz-se no seccionamento do horizonte visual, tendo as linhas elétricas existentes e os aerogeradores
como as componentes que mais contribuem para este efeito.
O Projeto em avaliação representa um incremento, contribuindo com mais um aerogerador que será
visível na região. Porém, face à existência de elevado número de aerogeradores, pertencentes ao
Parque Eólico de Malhadas e ao Parque Eólico de Cadafaz, considera-se que o impacte resultante da
presença do sobreequipamento, não terá um impacte significativo.
Considerações finais
A Área de Estudo, no que se refere ao parâmetro de Qualidade Visual, apresenta significativas áreas
inseridas na classe “Baixa” e “Média”. Ambas apresentam-se muito recortadas no seu perímetro. São
duas classes cujas áreas ocorrem quase sempre adjacentemente e porque se interpenetram,
fortemente entre si, devido às franjas muito recortadas, considera-se que a Paisagem não se situa
predominantemente na classe de “Baixa”. A descontinuidade visual a par da ideia de a “floresta” ser
comummente interpretada e valorizada positivamente, são, digamos, o suporte, para que não se
considere a Paisagem com uma valoração baixa.
Neste contexto, as áreas de elevada qualidade visual são ainda marcantes na Área de Estudo. Estas
concentram-se nos relevos das serras de Malhadas e do Penedo que se elevam acima das áreas
envolventes, mais baixas e mais planas, constituindo-se como conjunto de significativa expressão no
contexto da paisagem em estudo. A diferenciação destes relevos/volumes, no território, é elemento de
distinção desta paisagem, ainda que se possa verificar um pouco por toda a área a presença de
pequenas áreas de elevada qualidade visual na maior parte dos casos associada à presença de
elementos naturais.
A implementação do Sobreequipamento implicará impactes negativos na Paisagem que se farão sentir
de forma distinta nas diferentes fases do projeto. A implantação do projeto traduz-se também pela perda
irreversível de valores visuais existentes, neste caso naturais, que deixam de estar presentes na Fase
de Exploração, e em seu lugar, e por substituição, passam a existir as componentes do projeto,
geradores de impacte visual.
Em Fase de Obra/Construção, relativamente aos locais de implantação, ocorrerá a destruição física,
irreversível e permanente, da vegetação de porte rasteiro, herbáceo a arbustivo, assim como ocorrerá
uma alteração da forma de relevo natural. Também nesta fase, a circulação de veículos de transporte
das peças de elevada dimensão que compõem cada um dos aerogeradores, no percurso para a serra,
determinarão

ainda

impactes

pontualmente

significativos

mas

temporários.

Estes

serão

fundamentalmente percecionados localmente, ou seja, sem grande expressão para fora, como para as
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povoações que se encontram relativamente próximas. Refere-se pontualmente, porque a situação que
corresponderá a esse momento, será a da montagem dos aerogeradores em altura, devido à presença
de gruas, responsáveis pela elevação das diversas componentes, assim como a montagem
propriamente dita.
No que se refere à Fase de Exploração e relativamente aos impactes visuais negativos sobre as
povoações, entenda-se neste caso como estando estas associadas aos observadores de natureza
permanente, destacam-se as povoações mais próximas do Sobreequipamento: Mestras (1,2Km);
Simantorta (1,8Km) e Amieiros (2Km), onde é expectável que o impacte possa ser mais significativo.
Relativamente às vias de circulação viária, dentro da Área de Estudo, destacam-se as vias N2, N112,
CM1381 e o CM1897, onde em grande parte da sua extensão o Sobreequipamento é potencialmente
percecionado visualmente.
No que se refere a Impactes Cumulativos, a atenção recai fundamentalmente nas povoações, não
apenas pela proximidade mas também pelo efeito cumulativo das diversas componentes do projeto e
do Parque Eólico das Malhadas. Potencialmente, das 14 povoações existentes na envolvente, 10 têm
atualmente visibilidade sobre os aerogeradores existentes, sendo que as restantes quatro povoações
que não avistam nenhum aerogerador, e também não avistam o Sobreequipamento do Parque Eólico
de Malhadas (Casal Novo, Roda Fundeira, Relva Mó e Telhada). O efeito cumulativo apenas se verifica
em seis povoações que passam percecionar visualmente mais um aerogerador.
Face à análise apresentada e tendo em consideração a atual caracterização do território, as
características do projeto e dos locais afetados, considera-se que o projeto, no seu todo, não tende
para significativo. A presença de um elevado número de aerogeradores, na Área de Estudo, e a
inserção do Sobreequipamento na “linha” que define a implantação contínua dos 15 aerogeradores do
Parque Eólico de Malhadas, contribui para a desvalorização da sua presença.
Nos termos atrás expostos o parecer é favorável à execução do Projeto de Execução do
“Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas”, condicionado ao cumprimento das medidas de
minimização constantes no presente parecer.

7. PARECERES EXTERNOS
Tal como referido na Introdução deste Parecer, dadas as afetações em causa e de forma a
complementar a análise da CA, foram solicitados pareceres às seguintes entidades: Câmara
Municipal de Pampilhosa da Serra, Câmara Municipal de Góis, Direção Regional de Cultura do
Centro e a Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A..
•

Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra

A Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra emite parecer favorável ao projeto em apreço:
“Após a apreciação do teor da comunicação apresentada e dos elementos que instruem o
processo de avaliação de impacte ambiental, nomeadamente o Estudo de Impacte Ambiental
(EIA), o respetivo Aditamento e o Resumo Não Técnico, entende-se não existir qualquer
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inconveniente na execução do citado projeto, uma vez que o mesmo se desenvolverá fora
da área administrativa deste Município e não terá qualquer impacto sobre a mesma.”
•

Direção Regional de Cultura do Centro

A Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC) desenvolve uma série de considerações sobre
a análise desenvolvida no EIA em apreço, designadamente as seguintes:
“- Não merece a nossa concordância a valorização atribuída no grau de reduzida à estrada
do Pepio, (CNS: 15603) e à Capela de Nª Sr.ª do Desterro ou de S. Tiago. Porém o
afastamento das diversas componentes do projeto a estes bens deixam antever que não
haverá, na fase de execução, impactes diretos sobre qualquer deles, propondo-se
medidas de sinalização na fase de obra para que não venham a ter afetação imprevista
ou descoordenada. No nosso entendimento esta medida está correta e deve ser aplicada.
- A avaliação que se faz do valor patrimonial da mina de Cabeçadas (que na DIA caducada
é considerada como da época romana) é discordante do que fazemos. Não merece a
nossa concordância o grau de reduzido de lhe foi atribuído na apreciação do seu valor
patrimonial. A concretizar-se o seu achado na zona de construção da plataforma do
aerogerador, dá-se como certo um impacte permanente, irreversível e significativo. A
prospeção não encontrou indícios da mina referida na DIA e este dado é considerado
no seguimento da apreciação. Recorda-se que não foi acolhida a oportunidade de
realizar prospeção geofísica, como recomendado.
- A medida 10 no capítulo das Mitigações, onde se prevê a realização de estudo geofísico
para despistar a existência da mina subterrânea, já constante da DIA anteriormente
aprovada e cuja localização está transposta para o EIA, não contém qualquer proposta
de minimização de impacte sobre o bem, caso ali esteja conservado. O trabalho de
geofísica constitui uma nova etapa de prospeção, de estudo, deveria ter sido realizado nesta
fase de caracterização da situação de referência, mas não é uma medida de
mitigação/minimização.
- Deste modo, não se considera ter havido proposta de minimização relativamente a uma
mina cuja cronologia se estima que remonta à época clássica. A confirmar-se a presença
da exploração aurífera subterrânea, o terreno pode deixar de oferecer a segurança mínima
para a construção da infraestrutura da torre, que perfaz 1200 m2 de área3.”
Sobre a fase de exploração, a DRC do Centro considera ainda o seguinte:
“Não merece a nossa concordância o proposto. A intensificação da frequentação humana sobre
estes sítios deve ser monitorizada em regime semestral, pois alguns bens estão totalmente
desprotegidos e podem ser alvo de atos de vandalismo ou de degradações mesmo involuntárias.”
Por fim, a DRCC desenvolve várias propostas de medidas de minimização e monitorização.
•

Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A..
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A Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.. remeteu para conhecimento da APA a informação
enviada ao proponente, na sequência do pedido de informação para o EIAl, que se reproduz:
”O LNEG, no seu parecer, indica que no local definido para implantação do aerogerador AG16
indicado coincide com a ocorrência aurífera de Cabeçadas, local onde foram efetuados
pequenos trabalhos mineiros no passado, e que em amostra colhida em afloramento pelo IGM
o filão quartzoso de possança variável entre 0.55 e 0.80 m revelou teores de 5 g/t em ouro e 20 g/t
em prata, informação esta que representa a informação base que justificou a inclusão deste
local na área de Prospeção e Pesquisa MN/PP/009/14.
No plano de trabalhos para esta área a EDM:
- Estabeleceu uma campanha de prioridades que incidem nas áreas de Escádia Grande e Góis;
- Não desenvolveu trabalhos específicos que proporcionem informação adicional, pese embora a
informação do LNEG (e eventualmente da DGEG), na área a que se refere o pedido;
- O facto de esta área não ter sido ainda abordada de forma mais específica no contexto do
Contrato de Prospeção e Pesquisa em vigor, não implica o descarte total do interesse que este
local possa apresentar ou do eventual aproveitamento da área.
De acordo com as informações fornecidas aquando da visita ao terreno no dia 6 de setembro
de 2017, a intervenção não ocupará uma área superior a 18 metros de circunferência e 2
a 3 metros de profundidade. Neste sentido, independentemente do interesse da área na
identificação e aproveitamento de recursos minerais que possam justificar eventuais
aplicações de medidas de salvaguarda pelo LNEG e DGEG, no que respeita ao caso
concreto do contrato MN/PP/009/14 entendemos que a intervenção indicada não afetará
futuros trabalhos de prospeção e pesquisa que a EDM possa a vir a realizar neste setor.”
Na sequência da informação veiculada pelos pareceres externos acima sintetizados, apenas o
parecer da DRCC introduziu considerações sobre o EIA, que foram integrados e considerados
nas apreciações específicas efetuadas pelo presente Parecer.

