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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
do projeto do “Parque Eólico do Sincelo” em fase de projeto de execução, sendo emitido pela Comissão
de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro.
Dando cumprimento ao disposto no diploma acima mencionado, a Direção-Geral de Energia e Geologia
(DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.)
para procedimento de AIA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao “Parque Eólico do Sincelo”
em fase de projeto de execução”, cujo proponente é a Eólica do Sincelo, S.A..
O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido nas seguintes
disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual:
nos termos do artigo 1.º, n. 3, alínea b), subalínea iii), pelo facto de o projeto ter sido considerado
suscetível de provocar impacte significativo no ambiente.
Deste modo, e de acordo com o definido no artigo 8.º do diploma mencionado, a autoridade de AIA
competente é a APA, I.P. Assim, através do ofício n.º S019822-201903-DAIA.DAP, de 26/03/2019 a APA,
I.P., nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º do mesmo diploma, e em conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º,
uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa do Ambiente,
I.P. (APA, I.P.), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e Geologia
(LNEG), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), Direção-Geral
de Energia e Geologia (DGEG), Direção-Geral de Saúde (DGS) / Administração Regional de Saúde do Centro
(ARS Centro) e Instituto Superior de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada "Prof. Baeta Neves"
(ISA/CEABN).
Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes:


APA/DAIA – Arq.ª Pais. Catarina Castro Henriques



APA/DCOM – Eng.ª Clara Sintrão



DGPC – Dr. João Marques



LNEG – Prof. Dr. Carlos Meireles



CCDR Centro – Arq. Luís Gaspar



DGEG – Eng.ª Ana Isabel Costa



APA/DGA/DGAR – Eng.ª Margarida Guedes



APA/ARH Norte – Eng. Pedro Moura



APA/ ARH Centro – Dr.ª Fátima Laranjeira



DGS / ARS Centro – Dr.ª Ana Viseu



ISA/CEABN – Arq. Pais. João Jorge

O EIA objeto da presente análise, datado de fevereiro de 2018, é da responsabilidade da empresa Agripro
Ambiente, Consultores, S.A., tendo sido elaborado entre novembro de 2018 e janeiro de 2019. É composto
pelos seguintes volumes: Volume 1 – Resumo Não Técnico, Volume 2 – Relatório Síntese e Volume 3 –
Relatórios Técnicos (Anexos).
O EIA foi acompanhado pelo respetivo projeto, em fase de projeto de execução.
Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação: Aditamento, datado de junho de
2019; Resumo Não Técnico reformulado, datado de junho de 2019; Aditamento 2 - Elementos
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Complementares, datados de julho de 2019.
Pretende-se com este Parecer, apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação
efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao projeto
em causa.

2.

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do EIA e projeto do “Parque Eólico do Sincelo”, foi a
seguinte:

2



Análise da conformidade do EIA, com solicitação de elementos adicionais, a 23 de abril de 2019,
relativos aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: Descrição do Projeto; Fatores Ambientais –
Situação de referência, avaliação de impactes e medidas de minimização (Geologia e
Geomorfologia; Recursos Hídricos; Solos e Uso do Solo; Socioeconomia; Ordenamento do
Território; Paisagem; Património cultural; Saúde Humana), Peças Desenhadas e Impactes
Cumulativos. Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico. Esta informação foi
apresentada em 06 de junho de 2019.



Declaração da conformidade do EIA a 21 de junho de 2019 com solicitação de informação
complementar relativa ao Património. Esta informação foi enviada a 30 de julho de 2019 sob a
forma de “Aditamento 2”.



Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 28 de junho
a 8 de agosto de 2019.



Solicitação de pareceres específicos às seguintes entidades externas: Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF) e Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE).



Visita ao local do projeto, efetuada a 02 de agosto de 2019, tendo estado presentes
representantes da CA, do proponente e da empresa que elaborou o EIA.



Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos, bem como consulta dos elementos do projeto
de execução, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos
serem minimizados/compensados.
A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas
entidades que constituem a CA.



Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto
e da respetiva área de implantação.



Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a
integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados
da Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do
projeto, caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos impactes, medidas de
minimização e planos de monitorização.



Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de
avaliação, 3. Antecedentes, 4. Descrição do projeto, 5. Análise específica do EIA, 6. Síntese dos
pareceres das Entidades Externas, 7. Resultados da Consulta Pública, 8. Conclusão, 9.
Condicionantes, Elementos a apresentar, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização.
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3.