8. CONSULTA PÚBLICA
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do art.º 31.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro procedeu-se à Consulta Pública do Projeto do “Sobreequipamento do Parque Eólico de
Malhadas”, que decorreu durante 30 dias úteis, de 16 de outubro a 27 de novembro de 2017.
Durante o período da Consulta Pública foram recebidos sete exposições relativos ao projeto em
análise das seguintes entidades:
•

Estado Maior da Força Aérea

•

Direção-Geral do Território

•

Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural

•

Turismo de Portugal

•

Infraestruturas de Portugal, S.A.
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•

Autoridade Nacional da Aviação Civil

•

EDP Distribuição

Sintetiza-se, em seguida, os aspetos mais relevantes destes contributos.
O Estado Maior da Força Aérea informa que o projeto em análise não se encontra abrangido
por qualquer servidão de Unidades afetas à Força Aérea. Refere que a sinalização diurna e
noturna deve ser feita de acordo com as normas expressas no documento “Circular de
Informação Aeronáutica 10/2003 de 6 de maio”, da ANAC. Solicita, ainda, que seja remetido à
Força Aérea as plantas de implantação com a devida cotagem bem como a altimetria dos
obstáculos para atualização das cartas de obstáculos à navegação aérea.
A Direção-Geral do Território emite parecer favorável ao projeto. Relativamente aos limites
administrativos, refere que:
•

A área do projeto insere-se na União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal, no concelho de
Góis e encontra-se numa zona confinante com a freguesia do Pessegueiro, no concelho de
Pampilhosa da Serra e com a freguesia de Alvares, no concelho de Góis.

•

As figuras em formato pdf não apresentam qualquer referência a limites administrativos.
Também não existe qualquer referência à CAOP.

•

Os ficheiros em formato shapefile não se encontram no sistema PT-TM06/ETRS89.

•

É recomendável que as peças desenhadas contenham a representação dos limites
administrativos, concelho e freguesia. Esta representação, bem como a referência à versão
da CAOP usada, devem figurar na legenda.

Informa, ainda, que os ficheiros correspondentes à versão em vigor da Carta Administrativa
(CAOP2016), bem como as versões anteriores, no sistema de referência PT-TM06/ETRS89, se
encontram disponíveis no seguinte endereço:
htpp://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/carta_administrativa_oficial_de_po
rtugal_CAOP_/
A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural informa que nada tem a opor ao
projeto em avaliação.
O Turismo de Portugal considera que o projeto, embora apresente impactes negativos pouco
significativos, em especial na paisagem, não conflitua de forma direta com a atividade turística.
Salienta os impactes positivos ao nível da Socioeconomia com benefícios diretos no aumento de
produção de energia elétrica com recurso a energias renováveis e não poluentes, contribuindo
ainda para a diminuição da dependência que Portugal tem do exterior ao nível dos combustíveis
fósseis, bem como para prossecução das estratégias da política energética nacional.
A Infraestruturas de Portugal refere que a área objeto de estudo não colide diretamente com
nenhuma infraestrutura sob a jurisdição da IP, S.A.
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No que diz respeito à área envolvente, informa que a rede rodoviária de maior proximidade com
a área de estudo é constituída pelas EN2 e EN112, ambas classificadas como Estradas
Nacionais de acordo com o Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000) e sob jurisdição daquela
empresa. Todavia, verifica que o afastamento da área de intervenção, em relação às estradas
referidas, não compromete a zona de proteção estabelecida no nº8 , do artigo 32º do Estatuto
das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN) (Lei nº 34/2015 de 27 de abril).
Neste sentido, a IP, SA refere que nada tem a opor. No entanto, salienta que, qualquer proposta
de intervenção/alteração na rede rodoviária na jurisdição daquela empresa, a mesma carece de
projeto aprovado pela IP, SA e a sua materialização carece, igualmente de autorização.
A Autoridade Nacional da Aviação Civil informa que, a área de intervenção do projeto
circunscreve-se a um parque eólico existente pelo que nada tem a obstar à sua concretização.
Informa que, de acordo com a al. c.2 do nº 7 da “Circular de Informação Aeronáutica 10/03 de 6
de maio – Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação”, o
aerogerador carecerá de balizagem se tiver a cota de topo mais elevada de todo o parque.
A EDP Distribuição verifica que existe a linha de Alta Tensão LN 60 kV PC Malhadas-Santa
Luzia na zona de implantação do novo aerogerador AG16. Refere que deverá ser confirmada
que no raio de ação das pás do novo aerogerador nas diversas posições e orientação é cumprida
a distância de segurança ao apoio nº 1 da linha de Alta Tensão existente. Na fase de instalação
do novo aerogerador deverá ser respeitada toda a legislação em vigor, nomeadamente a
distância de segurança às linhas de Alta Tensão de forma a serem evitados eventuais acidentes.
Da análise das exposições recebidas, não resulta qualquer oposição ao projeto. No entanto,
considera-se que deverão ser atendidas as pretensões referidas pelas entidades que
participaram, designadamente a colocação de balizagem aeronáutica e a recuperação
paisagística de todas as áreas intervencionadas. Relativamente às questões identificadas pela
DGT deve ser assegurado pelo proponente o cumprimento dos aspetos legais relativos à
cartografia utilizada. Por fim, deve ser solicitado parecer à EDP para validar a distância mínima
de segurança do aerogerador em relação à linha de Alta Tensão existente no local.
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9. CONCLUSÕES
O Parque Eólico de Malhadas localiza-se na serra da Lousã, nos concelhos de Góis e
Pampilhosa da Serra, nas freguesias de Alvares e Pessegueiro, respetivamente. É constituído
atualmente por 15 aerogeradores, um edifício de comando/subestação e uma linha elétrica aérea
de 60 kV de ligação do parque eólico à subestação da Lousã. Os aerogeradores têm uma
potência unitária de 0,66 MW, totalizando uma potência instalada de 9,9 MW e produzindo
anualmente em média 26 GWh/ano.
O projeto “Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas” consiste na instalação de mais um
aerogerador de 2 MW no parque eólico existente que passará a ter 16 aerogeradores, com uma
potência total instalada de 11,9 MW, prevendo-se um aumento de produção de energia elétrica
de 5,28 GWh, passando a ter uma produção energética anual média de 32,62 GWh.
O novo aerogerador a instalar irá utilizar toda a infraestrutura elétrica do parque eólico existente,
nomeadamente, a rede de cabos, o edifício de comando e a linha elétrica aérea, não sendo
necessária qualquer intervenção a este nível, com exceção da ligação entre o novo aerogerador
(AG16) e a rede de cabos existente.
A área em estudo não coincide com zonas protegidas ou classificadas no âmbito da Conservação
da Natureza. O projeto do “Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas” é compatível com
o estabelecido no PDM de Góis, não tendo sido detetados impedimentos em relação às
condicionantes que possam colidir ou inviabilizar o projeto.
Relativamente aos impactes ambientais previstos com a implantação do projeto, atendendo aos
seus objetivos, foram identificados impactes positivos significativos na Socioeconomia, de
âmbito nacional e local, nomeadamente:
• A produção de energia elétrica a partir de uma fonte de energia renovável e não poluente
contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do país.
• O enquadramento nos objetivos da Política Energética Nacional, designadamente o
contributo do projeto para o cumprimento das metas estabelecidas por Portugal em termos
energéticos, com a diminuição da dependência nacional de combustíveis fósseis e de energia
elétrica importados.
• A nível local destaca-se as contrapartidas diretas a atribuir ao município, de uma renda fixa
de 2,5% da faturação anual de energia elétrica resultante da exploração do parque eólico; e
do arrendamento dos terrenos tratando-se de uma fonte de rendimento para os proprietários
ou entidades gestoras.
Como impactes negativos salientam-se os relacionados com os sistemas ecológicos, a
paisagem e o património. Relativamente aos sistemas ecológicos, com base na análise dos
dados disponíveis em resultados da monitorização do Parque Eólico de Malhadas e Parque
Eólico de Cadafaz II, os impactes gerados pelo sobreequipamento serão negativos ao nível da
fauna, nomeadamente, sobre vertebrados voadores com significância que pode ser elevada, face
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às evidências de utilização do espaço por espécies de vertebrados voadores com estatuto de
ameaça elevada.
Relativamente à paisagem, face à análise apresentada e tendo em consideração a atual
caracterização do território, as características do projeto e dos locais afetados, considera-se que
o projeto, no seu todo, não tende para significativo. A presença de um elevado número de
aerogeradores, na Área de Estudo, e a inserção do Sobreequipamento na “linha” que define a
implantação contínua dos 15 aerogeradores do Parque Eólico de Malhadas, contribui para a
desvalorização da sua presença.
Por fim, ao nível do património cultural, embora não tenha sido identificado nenhuma situação
de impacte direto e certo salienta-se a possibilidade de a localização do aerogerador a construir
coincidir aproximadamente com a localização de uma antiga exploração mineira, identificada no
EIA como ocorrência patrimonial n.º 8, Mina de Cabeçadas. Neste sentido, considera-se
fundamental a realização de trabalhos prévios de prospeção geofísica para despistar com rigor
a afetação de uma eventual mina antiga com interesse cultural. Sublinhe-se ainda que uma
eventual identificação de uma cavidade na área de implantação do aerogerador poderá implicar
a alteração do seu posicionamento, alterando os pressupostos do projeto em avaliação.
Globalmente, face ao exposto, ponderando os impactes positivos e os impactes negativos do
projeto, a Comissão de Avaliação propõe a emissão de parecer favorável ao projeto
“Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas” condicionado ao cumprimento dos
elementos a apresentar à Autoridade de AIA, das medidas de minimização, dos planos de
acompanhamento ambiental e recuperação paisagista, e dos programas de monitorização
mencionados de seguida neste parecer
Na sequência da avaliação desenvolvida, e em cumprimento do disposto no artigo 18.º, n.º 1 do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, procedeu-se também à determinação do índice
de avaliação ponderada de impactes ambientais. Em resultado foi determinado um índice de
valor 3, o qual expressa adequadamente a avaliação qualitativa desenvolvida (Anexo II).
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10. ASPETOS A CUMPRIR NA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO
10.1 Estudos e elementos a apresentar previamente à fase de construção
1. Antes do licenciamento do sobreequipamento deverá ser realizado o levantamento geofísico
da área de estudo, de forma a prevenir a ocorrência de riscos durante a fase de construção
e exploração do equipamento, tendo em conta a proximidade do local de implantação do
aerogerador (AG16) de uma antiga exploração mineira subterrânea, designadamente, a
ocorrência patrimonial n.º 8, Mina de Cabeçadas.
2. Deverá proceder-se ao acompanhamento arqueológico da referida prospeção geofísica,
destinada a avaliar a possibilidade da ocorrência patrimonial n.º 8, Mina de Cabeçadas, se
situar na área de implantação do aerogerador, de que deverá resultar a elaboração de um
relatório a apresentar para análise e parecer da tutela do Património Cultural.