ANTECEDENTES

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do
procedimento de AIA.
3.1.

ANTECEDENTES DO PROJETO

Como referido, o proponente do projeto é a sociedade Eólica do Sincelo, S.A. (ESCL). A acionista única da
ESCL é a EDP Renewables, SGPS, S.A., empresa do grupo EDP Renováveis, o qual detém já uma vasta
experiência de construção e exploração de projetos desta natureza, sendo atualmente detentor de 64
parques eólicos em Portugal.
No dia 28 de junho de 2016, a EDP Renewables, SGPS, S.A. celebrou com a Ventinveste, S.A. e com a
Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), a “Alteração ao Contrato relativo à Atribuição de Capacidade
de Injeção na Rede do Sistema Elétrico de Serviço Público e Pontos de Receção Associados para Energia
Elétrica Produzida em Centrais Eólicas – Fase B”.
Esse ato jurídico veio consubstanciar a alienação de sociedades feita pela Ventinveste à EDP Renewables,
SGPS, cabendo agora a essas sociedades, no âmbito do Contrato acima referido, o direito de desenvolver,
construir e colocar em serviço um conjunto de parques eólicos em Portugal continental, num total de
216,4 MW.
Uma dessas sociedades denomina-se atualmente ESCL, proponente do projeto do Parque Eólico do
Sincelo, que, desta forma, pretende encontrar uma alternativa viável ao(s) projeto(s) que dispunha no
âmbito da Ventinveste – os quais se revelaram inviáveis e não reformuláveis – visando o cumprimento do
Contrato celebrado com a DGEG, não só em termos de quantidade da potência a instalar contratada, mas
também dentro da data limite contratual de conclusão da entrada em operação dessa potência.
O processo de escolha de alternativas de um projeto eólico é de certa forma restritivo. O estabelecimento
de um parque eólico resulta da possibilidade de reunir recurso eólico, em terrenos passíveis de implantar
os equipamentos necessários, disponibilizados para o efeito através do estabelecimento de contratos com
os respetivos proprietários, e da permissão de interligação à rede elétrica pública para escoar a energia
produzida.
No caso específico dos projetos que integram o Parque Eólico do Sincelo, importa ter presente o seu
enquadramento no projeto nacional decorrente do Concurso promovido pelo Governo (Atribuição de
Capacidade de Injeção na Rede do Sistema Elétrico de Serviço Público e Pontos de Receção Associados
para Energia Elétrica Produzida em Centrais Eólicas – Fase B), conforme se explicou acima.
No âmbito do concurso público referido, o Governo definiu a potência de injeção na rede do Sistema
Elétrico de Serviço Público, tendo para o efeito identificado quais os possíveis pontos de receção. Ou seja,
do ponto de vista técnico surgiu desde logo uma primeira condicionante, pois a viabilidade técnicoeconómica dum projeto desta natureza está intimamente ligada não só com o recurso eólico disponível,
mas também com a possibilidade / viabilidade de ligação do centro produtor ao Sistema Elétrico de Serviço
Público.
Apesar de, nesta segunda fase de concretização dos direitos de ligação de rede atribuídos pelo Concurso,
ter havido necessidade de reorganizar os pontos de receção inicialmente alocados ao Promotor, houve
novamente que ter em conta as disponibilidades de potência de injeção na rede (ligação à rede) do
Sistema Elétrico de Serviço Público, indicados pelos operadores da RNT – Rede Nacional de Transporte, a
REN, S.A. e da RND – Rede Nacional de Distribuição, a EDP Distribuição, S.A.
Por outro lado, de forma a melhor se compreender as razões que levam à escolha de determinado local
para implantação de um parque eólico, importa referir os seguintes dois aspetos:


Devido aos custos de instalação deste tipo de projeto e aos custos e receitas de exploração dos
parques eólicos, verifica-se que a rentabilidade mínima só é alcançada em sítios onde a velocidade
média anual do vento seja relativamente elevada;
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Estudos diversos de avaliação do potencial eólico em Portugal continental identificam as zonas
mais montanhosas do território, a zona oeste e a costa alentejana e algarvia como áreas em que
ocorrem as condições ótimas para a implantação de parques eólicos.