10.2 Medidas de minimização
Todas as medidas de minimização dirigidas às fases prévias e de execução da obra devem
constar no respetivo caderno de encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que
venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos da execução do projeto.
Fase de preparação prévia à execução das obras
1. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna de acordo com a Circular de
Informação Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio, da ANAC. Enviar à Força Aérea informação
georreferenciada (shapefile) referente à implantação de todos os aerogeradores do Parque
Eólico, com os dados altimétricos associados (cota de soleira e altitude máxima dos
aerogeradores). Aquando da edificação dos novos apoios, deverá ser comunicado à Força
Aérea para inclusão na base de dados de obstáculos.
2. Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural
(passagens hidráulicas e valetas).
Fase de Construção
Planeamento da obra, estaleiro e áreas a intervencionar
3. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.
4. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta
de condicionamentos deverá ser atualizada.
5. Apesar da ausência de locais de interesse geológico na área de intervenção deste projeto,
sempre que possível, deve ser evitada a destruição de afloramentos rochosos, por
potenciarem a existência deste tipo de património.
6. As valetas de drenagem não deverão ser impermeabilizadas, exceto nas zonas de maior
declive, ou em outras desde que devidamente justificado.
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7. A rede de cabos subterrânea deverá ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo dos
caminhos de acesso, devendo, sempre que tal aconteça, ser devidamente justificado.
8. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação.
9. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras deverão ser programados de forma
a minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram,
preferencialmente, no período seco. Caso contrário, deverão adotar-se as necessárias
providências para o controle dos caudais nas zonas de obra, com vista à diminuição da sua
capacidade erosiva.
10. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra.
11. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude
negligente em relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre
procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental).
12. Nas áreas pertencentes ao Perímetro Florestal de Góis sob gestão do ICNF, o planeamento
e a execução das obras deverão ter a participação da Direção Regional das Florestas do
Centro.
13. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo
na zona envolvente do mesmo, nomeadamente a ANPC, e entidades normalmente envolvidas
na prevenção e combate a incêndios florestais, bem como as entidades com jurisdição na
área de implantação do projeto.
14. Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deverá ser comunicado à
Força Aérea, e à ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. o início da instalação do aerogerador,
devendo incluir-se nessa comunicação todas as exigências que constem nos pareceres
emitidos por estas entidades.
15. As populações mais próximas deverão ser informadas acerca das ações de construção e
respetiva calendarização. Divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente
nas juntas de freguesia e câmara municipal.
16. Localizar o estaleiro da obra, bem como as eventuais áreas de depósito temporário de terras
e materiais:
- em locais afastados de linhas de água e de zonas adjacentes sensíveis;
- por forma a não ser necessário o corte de vegetação arbórea;
- em áreas ocupadas por unidades florísticas sem (ou baixo) valor conservacionista.
17. O estaleiro e as áreas de apoio à obra deverão localizar-se fora das manchas de habitats
prioritários e deverão ser organizados nas seguintes áreas:
─

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

─

Deposição de resíduos: deverão ser colocadas duas tipologias de contentores contentores destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor
destinado a resíduos de obra;
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─

Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona
deverá ser impermeabilizada e coberta e dimensionada, de forma a que, em caso de
derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes;

─

Parqueamento de viaturas e equipamentos;

─

Deposição de materiais de construção.

18. A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com exceção dos locais de
manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes.
19. Os estaleiros deverão possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os
contentores que servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas
residuais deverão drenar para uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser removida no
final da obra.
20. Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no
local do Parque. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a
não contaminação dos solos.
21. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia
elétrica do estaleiro, nas ações de testes do aerogerador ou para outros fins, estes deverão
estar devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações do solo.
22. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, deverão ser
utilizados sistemas de aspersão nas áreas de circulação.
23. A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo
proceder-se à balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser
delimitadas as seguintes áreas:
─

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

─

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

─

Locais de depósitos de terras.

─

Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos.

24. Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, deverão ser
restabelecidos o mais brevemente possível.
Desmatação e movimentação de terras
25. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas
estritamente necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo Projeto, ainda
que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas.
26. Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a
execução da obra.
27. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser
cuidadosamente removida e depositada em pargas.
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28. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão
ultrapassar os dois metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde
foi removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas
ações de recuperação.
29. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deverá recorrer-se a técnicas de précorte e ao uso de microrretardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações
produzidas.
Gestão de materiais, resíduos e efluentes
30. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo – terras vivas/vegetais e/ou materiais
inertes para os pavimentos - deverá ser dada atenção especial à sua origem, não devendo
ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que
as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.
31. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do Projeto. Excetua-se o
material sobrante das escavações necessárias à execução da obra.
32. Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e
encaminhamento dos resíduos resultantes da obra.
33. Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o
responsável pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e
acondicionamento temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final,
recorrendo para o efeito a operadores licenciados.
34. O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter atualizada toda a documentação referente
às operações de gestão de resíduos. Deverá assegurar a entrega de cópia de toda esta
documentação à Equipa de Acompanhamento Ambiental (EEA) para que a mesma seja
arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada.
35. 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.
36. Deverá proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e
ao seu armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais
especificamente preparados para o efeito.
37. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas
e metálicas, armações, cofragens, entre outros) deverão ser armazenados temporariamente
num contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado.
38. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser triados de acordo com as
seguintes categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos
poderão ser encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município
ou por uma empresa designada para o efeito.
39. O material inerte proveniente das ações de escavação, deverá ser depositado na envolvente
dos locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro
das fundações ou execução das plataformas de montagem).
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40. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deverá ser, preferencialmente,
utilizado na recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para
vazadouro autorizado.
41. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas.
42. Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem,
desmatação e desflorestação necessárias à implantação do Projeto, podendo ser
aproveitados na fertilização dos solos.
43. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em
recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada
para esse fim. Os recipientes deverão estar claramente identificados e possuir rótulos que
indiquem o seu conteúdo.
44. 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 afetados para locais adequados
a indicar pela entidade responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos
ambientais adicionais.
45. Durante as betonagens, deverá proceder-se à lavagem das caleiras das betoneiras para
bacias de retenção estanques colocadas nas zonas a intervencionar, preferencialmente, junto
aos locais a betonar, respeitando os condicionamentos identificados. A capacidade das
bacias de lavagem de betoneiras deverá ser a mínima indispensável a execução da operação.
Finalizadas as betonagens, as bacias de retenção deverão ser removidas. Não deverá ser
autorizada a descarga dessas águas sobre brita a utilizar noutros trabalhos da obra, nem a
abertura de bacias de retenção no solo.
46. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser efetuado em
viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada.
Acessos
47. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra.
48. O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o
incómodo para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto
deverá ser o mais curto possível, ser efetuado a velocidade reduzida e com os faróis médios
ligados. Para o efeito deverá ser previsto um plano de sinalética que inclua os aspetos
mencionados.
Ecologia
49. A construção do Sobreequipamento deverá ser efetuada de forma a não destruir coberto
vegetal mais do que o estritamente necessário.
50. A localização de áreas de apoio à obra, como depósitos temporários de terras devem evitar,
sempre que possível, a afetação dos seguintes biótopos: Matos+Afloramentos rochosos,
Matos+Prados e Prados+Afloramentos rochosos.
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51. A decapagem da camada superficial do solo (terra viva) deverá ser realizada nos locais onde
vão ser instaladas estruturas de apoio à obra e acessos, armazenando a terra viva em pargas
de altura máxima entre 1,5m e 2m, com vista à sua posterior utilização na recuperação
paisagística dos locais intervencionados. Será necessário garantir que a terra viva se mantém
em boas condições evitando a sua compactação ou pisoteio.
52. A terra vegetal a utilizar nas ações de recuperação ambiental deve ser, sempre que possível,
proveniente do local de obra. Se tal não for possível, deve garantir-se que não provém de
áreas com problemas de infestação por espécies invasoras (e.g. Acacia spp.).
53. Implementar o Plano de Recuperação Paisagista, desenvolvido no âmbito do Projeto de
Execução e apresentado em volume autónomo ao EIA. O restabelecimento e Recuperação
Paisagista deve ser efetuada após a conclusão das obras, para o que deverá ser feita
deposição de terra vegetal, quando houver certeza de que esses locais não serão novamente
intervencionados. O cumprimento desta medida permitirá preencher os requisitos ambientais
para que a flora autóctone recolonize esses locais.
Ordenamento e condicionantes ao uso do solo
54. Tal como previsto no Planeamento da obra, deverá ser comunicado à Força Aérea e à ANA Aeroportos de Portugal, S.A. o início da instalação dos aerogeradores, devendo incluir-se
nessa comunicação todas as exigências que constem nos pareceres emitidos por estas
entidades.
55. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo
na zona envolvente do mesmo, nomeadamente a Autoridade Nacional de Proteção Civil
(ANPC), e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais,
bem como as entidades com jurisdição na área de implantação do Projeto.
56. O planeamento e execução das obras, que se insiram ou colidam, com a área de Perímetro
Florestal, no presente caso do perímetro florestal de Góis, deverão ter a participação e
acompanhamento do ICNF (delegação das Florestas), através do respetivo serviço regional
(Direção Regional das Florestas do Centro).
Socioeconomia
57. Recomenda-se que seja adotado um modelo de comunicação com a população local através
do qual se prestem todas as informações relevantes. Este modelo pode ser implementado
através da afixação de placas informativas com informações sobre os objetivos,
características e duração das obras, e de avisos às autoridades locais, com alguma
antecedência, de eventuais alterações na circulação rodoviária.
58. Como forma de potenciar um dos impactes positivos, expectável na fase de construção,
dever-se-á, sempre que possível, recorrer à mão-de-obra local, que deverá ter acesso às
ações de formação necessárias para o desempenho das respetivas funções. Esta medida
contribuirá para reduzir a taxa de desemprego local e melhorar a qualificação profissional dos
trabalhadores envolvidos. Em relação aos trabalhadores afetos à obra, é importante que
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sejam alertados para o facto de o emprego ser temporário de forma a não criar falsas
expectativas.
Património Cultural
59. O Caderno de Encargos da Obra e, nomeadamente o Plano de Acompanhamento Ambiental,
deverá integrar todas as medidas referentes ao Património Cultural, bem como a Planta de
Condicionamentos com todas as ocorrências patrimoniais identificadas.
60. Antes do início da obra deverá ser realizada uma prospeção arqueológica sistemática das
novas acessibilidades, das zonas de estaleiro manchas de empréstimo e depósito de terras
ou outras componentes do projeto, caso anteriormente não tenham sido prospetadas, e que
de acordo com os resultados obtidos, poderão vir ainda a ser condicionadas.
61. Antes do início da obra deverão ser sinalizadas e vedadas todas as ocorrências patrimoniais
situadas a menos de 50 m da frente de obra, de modo a evitar qualquer afetação das mesmas.
Caso se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, estas deverão
ser vedadas com recurso a painéis.
62. Antes do início da obra deverá efetuar-se o registo fotográfico das ocorrências patrimoniais
n.º 2 (troços, 2a, 2b e 2c), Estrada do Pepio, e n.º 9, Capela de N.ª Sra. do Desterro, e
proceder-se à respetiva sinalização e vedação de forma a evitar quaisquer afetações durante
a fase de obra.
63. Antes do início da obra a área de implantação do estaleiro deverá ser ajustada de forma a
evitar qualquer afetação da ocorrência patrimonial n.º 2 (troço 2a) durante a fase de obra.
64. Na fase de construção deverá ser efetuado o Acompanhamento Arqueológico integral de
todas as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações,
terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), desde a fase preparatória da obra,
como a instalação do estaleiro, abertura de caminhos e desmatação; o acompanhamento
deverá ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer
em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes.
65. Na fase de obra, deverá ser efetuado o acompanhamento arqueológico permanente das
ocorrências patrimoniais n.º 2 (troços 2a, 2b, e 2c) e n.º 9, bem como a monitorização
documentada fotograficamente do estado de conservação destas ocorrências.
66. As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso das prospeções e
do acompanhamento arqueológico da obra deverão, tanto quanto possível e em função do
valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu
estado de conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo.
67. Se na fase preparatória ou de construção forem detetados vestígios arqueológico, a obra será
suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela do
Património Cultural essa ocorrência, devendo, em Nota Técnica a apresentar, propor as
medidas de minimização a implementar.
68. Os resultados obtidos nestes trabalhos arqueológicos poderão assim determinar a adoção de
medidas de minimização específicas como o registo documental, sondagens, escavações
arqueológicas, entre outras. Antes da adoção de qualquer medida de minimização deve
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compatibilizar-se a localização dos elementos do projeto com os vestígios patrimoniais em
presença, de modo a garantir a sua preservação, o seu enquadramento e o seu contexto
estratigráfico.
69. O espólio arqueológico que vier a resultar destes trabalhos deverá ser entregue, em
conformidade com o previsto na legislação aplicável, em depósito credenciado pelo
organismo de tutela do Património Cultural.
Paisagem
70. A conceção e construção da camada de desgaste quer dos acessos quer da coroa
pavimentada na envolvente imediata dos aerogeradores, deverá utilizar soluções alternativas
aos materiais - “saibros” - altamente refletores de luz, de forma a reduzir o impacte visual
desse efeito, devendo recorrer-se a materiais que permitam uma coloração/tonalidade
próxima da envolvente. A solução deve ser apresentada para avaliação/aprovação.
71. Todos os órgãos de drenagem devem ser revestidos a pedra do local, caso das valetas,
bocas-de-lobo e caixas de visita ou de queda. No que se refere à eventual utilização de
argamassas, as mesmas devem recorrer à utilização de uma pigmentação mais próxima da
cor do terreno ou no limite através de utilização de cimento branco.
72. Apresentação de Relatório Mensal do desenvolvimento das obras, fundamentalmente
apoiado em registo fotográfico. Nestes termos deve ser selecionado um conjunto de pontos
estrategicamente colocados que permitam fazer os registos mensais e que ilustrem o
desenvolvimento da obra. Os referidos pontos devem permanecer os mesmos ao longo do
período de desenvolvimento da obra e devem permitir um campo de visão suficiente que
ilustre a envolvente ao local das componentes do Projeto a acompanhar.
Fase de Exploração
73. Antes de qualquer atividade de substituição das infraestruturas do projeto, deverá ser
apresentado à Autoridade de AIA um documento que reflita todas as ações de manutenção
necessárias, bem como as medidas de minimização aplicáveis. Durante a realização dos
trabalhos deverão ser implementadas as medidas constantes no Plano de Acompanhamento
Ambiental (PAA) e as condicionantes constantes na Planta de Condicionamentos. No final da
intervenção deverá proceder-se à recuperação paisagista das áreas intervencionadas e
apresentado à Autoridade de AIA um Relatório que inclua a descrição das atividades
realizadas, demonstração da implementação das medidas de minimização do PAA e do Plano
de Recuperação Paisagístico (PRP), apoiado num registo adequado.
74. Na fase de exploração, sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou
de obra, deverá ser fornecida ao empreiteiro para consulta a Carta de Condicionantes
atualizada.
75. Na fase de exploração, sempre que ocorram trabalhos de manutenção que obriguem a
revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, em áreas anteriormente
não afetadas, deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico dos trabalhos.
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76. Na fase de exploração deve-se proceder à monitorização semestral do estado de
conservação das ocorrências patrimoniais identificadas e que venham a ser identificadas no
decurso dos trabalhos de implementação do Sobreequipamento.
77. Este trabalho monitorização do estado de conservação das ocorrências patrimoniais deverá
ser devidamente autorizado pela tutela do Património Cultural e ao fim de três anos a sua
continuidade e periodicidade deverá ser reavaliada.
78. As ações relativas à exploração e manutenção deverão restringir-se às áreas já ocupadas,
devendo ser compatibilizada a presença do projeto com as outras atividades presentes.
79. Garantir o adequado funcionamento dos dispositivos de limitação da acessibilidade ao Parque
Eólico.
80. A iluminação do Sobreequipamento e das suas estruturas de apoio deverá ser reduzida ao
mínimo recomendado para segurança aeronáutica, de modo a não constituir motivo de
atração para aves ou morcegos.
81. Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer
alteração verificada e assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração do
Sobreequipamento para que o sistema de sinalização funcione nas devidas condições.
82. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e
reparação de equipamentos para os operadores de gestão de resíduos.
83. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos deverão ser
recolhidos e armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo
posteriormente transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento
adequado a resíduos perigosos.
84. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento do
aerogerador.
85. Caso o funcionamento do Sobreequipamento venha a provocar interferência/perturbação na
receção radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiofusão
televisiva, deverão ser tomadas todas as medidas para a resolução do problema.
86. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos
da Força Aérea, deverão ser efetuadas as correções necessárias.
87. Após a conclusão das obras dever-se-á proceder à descompactação do solo em todas as
áreas ocupadas por estruturas temporárias de apoio à obra.
88. Deve ser implementado o Plano de Monitorização de Quirópteros e Avifauna.
Fase de Desativação
89. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do Sobreequipamento, de 20 a 25 anos, e
a dificuldade de prever as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e
legais então em vigor, deverá o promotor, no último ano de exploração do Projeto, apresentar
a solução futura de ocupação da área de implantação do Projeto. Assim, deverá ser
apresentado um plano de desativação pormenorizado contemplando nomeadamente:
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─

solução final de requalificação da área de implantação do aerogerador, a qual deverá ser
compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o
quadro legal então em vigor;

─

ações de desmantelamento e obra a ter lugar;

─

destino a dar a todos os elementos retirados;

─

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

─

plano de recuperação final de todas as áreas afetadas.

90. De forma geral, todas as ações deverão obedecer às diretrizes e condições identificadas no
momento da aprovação do Projeto de Sobreequipamento, sendo complementadas com o
conhecimento e imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração.
91. A fase desativação deverá ter o respetivo acompanhamento arqueológico.

10.3 Plano de Recuperação Paisagista
Deverá ser implementado o Plano de Recuperação Paisagista (PRP), tendo em consideração os
aspetos a seguir mencionados:
1. O Plano deverá identificar os locais onde serão concretizadas as ações de recuperação. Estas
ações deverão incidir sobre todas as áreas que venham a ser intervencionadas durante a
obra, tais como: local de estaleiro e apoio à obra, acessos, envolvente do aerogerador (base
da fundação e plataforma de montagem), vala da rede de cabos e taludes de escavação e
aterro.
2. Considerar as seguintes ações de recuperação a concretizar após finalizados os trabalhos de
construção:
─

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

─

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

─

Plataforma de montagem do aerogerador: Finalizados os trabalhos de montagem de
equipamento, as plataformas deverão ser parcialmente destruídas, ficando apenas a
área indispensável às ações de manutenção e substituição de equipamento em caso de
avaria. Deverá ser mantida em tout-venant uma área de cerca de 6 m de largura em
redor do aerogerador, de forma a assegurar a circulação de veículos das equipas de
manutenção. Na restante área da plataforma de montagem do aerogerador deverá ser
aplicada uma camada de terra vegetal, de forma a assegurar a recolonização natural
destas áreas pela vegetação autóctone. A recuperação da plataforma deverá incluir a
sua descompactação antes da aplicação da terra vegetal.
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─

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

─

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

─

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

─

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

─

Medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária (vedações, paliçadas): Aplicar nos
locais a recuperar e mais sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da
vegetação natural.