Tendo em consideração os antecedentes deste projeto, onde foi imposto ao Promotor o local de
interligação ao Sistema Elétrico de Serviço Público, conforme já foi explicado, a questão do recurso eólico
mínimo necessário para a viabilidade económica dos projetos eólicos e a existência de terrenos adequados
e disponibilizados para o efeito, a ESCL desenvolveu os necessários estudos técnico-económicos e
ambientais, com vista à apresentação de uma proposta adequada dos pontos de vista técnico e ambiental.
No desenvolvimento do projeto houve um esforço para minimizar o impacte ambiental decorrente da
instalação do parque eólico previsto, procurando-se desde logo que a área de instalação do parque eólico
se situasse fora de áreas com quaisquer estatutos de proteção. Procurou-se ainda minimizar os efeitos da
execução de projetos associados, como, por exemplo, a acessibilidade até aos locais de implantação dos
Sub-Parques eólicos, que já existe.
Nesta perspetiva de desenvolvimento de trabalho conjunto (técnico/económico e ambiental), sobre a
área disponível para a instalação dos Sub-Parques eólicos foram desenvolvidos os necessários estudos
ambientais, com vista à definição de uma Planta Geral e de Condicionamentos.
3.2.

ANTECEDENTES DE AIA

Nenhum dos projetos que integram o Parque Eólico do Sincelo foi sujeito a qualquer procedimento
anterior de Avaliação de Impacte Ambiental.

4.
4

DESCRIÇÃO DO PROJETO

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do
procedimento de AIA.
4.1.

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

O Parque Eólico do Sincelo destina-se à produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável e
não poluente – o vento.
O presente projeto tem um contributo direto para a diversificação das fontes energéticas do país e para
o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português no que diz respeito à produção de
energia a partir de fontes renováveis e à limitação das emissões dos Gases com Efeito de Estufa (GEE),
enquadrando-se nas linhas de desenvolvimento preconizadas pelo Compromisso para o Crescimento
Verde (CCV), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2015, de 30 de abril.
No que respeita às energias renováveis, o presente projeto enquadra-se nos objetivos da Estratégia para
as Energias Renováveis – PNAER 2020, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2013,
de 10 de abril, que substitui a anterior Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2010, de 15 de abril,
para o período até 2020.
Considerando a produção prevista para o Parque Eólico do Sincelo e utilizando por base de cálculo os
fatores de emissão de CO2 determinados pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos – ERSE (média
dos últimos cinco anos), tendo por base a informação mais recente relativa às instalações de produção de
eletricidade, é possível estimar que o projeto permitirá evitar, em termos médios gerais, a emissão anual
de 85.008 t de dióxido de carbono (CO2) quando comparado com o Gás Natural (combustível convencional
mais “limpo”) e 234.288 t de dióxido de carbono (CO2) quando comparado com o Carvão.
Ainda a propósito dos aspetos ligados aos efeitos poluentes da produção de energia, refere-se um efeito
colateral aos outros anteriormente referidos, ao benefício que é induzido pelo abrandamento nas
atividades de extração de combustíveis fósseis destinados às instalações convencionais de produção de
energia e no seu transporte para os locais de consumo, como a todos os riscos inerentes.
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4.2.

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO

O Parque Eólico do Sincelo, composto pelos Sub-Parques de Argomil-Mouro e Galo-Rainha, incluindo as
respetivas linhas elétricas e subestações, abrange as seguintes unidades administrativas, de acordo com
o quadro seguinte.

Figura 1.

Unidades administrativas abrangidas pelo projeto (Fonte: EIA, RS)

O projeto em estudo insere-se assim em territórios dos concelhos da Guarda, Pinhel e Celorico da Beira
(este último, no caso da subestação de 60/220 kV e das linhas elétricas aéreas de 60 kV e 220 kV), todos
pertencentes ao distrito da Guarda.
Os dois Sub-Parques abrangem apenas os concelhos da Guarda e Pinhel (o Sub-Parque de Argomil-Mouro
nos concelhos da Guarda e Pinhel e o Sub-Parque de Galo-Rainha apenas no da Guarda). Estes concelhos
enquadram-se na zona Centro de Portugal, e inserem-se na Região Centro (NUT II) e Sub-Região Beira
Interior Norte (NUT III) – Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela.
No Anexo 1 apresenta-se a localização e representação cartográfica do projeto) à escala local, regional e
local. No Anexo 2 apresenta-se o layout de todas as componentes de projeto: sub-parques eólicos, linha
elétrica a 60 kV, linha elétrica a 220 kV e subestação do Sincelo de 60 kV / 220 kV.
4.3.