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

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

─

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

─

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

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

10.4 Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). O Acompanhamento
Ambiental da Obra (AAO) deve ter em consideração os aspetos a seguir mencionados.
1. O acompanhamento ambiental da obra deve iniciar-se na fase que antecede a obra, quando
do planeamento desta, e estender-se até à conclusão da construção.
2. Antes da Construção devem ser efetuados os últimos ajustes ao projeto, decorrentes dos
requisitos ambientais requeridos na DIA, bem como decorrentes da visita conjunta da equipa
de fiscalização ambiental, do projetista e do empreiteiro ao local de implantação do projeto,
após este ter sido devidamente piquetado (identificação dos elementos do projeto no terreno,
com estacas e/ou balizagens).
3. Caso haja necessidade de efetuar ajustamentos ao projeto, submetido a processo de AIA, ou
às atividades de construção previstas, deve o promotor submeter essas alterações à prévia
apreciação da Autoridade de AIA.
4. Os objetivos deste Plano, na fase de construção, devem basear-se nos seguintes aspetos:
• Verificar o cumprimento da aplicação das condicionantes e medidas de minimização, bem
como da legislação ambiental aplicável às ações desenvolvidas na obra;
• Aplicar adequadamente as medidas de minimização de potenciais impactes ambientais
negativos;
• Adaptar as medidas de minimização a situações concretas da obra, a ajustes de projeto e
a situações imprevistas, resultantes ou não de reclamações.
5. A Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA) deve ser composta por um ou mais técnicos
com formação na área de Ambiente ou afim. Para além dos técnicos afetos ao
Acompanhamento Ambiental da Obra, esta equipa deve integrar a Equipa de
Acompanhamento Arqueológico. A EEA deve, nomeadamente, assegurar e verificar a
implementação do exposto no PAAO, efetuar visitas periódicas à obra (ajustada às
necessidades da obra) e proceder, sempre que aplicável, ao registo de Constatações
Ambientais (identificação de situações que constituam Não Conformidades com a legislação
ambiental em vigor, com a DIA ou com o PAAO, ou situações que ainda que não constituam
Não Conformidade mas carecem da tomada de medidas de minimização adicionais com vista
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à sua correção/melhoria) e elaborar RAAO de acordo com a estrutura apresentada no ponto
8.
6. O PAAO deve apresentar, nomeadamente, um cronograma atualizado da obra, a metodologia
a adotar no AAO, as medidas de minimização aplicáveis à obra, uma listagem da legislação
aplicável à obra, a periodicidade dos Relatórios de Acompanhamento Ambiental da Obra
(RAAO), a enviar à Autoridade de AIA, e a planta de condicionamentos.
7. A Planta de Condicionamentos deve ser efetuada para o sobreequipamento, à escala 1:5000
ou superior. Esta planta deve apresentar todos os elementos do projeto, área de estaleiro e
todas as áreas que sejam afetas à obra (mesmo que provisórias), e todos os
condicionamentos (consoante os níveis de salvaguarda necessária – zonas exclusão, áreas
interditas a determinada ação, áreas a evitar, etc.). Deve ser distribuída a todas as pessoas
afetas à obra.
8. Relativamente aos RAAO, deve ser elaborado um Relatório Preliminar, com base na visita ao
local do projeto a realizar pela EEA, projetista e empreiteiro, após este ter sido devidamente
piquetado, dando informação, nomeadamente, de qualquer alteração/adaptação do projeto
ou medidas de minimização. Durante a fase de construção, devem ser apresentados
Relatórios Parcelares do AAO que devem retratar, nomeadamente, a evolução da obra, a
verificação da implementação do PAAO, as visitas efetuadas, eventuais dificuldades e
reclamações, as ações de sensibilização, eventuais Constatações Ambientais e verificação
do cumprimento das medidas de minimização, apoiado num adequado registo fotográfico.
Salienta-se que, quando constam destes relatórios propostas de alterações ao projeto ou às
ações de obra, os mesmos devem ser destacados na carta que acompanha o RAAO, para
que a Autoridade de AIA proceda às devidas diligências.

10.5 Planos de monitorização
Os planos que de seguida se apresentam tem como principal objetivo determinar os potenciais
impactes provocados pelo “Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas” na comunidade
de aves e de quirópteros.
De forma a facilitar a integração dos dados obtidos, as metodologias definidas seguem as que
atualmente se encontram a ser implementadas em vários parques eólicos no território nacional,
tendo as mesmas sido adaptadas das seguintes obras de referência, Travassos et. al. (2005),
Costa et al. (2006), Bernardino et al. (2008), ICNB (2008a), ICNB (2009) e ICNF (2017).
10.5.1 Plano de Monitorização da Avifauna
O presente plano de monitorização tem por objetivo avaliar os impactes que a exploração do
“Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas” tem na comunidade de aves em geral e,
especialmente, determinar a mortalidade deste grupo faunístico associada ao funcionamento de
Sobreequipamento eólico. Para responder a este objetivo será necessário desenvolver as
seguintes tarefas ao longo do programa de monitorização:
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•

Prospeção de cadáveres em redor de todos os aerogeradores do PE Malhadas – fase de
exploração;

•

Testes para o cálculo de taxas de detetabilidade (por parte dos observadores) e taxas de
decomposição e de remoção (por parte de predadores necrófagos). Tal como sugerido no
Guia para a Avaliação de Impactes Ambientais de Parque Eólico (APA, 2010), podem ser
usados os testes de parque eólico adjacentes, com características semelhantes (exemplo:
Picos e Vale do Chão) – fase de exploração;

•

Censos da comunidade de aves na área do Sobreequipamento do Parque Eólico, nos dois
aerogeradores mais próximos e numa área controlo para cálculo de parâmetros populacionais
– fases de pré-construção (ano-zero), construção e exploração;

•

Censos para determinação da utilização da área do Sobreequipamento do Parque Eólico de
Malhadas e envolvente por aves de rapina e outras planadoras diurnas – fase de exploração;

O plano de monitorização deve efetuar a caraterização da situação de referência (ano zero)
relativa aos parâmetros de utilização do espaço pela avifauna na área do sobreequipamento e
nos dois aerogeradores mais próximos.
No ano zero deverá ser aplicada a mesma metodologia dos restantes anos (incluindo a
metodologia específica para rapinas e planadoras) garantindo o seguimento das espécies
durante pelo menos um ciclo anual completo, que deve estar concluído antes da instalação do
PE. A monitorização do ano zero deverá amostrar parâmetros de utilização do espaço da
avifauna de forma a permitir a comparação entre a situação pré e pós-projeto.
A monitorização do ano zero deverá ser efetuada também na área controlo.
Considerando a proximidade do sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas com o Parque
Eólico do Cadafaz/Góis (localizado ao longo da mesma cumeada), a referida monitorização e
caraterização da situação de referência para o ano zero poderá basear-se nos resultados obtidos
da monitorização para o ano zero do sobreequipamento do Parque Eólico do Cadafaz/Góis.
Parâmetros a monitorizar
Para avaliar a mortalidade provocada pelo “Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas”
será necessário determinar os seguintes parâmetros:
•

Número de indivíduos encontrados mortos em redor dos aerogeradores;

•

Taxa de remoção/decomposição de cadáveres, por predadores e necrófagos;

•

Taxa de detetabilidade de cadáveres pelos observadores.

Para identificar eventuais alterações nas comunidades de aves em geral presentes na área do
Sobreequipamento do Parque Eólico, em termos de um eventual efeito de exclusão, e eventuais
alterações na forma como as rapinas e outras aves planadoras utilizam a área do
Sobreequipamento do Parque Eólico e zona envolvente, será necessário determinar os
seguintes parâmetros:
•

Nº de observações (nº médio de contactos por ponto);
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•

Riqueza específica (nº médio de espécies por ponto);

•

Parâmetros comportamentais das aves de rapinas e outras planadoras (ex. tipo de voo, altura
de voo);

•

Mapeamento das rotas descritas pelas aves de rapinas e outras planadoras.