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

4.3.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS
O Parque Eólico do Sincelo, que integra os Sub-Parques eólicos de Argomil-Mouro e de Galo-Rainha, prevê
a instalação de 13 aerogeradores em cada Sub-Parque, de 3,6 MW de potência unitária, num total de 93,6
MW, que irão ligar à subestação existente da REN de Chafariz. Este projeto permitirá a produção média
anual de 240 GWh de energia elétrica.
O acesso principal à área do projeto será realizado a partir da A25, na zona da Guarda (saída para Pinhel),
depois pela EN221 em direção a Pera do Moço. Nas proximidades desta povoação, a partir de dois
entroncamentos existentes na EN221, é feita a ligação ao Sub-Parque Eólico de Argomil-Mouro, para
nascente, e ao Sub-Parque Eólico de Galo-Rainha, para poente.
Para além dos acessos existentes, para a ligação entre os aerogeradores serão criados novos acessos. A
vala de cabos, na maioria dos casos, e sempre que técnica e ambientalmente mais favorável, acompanhará
os acessos. Pontualmente, em situações especiais, poderá haver necessidade de criar-se troços
“Parque Eólico do Sincelo”, projeto de execução
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específicos, fora da zona dos acessos, de modo a minimizar-se os impactes decorrentes da sua instalação.
Em cada Sub-Parque existirá uma subestação de 20/60 kV.
Relativamente aos projetos associados, destaca-se a linha a 220 kV entre a Subestação do Sincelo –
Subestação Chafariz, para a qual foi elaborado um Estudo de Grandes Condicionantes numa fase
preliminar de desenvolvimento do projeto. Analisados dois corredores alternativos, optou-se pelo
corredor sul, por apresentar uma solução de localização com condicionantes significativamente mais
moderadas, tendo este corredor sofrido ajustamentos posteriores no decurso do processo de elaboração
do seu Projeto de Execução. Do ponto de vista técnico, este corredor também se revelou o mais
conveniente, já que o outro corredor obrigava a difíceis travessias de linhas existentes.
4.3.2. PARQUE EÓLICO
Aerogeradores
Prevê-se que os aerogeradores sejam do tipo Senvion 3.6 M114. As principais características destes
aerogeradores são apresentadas no quadro que se segue.
Quadro 1 - Principais características dos aerogeradores a instalar. (Fonte: EIA, RS)
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Um grupo aerogerador é constituído, essencialmente, por rotor, "nacelle" (caixa de engrenagens e
gerador), torre e equipamento elétrico, apresentando neste caso o tipo de regulação "pitch”.
O rotor das máquinas é constituído por 3 pás de fibra de vidro e poliéster e por um cubo. O movimento
do rotor é transmitido ao gerador por intermédio de uma caixa de engrenagens.
O sistema de regulação do ângulo de passo das pás (regulação “pitch”), permite o controlo da velocidade
de rotação do rotor. A paragem do aerogerador é feita pelo posicionamento das pás em posição de
bandeira, sem recurso ao uso de freios até à paragem completa da máquina. Os freios são usados apenas
quando o aerogerador está em manutenção, como forma de aumentar a segurança das equipas de
intervenção.
A "nacelle", instalada no topo da torre, alberga a maior parte do equipamento. Permite um eficaz
isolamento antirruído e assegura a proteção dos equipamentos contra descargas atmosféricas. Na
"nacelle" estão ainda instalados os dispositivos de medição da velocidade e da direção do vento.
A potência elétrica produzida pelo gerador é entregue à rede através de uma unidade
retificadora/inversora, o que garante alta qualidade à energia que é injetada na rede. Com este sistema
de conversão de energia, o aerogerador funciona com velocidade variável, o que permite a minimização
dos esforços e que a conversão da energia eólica em elétrica seja atingida da maneira mais eficiente.
Esta ligação constitui um acoplamento elétrico elástico entre o gerador e a rede, com várias vantagens
inerentes, nomeadamente a transferência otimizada da potência e minimização de interações não

“Parque Eólico do Sincelo”, projeto de execução

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3272

desejadas entre o rotor e a rede elétrica, em ambos os sentidos. A potência elétrica pode ser regulada
com precisão entre zero e a potência nominal.
Outras estruturas
Para além da instalação de 26 aerogeradores, divididos em dois Sub-Parques (13 + 13) estão previstas as
seguintes estruturas e intervenções de projeto no parque eólico propriamente dito:


Duas subestações (20/60 kV), uma em cada Sub-Parque, com uma área unitária de 825 m2, nas
quais se irão localizar as estruturas de suporte dos equipamentos elétricos, o transformador, o
respetivo depósito de recuperação de óleo e as caleiras de cabos.



Valas de cabos, que apresentam uma extensão de cerca de 3.420 m para o Sub-Parque Eólico de
Argomil-Mouro e de 3.855 m para o Sub-Parque Eólico de Galo-Rainha, para interligação dos
novos aerogeradores às subestações internas dos respetivos Sub-Parques eólicos a construir. As
valas de cabos seguem sempre junto a caminhos existentes ou a construir.



Dois estaleiros de apoio à construção que apresentarão uma área unitária máxima de 1.000 m2.



Acessos a construir, que apresentam uma extensão de cerca de 3.720 m para o Sub-Parque Eólico
de Argomil-Mouro e de 2.765 m para o Sub-Parque Eólico de Galo-Rainha, para permitir o acesso
de pessoas, equipamentos e materiais aos locais de implantação dos aerogeradores, durante as
fases de construção e de exploração. Toda a rede de acessos terá uma largura de plataforma de
5,5 m e será pavimentada.



Acessos a beneficiar, que apresentam uma extensão de cerca de 3.420 m para o Sub-Parque Eólico
de Argomil-Mouro, e de 3.855 m para o Sub-Parque Eólico de Galo-Rainha. De referir que, no
geral, se prevê somente a repavimentação com “tout-venant” dos acessos existentes e limpeza
de valetas.



2 Torres Meteorológicas Permanentes (TMP), uma por cada Sub-Parque eólico, com uma área
unitária de 200 m2.

4.3.3. LINHAS ELÉTRICAS AÉREAS DE 60 KV E DE 220 KV
As linhas elétricas a construir destinam-se a viabilizar o transporte para o Sistema Elétrico Nacional
(Subestação de Chafariz) da energia produzida no Parque Eólico do Sincelo.
No que respeita ao projeto da linha aérea de 60 kV, o mesmo é caraterizado por 67 apoios e um
comprimento de cerca de 15,5 km, através da qual se escoará a energia produzida pelos Sub-Parques (SubParque Eólico de Argomil-Mouro e Sub-Parque Eólico de Galo-Rainha) para a Subestação do Sincelo
(60/220 kV). A partir desta subestação será feita a ligação, através de uma linha a 220 kV, à subestação de
Chafariz da REN (existente).
A linha de 60 kV desenvolver-se-á em apoios de linha simples até ao ponto de confluência com o ramal da
subestação do Sub-Parque Eólico de Galo-Rainha, a partir do qual segue até à Subestação do Sincelo em
apoios comuns de linha dupla.
Relativamente ao troço de linha simples, os apoios serão metálicos com cabos condutores e um cabo de
guarda. O troço comum aos dois Sub-Parques, do ponto de confluência das linhas até à Subestação do
Sincelo, é caraterizado por apoios metálicos e de betão, que servem de suporte a 3 cabos condutores e
um cabo do tipo cabo de guarda.
Tendo em vista a minimização dos riscos associados à presença e funcionamento da linha foram adotadas,
na execução do projeto, distâncias ao solo e a obstáculos, em geral, muito superiores aos valores de
segurança definidos pelo RSLEAT. Neste projeto as distâncias mínimas consideradas são as seguintes:
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Quadro 2 - Distâncias mínimas de segurança dos condutores
a obstáculos adotados na Linha elétrica de 60 kV. (Fonte: EIA, RS)

Os locais de implantação de alguns apoios da linha de 60 kV integram áreas da REN, não estando prevista
a afetação de zonas da RAN.
Ao longo do traçado definido, a linha atravessa os cursos de água da ribeira da Pega, ribeira de Massueime,
ribeira da Velosa e ribeira da Quinta de São Bento. No entanto, as distâncias aos cursos de água são
superiores às definidas como limite da Faixa do Domínio Hídrico (10 m a partir da linha que limita o leito
das águas não navegáveis nem flutuáveis ou 30 m a partir da linha que limita o leito das águas navegáveis
ou flutuáveis).
O projeto da linha aérea de 220 kV, com 30 apoios e cerca de 8,5 km, inicia-se na Subestação do Sincelo
(60/220 kV), a construir, no âmbito do presente projeto, a nordeste da sede de concelho de Celorico da
Beira, e estende-se até à Subestação de Chafariz da REN (existente).
8