A monitorização dos parâmetros de utilização do espaço por vertebrados voadores deverá incluir
a área do sobreequipamento e os dois aerogeradores mais próximos e a área controlo, em todas
as fases do projeto.
Frequência de amostragem
A monitorização da avifauna na área do “Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas”
deverá incluir a fase de pré-construção, construção e prolongar-se por um período mínimo de 3
anos na fase de exploração, de modo a avaliar a eficácia das medidas de mitigação e
compensação a implementar. Após este período deverá ser avaliada a continuação da
monitorização.
Prospeção de cadáveres
No que respeita à avaliação da mortalidade, propõe-se a realização de prospeções em redor do
aerogerador que constitui o Sobreequipamento do Parque Eólico juntamente com os restantes
que se encontram já em fase de exploração. A área de prospeção depende da altura da torre e
do diâmetro das pás, devendo ser sempre superior à abrangida pelo raio da pá mais pelo menos
5m.
A monitorização da mortalidade de aves deverá ser efetuada ao longo de todo o período anual,
propondo-se prospeções semanais em 4 meses do ano, coincidentes com as épocas fenológicas
(Invernada, Reprodução, Dispersão de juvenis e Migração outonal), e mensal nos restantes 8
meses (Bernardino, 2008).
Testes de detetabilidade e de decomposição/ remoção de cadáveres
De acordo com os trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos sugere-se que os testes de
detetabilidade e remoção/decomposição sejam usados os resultados obtidos nos testes de
parques eólicos adjacentes, com características semelhantes (exemplo: Picos e Vale do Chão),
tal como sugerido no Guia para a Avaliação de Impactes Ambientais de Parque Eólico (APA,
2010). A utilização das taxas de detetabilidade e de decomposição e remoção calculadas para o
PE de Picos Vale Chão, só será viável desde que sejam utilizadas as mesmas metodologias e
sejam os mesmos observadores a fazer a amostragem.
Caso se pretenda realizar os testes de detetabilidade e decomposição/remoção de cadáveres
na área de estudo, devem ser efetuados no primeiro ano de exploração, uma vez que não podem
ser executados enquanto o Sobreequipamento do Parque Eólico estiver em construção (a grande
utilização da zona por pessoas e máquinas não permite a sua execução).
Os locais específicos de amostragem para a detetabilidade deverão ser estratificados em função
dos habitats existentes em redor dos aerogeradores. Caso o habitat não possua variações
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significativas ao longo do ano em termos de densidade e altura da vegetação (e.g. matos), os
testes de detetabilidade por parte dos observadores podem ser efetuados apenas numa estação
do ano. Para habitats com grande variação sazonal, como alguns tipos de prados, poderá ser
necessário executar testes em diferentes estações do ano.
Os testes de decomposição/remoção de cadáveres devem ser realizados nas 4 épocas
fenológicas: invernada, reprodução, dispersão de juvenis e migração. Em cada campanha, os
cadáveres devem ser verificados diariamente, ao longo de um período contínuo de pelo menos
15 dias, de modo a obter-se uma amostra com significado estatístico.
Censos de avifauna
A amostragem deverá ser realizada em todas as estações do ano, de modo a cobrir as épocas
de reprodução, dispersão de juvenis, migração outonal e invernada. Deverão ser realizadas, pelo
menos, duas campanhas de amostragem por estação do ano, de modo a existirem réplicas
temporais de cada ponto amostrado. A amostragem deverá incluir todas as fases do projeto,
incluindo o ano-zero.
Em cada campanha de amostragem deverão ser realizados pontos de amostragem que
abranjam a área do Sobreequipamento do Parque Eólico e os dois aerogeradores mais próximos
(pelo menos 3 pontos de avifauna em geral e 1 de rapinas e outras planadoras) e numa área
controlo (pelo menos 3 pontos de avifauna em geral e 1 de rapinas e outras planadoras), os quais
deverão ser estratificados em função da estrutura da paisagem. Os pontos deverão estar
afastados o suficiente para que não se verifique a pseudorreplicação dos dados (250 a 500m
dependendo do habitat) e estarem estratificados em função do habitat.
Técnicas e métodos de recolha de dados e equipamentos necessários
Prospeção de cadáveres
A prospeção de mortalidade no “Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas” deverá ser,
preferencialmente, realizada através de transectos paralelos. O observador deve adequar a sua
velocidade de deslocação e a distância entre transectos à visibilidade que o habitat lhe
proporciona, cobrindo o máximo de área prospetável possível. Consoante as características do
habitat, alternativamente, poderão ser realizados percursos em “zig-zag”, ou dividindo a área em
quadrantes, progredindo sequencialmente entre cada um deles, utilizando qualquer um dos
métodos anteriores.
Para cada animal encontrado morto deverão ser registados parâmetros como a) espécie; b) sexo;
c) local onde foi encontrado (coordenada por GPS); d) presença ou ausência traumatismos; e)
presença ou ausência de indícios de predação; g) data aproximada da morte; h) fotografia digital
do cadáver.
O equipamento necessário para as campanhas de prospeção consiste em: caderno de campo,
ortofotomapas, GPS, máquina fotográfica digital, luvas e sacos de plástico.
Testes de detetabilidade
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O desenho experimental dos testes de detetabilidade deverá considerar: i) a estrutura dos
habitats circundantes aos aerogeradores (densidade de cobertura e altura da vegetação); ii) a
dimensão das aves suscetíveis de serem vítimas de colisão; iii) a época do ano, caso se
justifique.
Estas variáveis deverão ser categorizadas, com recurso a análises estatísticas, de modo a ser
possível replicá-las convenientemente e validar estatisticamente os resultados obtidos.
Os observadores deverão ser também considerados como um fator nas análises efetuadas, pelo
que deverá ser utilizado o maior número possível, preferencialmente com algum grau de
experiência na tarefa.
Testes de decomposição/ remoção de cadáveres
Para os testes de decomposição/remoção de cadáveres deverão ser considerados como fatores
a analisar: i) a dimensão dos cadáveres (deverá ser categorizada); ii) a época do ano; iii) o
habitat, caso se justifique.
Deverá ser colocado um número limitado de cadáveres em simultâneo, de modo a não criar uma
situação artificial que enviese as taxas de remoção. Distâncias de 1km entre cadáveres são
razoáveis, considerando-se que 500m será o mínimo viável.
Deverão ser utilizados cadáveres de espécies silvestres, como perdizes, codornizes e outras que
sejam criadas em cativeiro, preferencialmente mortos no próprio dia em que vão ser colocados.
A observação dos cadáveres deverá ser efetuada diariamente durante um período mínimo de 15
dias, dependendo da velocidade a que são removidos ou se decompõem.
Censos de Avifauna
A caracterização da comunidade de aves em geral deverá ser efetuada com recurso a pontos de
escuta na área do Sobreequipamento do Parque Eólico, nos dois aerogeradores mais próximos
e área controlo. Em cada ponto, por um período de tempo fixo, deverão ser registados todos os
contactos (visuais e auditivos), especificando a espécie e o número de indivíduos.
Para as aves planadoras, incluindo rapinas, os pontos de observação deverão cobrir a maior
extensão possível da área de estudo, devendo abranger a área do sobreequipamento, toda a
área do PE Malhadas e área controlo e devem ter a duração mínima de uma hora. As
localizações das espécies deverão ser anotadas num mapa, de modo a serem analisados
espacialmente.
A monitorização das espécies de rapinas e outras planadoras deverá permitir cartografar as
áreas utilizadas por cada espécie e estabelecer áreas de maior perigosidade de voo, áreas de
nidificação e alimentação, áreas mais utilizadas ou suscetíveis de impactes acrescidos. Estes
parâmetros deverão ser igualmente monitorizados no ano zero, em fase de construção e nos três
primeiros anos da fase de exploração.
O equipamento necessário para a realização dos censos de aves será: binóculos, telescópio,
GPS, caderno de campo e bússola.
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Métodos de tratamento de dados
Prospeção de cadáveres, testes de detetabilidade e decomposição/ remoção de cadáveres
Os dados obtidos nos testes deverão ser tratados no sentido de determinar, por época do ano,
classe de tamanho e habitat (caso se justifique), a probabilidade de um cadáver não ser removido
entre prospeções. Deverá ainda ser determinada a taxa de detetabilidade de cadáveres no
“Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas”, por classe de tamanho e época do ano
(caso se justifique).
A aplicação destes 2 fatores de correção aos valores de mortalidade observada nas prospeções
permitirá estimar a mortalidade real provocada pelo Sobreequipamento do Parque Eólico.
Censos de Avifauna
Através dos resultados dos pontos de escuta e de observação deverão ser determinados
parâmetros populacionais, como, por exemplo, a abundância relativa e riqueza específica por
ponto. A evolução ao longo do tempo dos parâmetros populacionais determinados para o
Sobreequipamento do Parque Eólico e dois aerogeradores mais próximos deverá ser
acompanhada estatisticamente, por comparação com os valores obtidos nas áreas controlo.
No caso da comunidade de aves de rapina e outras planadoras, deverão ser identificadas as
áreas mais utilizadas pelas espécies-alvo e, consequentemente, os locais e períodos em que o
risco de colisão é mais elevado.
Relação entre fatores ambientais a monitorizar e parâmetros do projeto
A mortalidade detetada durante as campanhas de prospeção não é a mortalidade real provocada
pelo “Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas” uma vez que são vários os parâmetros
que condicionam as prospeções. A realização de testes rigorosos de deteção e de
remoção/decomposição torna-se, assim, obrigatória para que haja uma correta estimação da
mortalidade real.
Para que a mortalidade verificada durante a fase de exploração seja corretamente interpretada,
é também indispensável que esta seja contextualizada através da caracterização da comunidade
de aves existente na área de estudo. Neste sentido, os censos permitem conhecer a dimensão,
composição e estrutura das populações de aves na envolvente do “Sobreequipamento do Parque
Eólico de Malhadas” e assim determinar se esta infraestrutura é responsável por uma
mortalidade significativa que comprometa a viabilidade das mesmas.
Simultaneamente, os censos permitirem também perceber, por comparação com as áreas
controlo, se a presença dos aerogeradores tem influência na forma como as aves utilizam a área,
por exemplo através de um eventual efeito de exclusão.
Todos os pontos de amostragem para monitorização dos parâmetros de utilização do espaço
devem

ser

caracterizados

relativamente

à

distância

aos

aerogeradores,

orientação

predominante, usos do solo, habitats, etc.
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A área controlo deverá ser acompanhada de informação cartográfica de contexto,
nomeadamente a relativa à localização de outros parques eólicos existentes na região.
Tipos de medidas de gestão ambiental a adotar face aos resultados da Monitorização
Após a análise dos dados obtidos será possível verificar se as medidas propostas estão a surtir
efeito e se será necessário melhorá-las ou propor outras mais adequadas. No caso da
determinação da mortalidade de aves, se for verificada a ocorrência de situações consideradas
críticas, as medidas de minimização propostas no presente estudo deverão ser reformuladas no
sentido de ultrapassar os efeitos negativos do Sobreequipamento do Parque nas populações.
Periodicidade dos relatórios e critérios para revisão do plano de monitorização
Deverá ser efetuado um relatório técnico no final de cada ano de monitorização (entregue de 60
a 90 dias após a realização da última amostragem do ano), em que a estrutura esteja de acordo
com a Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro. Neste documento deverá ser avaliada a eficácia
do plano de monitorização, procedendo-se à sua alteração caso a equipa responsável considere
pertinente. Nestes relatórios, e sempre que possível, deverá ser realizada uma comparação dos
resultados com os anos precedentes, de modo a que se possam retirar conclusões mais fiáveis
e a uma escala temporal. Neste sentido, também no final do programa de monitorização deverá
ser efetuado uma revisão geral dos resultados obtidos ao longo de todo o período de
monitorização.
No final dos três anos de monitorização em fase de exploração, caso seja demonstrada a
inexistência de impactes negativos sobre vertebrados voadores, o programa de monitorização
poderá terminar. No caso de serem identificados impactes negativos significativos sobre
espécies protegidas ou com estatuto de ameaça deverão ser implementadas medidas com vista
à correção destes impactes e o programa de monitorização deverá manter-se pelo menos
durante mais dois anos.
10.5.2 Plano de Monitorização de Quirópteros
O presente plano de monitorização tem por objetivo avaliar os impactes que a exploração do
“Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas” tem na comunidade de quirópteros. Os
objetivos específicos da monitorização devem ser:
i.

identificar alterações na comunidade presente na área do Parque Eólico, em termos de
um eventual efeito de exclusão;

ii.

determinar a mortalidade anual associada ao Sobreequipamento;

iii.

acompanhar a utilização de abrigos de quirópteros existentes nas proximidades do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas.