Do ponto de vista técnico os apoios são caraterizados por estruturas treliçadas em aço. Estas estruturas
servirão de suporte para dois tipos de cabos: um cabo condutor disposto em esteira horizontal e dois
cabos de guarda colocados superiormente.
Relativamente às distâncias de segurança, particularmente aos obstáculos a sobre passar (solo, árvores, e
estradas, etc.), no quadro seguinte são apresentados os valores adotados no projeto.
Quadro 3 - Distâncias mínimas de segurança dos condutores
a obstáculos adotados na Linha Sincelo-Chafariz, a 220 kV. (Fonte: EIA, RS)

O traçado definido para a linha Sincelo-Chafariz a 220 kV atravessa linhas de telecomunicações, uma
conduta destinada ao transporte de gás natural e situa-se igualmente na vizinhança da estação de junção
de gás de Celorico. Em todos os cruzamentos foram asseguradas as distâncias e valores mínimos de
segurança.
A balizagem das linhas elétricas é definida na fase de projeto de execução e obedece às disposições
contidas na Circular de Informação Aeronáutica 10/03, de 6 de maio 2003, da Autoridade Nacional de
Aviação Civil. A balizagem diurna será garantida a partir da colocação de esferas de cor alternadamente
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vermelha ou laranja internacional e branca, com um diâmetro mínimo de 0,6 m, no cabo de guarda
espaçado de 30 m para o caso da linha de 60 kV ou nos dois cabos de guarda espaçados de 60 m e dispostos
em ziguezague sensivelmente segundo a horizontal para a linha de 220 kV.
Para determinados vãos das linhas elétricas, serão ainda colocados dispositivos de sinalização intensiva
para aves do tipo BFD (Bird Flight Diverter), no cabo de guarda. Os acessórios de balizagem diurna e
noturna a utilizar são idênticos aos já utilizados nas linhas da RNT pela REN, S.A.
4.3.4. SUBESTAÇÃO DO SINCELO DE 60/220 KV
A Subestação do Sincelo será equipada com um transformador 60/220 kV de 126 MVA, que receberá
energia produzida pelo Parque Eólico do Sincelo, transmitindo-a depois à RNT através de uma linha de
220 kV que fará a ligação à Subestação de Chafariz.
Esta Subestação será constituída por um Parque Exterior de Aparelhagem, onde serão instalados o
transformador e toda a aparelhagem de 220 kV e de 60 kV, e por um Edifício, designado de Edifício de
Comando, constituído por diversos compartimentos, nos quais, para além de um armazém e de um
escritório, serão instalados os equipamentos de serviços auxiliares e de comando e controlo.
O edifício de comando terá um único piso térreo e será dotado de um hall de distribuição, uma sala de
quadros, sala de telecomunicações, sala de reuniões, copa, uma instalação sanitária, armazém e uma área
destinada ao grupo de diesel.
A área total ocupada pela subestação, incluindo o estacionamento e zonas envolventes, será de cerca de
3.700 m2.
4.3.5. CALENDARIZAÇÃO DA OBRA
Fase de construção
Durante a fase de construção de um projeto de um parque eólico é desenvolvido um conjunto de
atividades, que envolvem:
 Implantação das áreas de estaleiro no local;
 Trabalhos de decapagem e acondicionamento da terra vegetal nos locais de construção dos acessos,
das valas de cabos de transporte de energia e das fundações dos aerogeradores;
 Trabalhos de escavação do subsolo ou da rocha subjacente, e de movimentações de terra em
acessos e fundações, sendo esta última particularmente respeitantes às fundações dos
aerogeradores;
 Transporte e aplicação de materiais para beneficiação/construção de acessos e da subestação;
 Instalação dos cabos e elétrodos de terra e tapamento das valas;
 Transporte de materiais para construção das fundações dos aerogeradores (será utilizado betãopronto);
 Transporte e montagem dos aerogeradores e equipamentos auxiliares;
 Arranjos exteriores finais envolvendo instalação de drenagens, modelação dos terrenos,
espalhamento de terras vegetais.
No Quadro seguinte apresenta-se a programação temporal dos trabalhos, prevista para a fase de
construção de cada um dos Sub-Parques eólicos.
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Quadro 4 - Programação dos trabalhos de construção de cada Sub-Parque eólico. (Fonte: EIA, RS)

O período de construção dos Sub-Parques eólicos terá uma duração de cerca de 10 meses. As operações
de construção desenrolam-se de forma independente e em paralelo para cada um dos Sub-Parques.
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Para a linha elétrica aérea a 60 kV prevê-se um período de construção de cerca de 9 meses. Relativamente
à linha elétrica aérea de 220 kV prevê-se um período de construção de cerca de 7 meses. Para a
Subestação do Sincelo o período de construção estimado será de cerca de 9 meses. Esta programação de
construção dos projetos das linhas e Subestação do Sincelo é compatível com a apresentada para a
construção dos Sub-Parques eólicos.
Fase de exploração
Na fase de exploração, estimada em 25 anos, as principais atividades estão relacionadas com a
manutenção e reparação dos equipamentos e acessos, pelo que os principais materiais utilizados durante
a exploração serão metais e plásticos, constituintes das peças de substituição de equipamentos, produtos
lubrificantes e outros materiais diversos.
Quanto à energia consumida, o transporte de pessoal e equipamento poderá estar na origem do consumo
de alguns combustíveis de origem petrolífera. Durante esta fase os principais resíduos produzidos são
óleos, mistura de metais, filtros contaminados e absorventes contaminados.
O destino final / tratamento de resíduos será da responsabilidade da EDP Renováveis, que através do seu
Sistema de Gestão Ambiental assegurará que são integrados num circuito adequado de recolha e
tratamento de resíduos. Nesta fase de exploração a geração de efluentes pode ainda estar associada à
utilização das instalações sanitárias presentes nas subestações, por parte dos trabalhadores responsáveis
pelos trabalhos de operação e manutenção, cuja água residual é armazenada em fossa estanque. Os
resíduos são tratados como lamas de fossas sépticas e enviadas para destino final licenciado.
Fase de desativação
Torna-se difícil prever o enquadramento que então existirá para a fase de desativação de um
empreendimento desta natureza, num horizonte temporal de 25 anos. Todavia, é previsível a execução
de um conjunto de operações que se centrarão fundamentalmente nos seguintes elementos:
 Aerogeradores;
 Acessos;
 Torre Meteorológica Permanente (TMP);
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 Subestações;
 Linhas elétricas.
Uma vez concluído o período de vida útil do empreendimento, o mesmo poderá ser renovado e/ou
reabilitado com a finalidade de continuar a operar durante um novo período de vida útil, ou poderá ser
desativado e desmontado caso as condições económicas de exploração, face aos custos envolvidos, assim
o venham a determinar.
No caso de o projeto ser removido, prevê-se que não haja consumo de materiais, mas apenas consumo
de energia elétrica e, eventualmente, de outro combustível, para atividade de camiões, máquinas e
equipamentos diversos. Nessa fase os efluentes, resíduos e emissões serão da mesma natureza que os
originados na fase de construção, embora em menor quantidade, por não ser necessário executar as
escavações e betonagens, nem movimentações de terra.

5.

ANÁLISE ESPECÍFICA DO EIA

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Geologia e
Geomorfologia; Recursos Hídricos; Solos e Ocupação dos Solos; Socioeconomia; Ordenamento do
Território; Sistemas Ecológicos; Ambiente Sonoro; Paisagem; Património; Clima Alterações Climáticas e
Qualidade do Ar.
No âmbito da avaliação e dadas as características do projeto e do seu local de implantação consideraramse como fatores ambientais relevantes os seguintes: Sistemas Ecológicos, Paisagem, Património,
Ambiente Sonoro e Socioeconomia.
No presente parecer foi igualmente verificada a compatibilização do projeto com os Instrumentos de
Gestão do Território no capítulo referente ao Ordenamento do Território.
Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na
informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do projeto de execução e ainda
noutras recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação
efetuada pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam.
5.1.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