Para responder a estes objetivos será necessário desenvolver as seguintes tarefas ao longo do
programa de monitorização (fase de exploração):
•

Monitorização dos abrigos existentes na área envolvente ao “Sobreequipamento do Parque
Eólico de Malhadas”;
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•

Amostragem de ultrassons em área que abranja o Sobreequipamento do Parque Eólico e
os dois aerogeradores mais próximos e numa área controlo, em todas as fases do projeto,
incluindo o ano zero;

•

Campanhas de prospeção de cadáveres em redor dos aerogeradores;

•

Testes de detetabilidade e remoção/decomposição de cadáveres.

O plano de monitorização deve efetuar a caraterização da situação de referência (ano zero)
relativa aos parâmetros de utilização do espaço por quirópteros na área do sobreequipamento e
nos dois aerogeradores mais próximos.
No ano zero deverá ser aplicada a mesma metodologia dos restantes anos garantindo o
seguimento das espécies durante pelo menos um ciclo anual completo, que deve estar concluído
antes da instalação do PE. A monitorização do ano zero deverá amostrar parâmetros de
utilização do espaço de quirópteros de forma a permitir a comparação entre a situação pré e pósprojeto. A monitorização do ano zero deverá ser efetuada também na área controlo.
Considerando a proximidade do sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas com o Parque
Eólico do Cadafaz/Góis (localizado ao longo da mesma cumeada), a referida monitorização e
caraterização da situação de referência para o ano zero poderá basear-se nos resultados obtidos
da monitorização para o ano zero do sobreequipamento do Parque Eólico do Cadafaz/Góis.
Parâmetros a monitorizar
No caso de serem detetados abrigos de quirópteros, os parâmetros a recolher serão os
seguintes:
•

Número de indivíduos;

•

Espécies presentes (sempre que possível);

•

Presença/ausência de vestígios (guano, cadáveres, marcas no teto);

•

Localização e descrição do tipo do abrigo (casa, gruta, mina, etc).

•

Nas amostragens com ultrassons, os parâmetros a recolher são:

•

Número de passagens por ponto de amostragem;

Para estimar a mortalidade associada ao “Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas”
será necessário determinar os seguintes parâmetros:
•

Número de indivíduos encontrados mortos em redor dos aerogeradores;

•

Taxa de remoção/decomposição de cadáveres, por predadores e necrófagos;

•

Taxa de detetabilidade de cadáveres pelos observadores.

Locais e frequência de amostragem
Os trabalhos de amostragem deverão abranger a fase de pré-construção, construção e, no
mínimo, um período de três anos da fase de exploração. A área de estudo incluirá toda a área
do PE Malhadas, o Sobreequipamento, a área controlo e, no caso da monitorização de abrigos,e
uma faixa envolvente de 10km de largura.
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Monitorização de abrigos
Sendo já conhecidos os abrigos existentes na envolvente do Sobreequipamento (Ecosativa,
2012), não se prevê a necessidade de nova prospeção de abrigos em fase anterior à construção.
Desta forma, será realizada a monitorização de abrigos durante a fase de construção e
exploração. Serão visitados os 4 abrigos onde foram identificados indivíduos ou indícios de
presença (guano) de quirópteros (pelo menos entre abril e junho). Caso se identifiquem abrigos
com mais de 10 indivíduos e/ou muitos vestígios (acumulação de guano ou cadáveres), estes
deverão ser visitados sazonalmente. No caso dos abrigos subterrâneos, que se confirmem ser
de importância nacional, a visita aos mesmos deverá ser executada por técnicos do ICNF ou
colaboradores credenciados.
As visitas aos abrigos serão efetuadas no primeiro ano de amostragem (fase de construção)
sendo que caso se verifique a ocorrência de abrigos com elevada ocupação os mesmos deverão
ser visitados sazonalmente nos anos seguintes (fase de exploração).
Utilização espacial
Deverão ser selecionados pelo menos 4 pontos de amostragem, os pontos de amostragem
deverão abranger para a área do sobreequipamento, os dois AG mais próximos e outros tantos
pontos na área controlo, os quais deverão ser monitorizados mensalmente durante o período de
maior atividade deste grupo (março a outubro).
Deverão ainda ser realizados o mesmo número de pontos de amostragem numa área não
afetada pelo projeto em questão, servindo por isso de Controlo. Esta área deverá apresentar
condições ecológicas semelhantes à área afeta e localizadas o mais próximo possível desta sem
que haja sobreposição, podendo os pontos controlo estarem concentrados numa área só ou por
diversas áreas mais pequenas, desde que cumprida a condição anterior.
Determinação da mortalidade
A monitorização da mortalidade de quirópteros deverá ser efetuada semanalmente, entre março
e outubro, ao longo dos 3 anos de exploração. A prospeção deverá ser efetuada num raio de
cerca de 5m superior ao comprimento da pá. Como é habitual neste tipo de estudos, de modo a
otimizar a recolha de informação e a sua relação custo-benefício estes trabalhos, sempre que
coincidentes, deverão ser realizados em simultâneo com os da avifauna, uma vez que as
metodologias a aplicar são idênticas.
Deverá ser efetuada a monitorização da mortalidade conjuntamente para a avifauna e
quirópteros e as campanhas de prospeção de cadáveres deverão incluir o aerogerador a
construir no âmbito do sobreequipamento e todos os AG do PE Malhadas, tal como proposto
para a avifauna.
De acordo com ICNB (2009), se não forem encontrados abrigos de importância nacional, se a
utilização da área não for muito intensa ou se não ocorrerem espécies com estatuto de ameaça
“Criticamente Ameaçado”, “Em Perigo” ou “Vulnerável”, as prospeções de mortalidade poderão
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ser realizadas com uma periodicidade menos intensiva. Nesse caso, propõe-se a realização de
amostragens com a mesma periodicidade proposta para a avifauna.
De modo a determinar uma estimativa de mortalidade próxima da real deverão ser aplicados
fatores de correção (detetabilidade e decomposição/remoção), os quais deverão ser obtidos
através de testes realizados em campo. Recomenda-se que estes testes sejam realizados em
conjunto com os da avifauna.
Técnicas e métodos de recolha de dados e equipamentos necessários
Prospeção de abrigos
Serão prospetados abrigos potenciais de morcegos (grutas, minas, edifícios abandonados,
igrejas, pontes, etc.) em busca de indícios de presença (acumulações de guano, cadáveres no
chão ou restos de insetos). No caso de se encontrarem novos abrigos, que albergarem muitos
morcegos que se suspeite que possam ter importância a nível nacional, dever-se-á informar o
ICNF para que a sua importância seja avaliada por esta entidade.
Os abrigos importantes deverão ser monitorizados no sentido de serem identificadas as espécies
presentes, bem como a sua abundância. Outras informações deverão ser igualmente registadas:
a estação do ano, o grau de atividade dos animais, a presença de crias, o grau de perturbação
humana, o tipo de abrigo. Os abrigos considerados importantes a nível nacional serão incluídos
no Programa de Monitorização de Abrigos Subterrâneos que o ICNF tem vindo a realizar desde
1987; nesse caso, as visitas passarão a ser realizadas por técnicos do ICNF. Caberá ao ICNF
definir o envolvimento da equipa de Monitorização do Sobreequipamento do Parque Eólico
nestas visitas.
O equipamento necessário para a prospeção e monitorização dos abrigos consiste em: GPS,
lanternas, luvas protetoras, cordas, escada, material de espeleologia, craveira, sacos de pano.
Utilização espacial
Para avaliação da utilização que as diferentes espécies de morcegos fazem da área de estudo,
deverão ser realizados pelo menos 4 pontos, esta amostragem deverá abranger a área do
Sobreequipamento do Parque Eólico e os dois AG mais próximos, e outros tantos pontos de
amostragem na área controlo. Os pontos deverão ser caracterizados em termos de: distância às
futuras torres, inclinação, orientação predominante, utilização do solo, proximidade a água, e
proximidade a abrigos (se conhecidos). A caracterização climática (temperatura, velocidade e
direção do vento, fase da lua, etc.) deverá ser realizada em cada amostragem.
Os pontos deverão ser amostrados com detetores de ultrassons e com um gravador digital com
uma taxa de amostragem de 44KHz. Deverão ter uma duração fixa (10 minutos cada) e não
deverão ser realizados em condições meteorológicas adversas (chuva, vento, nevoeiro,
trovoadas). O trabalho de campo deverá decorrer durante as 3 ou 4 primeiras horas após o pôrdo-sol, altura que corresponde ao período de maior atividade dos morcegos. Todos os contactos
auditivos deverão serão gravados, para posterior análise. Durante 10 minutos deverão ser
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contabilizadas todas as passagens de quirópteros sejam ou não gravadas. De modo a maximizar
o período de amostragem e para que o método seja uniforme, deverá ser utilizado o parâmetro
de gravação de 1,7s, sendo que cada gravação deverá ser reproduzida durante 17s de modo a
registá-la no gravador externo.
De acordo com as novas Diretrizes do ICNF (2017), deve ainda considerar-se a realização de 1
amostragem em altura, usando pelo menos um par de estações automáticas: uma no solo e outra
no mesmo local, mas a uma altura que seja representativa da esfera de varrimento das pás do
aerogerador. Esta amostragem deverá realizar-se no período compreendido entre 1h antes do
pôr-do-sol e 1h após o nascer-do-sol; devem ser usadas estações automáticas do mesmo tipo,
assegurando que as definições são as mesmas (nomeadamente, duração da gravação, intervalo
entre gravações, ganho, trigger e filtros) para permitir a comparação dos dados entre as duas
estações. As definições usadas devem ser descriminadas no relatório.
As amostragens com estações automáticas devem ser realizadas pelo menos uma semana por
mês entre março e outubro. Devem ser recolhidos dados de velocidade/intensidade do vento na
mesma localização e altura das estações automáticas.
Anualmente, juntamente com os relatórios de monitorização deverá ser enviado ao ICNF uma
cópia das gravações (devidamente identificadas com o local, data e espécie).
Equipamento necessário para a realização dos pontos de amostragem: GPS, detetor de
ultrassons, gravador de ultrassons, estações automáticas.
Determinação da mortalidade
Os vestígios de cadáveres ou animais feridos deverão ser prospetados em deslocações a pé,
sendo retirados da área para evitar duplicação de resultados. O observador deverá adequar a
sua velocidade de deslocação e a distância entre transectos à visibilidade que o habitat lhe
proporciona, cobrindo o máximo de área prospetável possível dentro do raio definido. Locais
inacessíveis e de deslocação ou visibilidade muito reduzidas deverão ser excluídos da área a
prospetar.
Os morcegos detetados deverão ser congelados ou mantidos em álcool e remetidos ao ICNF,
para identificação.
Para o cálculo mortalidade deverão ser utilizados dois fatores correção: a taxa de
decomposição/remoção e a taxa de detetabilidade.
De acordo com os trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos sugere-se que os testes de
detetabilidade e remoção/decomposição para morcegos sejam usados os resultados obtidos nos
testes de parques eólicos adjacentes, com características semelhantes (exemplo: Picos e Vale
do Chão), tal como sugerido no Guia para a Avaliação de Impactes Ambientais de Parque Eólico
(APA, 2010).
O equipamento necessário para as campanhas de prospeção consiste em: caderno de campo,
ortofotomapas, GPS, máquina fotográfica digital, luvas, máscaras e frascos com álcool.
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Métodos de tratamento de dados
Prospeção de abrigos
Os abrigos encontrados deverão ser caracterizados em termos da sua distância aos
aerogeradores do “Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas” e taxa de ocupação ao
longo do tempo.
Utilização espacial
Os dados obtidos através dos pontos de amostragem deverão ser tratados de modo a que cada
ponto seja avaliado em termos de atividade de morcegos (número de passagens) e riqueza
específica. Sempre que possível, estes resultados deverão ser relacionados com a
caracterização biofísica de cada ponto de amostragem.
Os dados recolhidos nas estações automáticas (e.g. velocidade/intensidade do vento na mesma
localização e altura das estações automáticas) devem permitir a análise comparativa do vento e
da atividade registada nas duas estações automáticas. Os registos obtidos poderão ser sujeitos
à medição automática das características das vocalizações e/ou identificação automática, desde
que com posterior validação de mais de 5% dos registos recolhidos; os dados validados terão de
incluir registos de todas as espécies identificadas.
A evolução ao longo do tempo dos parâmetros populacionais determinados para o
Sobreequipamento do Parque Eólico deverá ser acompanhada estatisticamente, por
comparação com os valores obtidos na área controlo.
Determinação da mortalidade
Para o cálculo da mortalidade deverão ser utilizados dois fatores de correção: a taxa de
decomposição/remoção e a taxa de detetabilidade, determinadas em anos anteriores para o
Parque Eólico de Picos e Vale do Chão).
A utilização das taxas de detetabilidade e de decomposição e remoção calculadas para o PE de
Picos Vale Chão, só será viável desde que sejam utilizadas as mesmas metodologias e sejam
os mesmos observadores a fazer a amostragem.
A aplicação destes 2 fatores de correção aos valores de mortalidade observada nas prospeções
permitirá estimar a mortalidade real provocada pelos aerogeradores.
Relação entre fatores ambientais a monitorizar e parâmetros do projeto
Através da realização de amostragens de ultrassons ao longo do período de construção e
exploração será possível determinar parâmetros de abundância relativa e riqueza específica para
a área de estudo. A confrontação dos resultados obtidos na área do Sobreequipamento do
Parque Eólico, dois AG mais próximos e área controlo permitirá determinar, no final da
monitorização, a influência que o projeto tem na utilização da área.
Os pontos de amostragem devem ser caraterizados relativamente à distância aos
aerogeradores, orientação predominante, uso do solo, proximidade a abrigos, etc. Os resultados
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deverão ainda ser relacionados com os habitats que envolvem cada ponto de amostragem e as
condições atmosféricas na altura em que as amostragens foram efetuadas.
Através da aplicação dos fatores de correção (taxas de deteção e remoção/decomposição) à
mortalidade observada durante as prospeções, será possível estimar a mortalidade real
provocada pela colisão com os aerogeradores e, assim, avaliar os impactes reais destas
infraestruturas.
Em cada visita, os abrigos serão caracterizados em termos de ocupação, número de espécies
presentes, número de indivíduos e se existem vestígios de reprodução. A variação da taxa de
ocupação dos abrigos poderá dar indicações acerca de uma eventual influência do
Sobreequipamento eólico nas espécies presentes.
A área controlo deverá ser acompanhada de informação cartográfica de contexto,
nomeadamente a relativa à localização de outros parques eólicos existentes na região.
Tipos de medidas de gestão ambiental a adotar face aos resultados da Monitorização
Na fase de exploração, existem normalmente dois tipos principais de impactes negativos sobre
o grupo de morcegos: a criação de efeito de exclusão e a mortalidade de animais devido à colisão
destes com as pás dos aerogeradores.
Após a análise dos dados obtidos será possível verificar se as medidas propostas estão a surtir
efeito e se será necessário melhorá-las ou propor outras mais adequadas.
Periodicidade dos relatórios e critérios para revisão do plano de monitorização
Deverá ser efetuado um relatório técnico no final de cada ano de monitorização (entregue de 60
a 90 dias após a realização da última amostragem do ano), em que a estrutura esteja de acordo
com a Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro. Neste documento deverá ser avaliada a eficácia
do plano de monitorização, procedendo-se à sua alteração caso a equipa responsável considere
pertinente. Nestes relatórios, e sempre que possível, deverá ser realizada uma comparação dos
resultados com os anos precedentes, de modo a que se possam retirar conclusões mais fiáveis
e a uma escala temporal. Neste sentido, também no final do programa de monitorização deverá
ser efetuado uma revisão geral dos resultados obtidos ao longo de todo o período de
monitorização.
No final dos três anos de monitorização em fase de exploração, caso seja demonstrada a
inexistência de impactes negativos sobre vertebrados voadores, o programa de monitorização
poderá terminar. No caso de serem identificados impactes negativos significativos sobre
espécies protegidas ou com estatuto de ameaça deverão ser implementadas medidas com vista
à correção destes impactes e o programa de monitorização deverá manter-se pelo menos
durante mais dois anos.
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ANEXOS
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Anexo I: Enquadramento e localização do projeto
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100 m

205250

205500

205750

204000

206000

205000

206000

207000

208000

±
348000

347000
348000
346750

346750

AG16

=

AG6

=

==

=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

347000

347000

347000

±

=

AG16

=

=

AG1

345000

=

345000

346500

346500

=

346000

AG2

346000

AG5
=

AG3

204000

205000

206000

346250

208000

0

1 km

Limite da área de estudo

Plataforma

346000

346000

FIG02_EIA_SE_PE_Malhadas

205750

Edifício de comando/
subestação existente

206000

0

100 m

Figura 2 - Apresentação da Área de Estudo

E
E

Beja

H
H

A
A

Lisboa Évora

Vala de cabos

205500

Castelo Branco

Portalegre
Torres Vedras

Acesso existente

205250

Guarda
Coimbra

N
N

Aerogeradores existentes

Vila Real

A
A

=

Bragança
Porto

P
P

Aerogerador previsto

S
S

=

O C E A N O AT L Â N
TT I C O

346250

Extrato da Carta Militar de Portugal, Esc. 1/25 000, folha nº 253. IGeoE
Origem das coordenadas retangulares: Ponto fictício (unidades em metros)

207000

Faro

Anexo II: Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais
I.

Enquadramento

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

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

•

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

Fatores Ambientais

Significância dos
impactes negativos

Significância dos
impactes positivos

Geologia e Geomorfologia

Pouco significativos

Não identificados

Solo e Uso do Solo

Pouco significativos

Não identificados

Sistemas Ecológicos

Significativos

Não identificados

Qualidade do Ar

Não identificados

Pouco significativos

Ambiente Sonoro

Pouco significativos

Não identificados

Socioeconomia

Não identificados

Significativos

Património Cultural

Pouco significativos

Não identificados

Paisagem

Pouco significativos

Não identificados

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

Preponderância

Geologia e Geomorfologia

Não Relevante

Solo e Uso do Solo

Não Relevante

Sistemas Ecológicos

Relevante

Qualidade do Ar

Não Relevante

Ambiente Sonoro

Não Relevante

Socioeconomia

Relevante

Património Cultural

Relevante

Paisagem

Relevante

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários
fatores ambientais e dada à preponderância atribuída aos mesmos, a presente CA procedeu à
determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais do projeto de
“Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas”, de acordo com a valoração numérica
definida na metodologia proposta pelo Grupo de Pontos Focais das Autoridades de AIA, tendo
sido obtido o valor 3.
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Anexo III: Registo fotográfico da visita ao local
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Processo de AIA n.º 2972
“SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE MALHADAS”
Registo da Visita ao Local
24 de outubro de 2017

Vista do Parque Eólico de Malhadas.

Vista do Parque Eólico de Malhadas.

Vista do local de implantação do novo Aerogerador, bem como, do Aerogerador n.º 1 do Parque Eólico de Malhadas.

Vista para o local de implantação do novo Aerogerador (ver seta) e envolvente a partir da base do Aerogerador n.º 1.,
onde é possível ver a Subestação e os 14 aerogeradores existentes do Parque Eólico de Malhadas.

Vista dos acessos existentes no Parque Eólico de Malhadas.

Vista do local de implantação do novo Aerogerador.
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Vista do Parque Eólico de Malhadas.

Vista da entrada do Aerogerador n.º 3.

Vista do Posto de transformação do Aerogerador n.º 3.
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Vista da Subestação do Parque Eólico de Malhadas.

Vista do edifício de Comando da Subestação.

Vista da Placa informativa sobre o Parque Eólico de Malhadas

Vista do reservatório de lubrificantes.

Processo de AIA n.º 2972: Registo da Visita ao Local | 24 de outubro 2017

80

Anexo IV: Pareceres Externos
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