5.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
O projeto em estudo localiza-se no chamado Maciço Antigo, mais concretamente na Zona Centro-Ibérica.
Geologicamente, na área do projeto predominam as rochas graníticas, nomeadamente no granito de grão
muito grosseiro, frequentemente porfiróide, essencialmente biotítico. Há a assinalar a presença de filões
de rochas básicas, doleríticas, e uma mancha de rochas metamórficas, migmatíticas, onde ocorrem
intrusões gabróicas (gabros da Menoita).
A região tem cartografia geológica publicada à escala 1:50 000 mas editadas em anos diferentes,
nomeadamente a Carta Geológica de Portugal (folhas n.os 17-B – Fornos de Algodres e 18-A – Vila Franca
das Naves, edições de 1990 e 1962, respetivamente).
A caraterização geomorfológica e geológica está devidamente fundamentada bem como os aspetos
estruturais e das suas implicações tectónicas e sísmicas.
As manchas migmatíticas, designadas, e bem, por “complexo xisto-granito-migmatito” correspondem a
rochas metamórficas, xistos e migmatitos. Quanto à idade, não há qualquer informação se o protólito
destas rochas é paleozoico. Muito provavelmente o protólito deverá ser de idade Neoproterozóico dado
que os granitos das Beiras instruem no “Grupo das Beiras”, neoproterozóico.
Igualmente é de realçar a preocupação na caracterização do património geológico e dos recursos minerais.
A área do projeto enquadra-se numa região conhecida por Sub-província Uranífera das Beiras. Também
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foram importantes as explorações de volfrâmio, como as que ocorrem nas proximidades do Sub-Parque
Galo-Rainha na mancha migmatítica de Racamondo-Menoita. Apesar do seu potencial mineiro,
presentemente não há nenhuma atividade mineira quer de prospeção quer de exploração.
5.1.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Quanto aos impactes na geologia, os principais ocorrem na fase de construção e estão relacionados com
as ações de regularização do terreno, necessárias à instalação das novas infraestruturas (plataformas e
acessos). Com a construção dos acessos, a instalação dos aerogeradores e dos apoios das linhas elétricas,
haverá inevitavelmente movimentação de terras e a criação de taludes de escavação e aterro. Atendendo
à morfologia e à geologia não é expectável que haja instabilidade de taludes causadores de deslizamentos.
Em suma, os impactes serão negativos, permanentes, diretos, reduzidos, mas definitivos.
5.1.3. CONCLUSÃO
Face ao exposto, considera-se estarem reunidas as condições para emissão de parecer favorável,
condicionado às disposições contidas no final deste parecer.
5.2.

RECURSOS HÍDRICOS

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
ARH Norte
A área de intervenção do projeto que abrange a ARH Norte, contempla os 26 aerogeradores dos dois SubParques eólicos, bem como as respetivas subestações e infraestruturas associadas (acessos e linhas de
elétricas) abrangendo os concelhos de Pinhel e Guarda.
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A área de implantação do Parque Eólico do Sincelo inclui as bacias de drenagem das massas de água
PT03DOU0489 (Ribeira das Cabras) PT03DOU0481 (Ribeira da Pega) e PT03DOU0479 (Ribeira de
Massueime), todas elas classificadas com Estado Ecológico Razoável, no PGRH em vigor.
Importa, contudo, salientar que, em termos de massas de água, como o projeto de desenvolve sempre
em zonas de cumeada das elevações, apenas estão envolvidas linhas de água torrenciais (1ª ordem de
Strahler) que drenam para as referidas massas de água.
ARH Centro
Recursos hídricos superficiais
Em termos globais, ao nível dos recursos hídricos superficiais, a área de estudo localiza-se na cumeada
que separa as bacias hidrográficas dos rios Mondego, Douro e Tejo, abrangendo por conseguinte áreas
que integram as Regiões Hidrográficas RH3, RH4 e RH5.
Segundo a Carta Militar de Portugal, na escala 1/25 000, as cabeceiras dos cursos de água que nascem na
vertente NW da área de estudo do Parque Eólico drenam para a ribeira do Caldeirão, afluente do rio
Mondego. As linhas de água que nascem na vertente NE drenam para o rio Noemi, afluente do rio Côa,
por sua vez afluente do rio Douro. As linhas de água que nascem na vertente Sul drenam para as ribeiras
de Santo Amaro e Almezendinha, afluentes da ribeira da Gaia, afluente do rio Zêzere, que por sua vez é
afluente do rio Tejo.
A linha elétrica de 60 kV integra-se na sub-bacia do rio Côa (bacia hidrográfica do rio Douro), desenvolvese numa rede hidrográfica abundante e ramificada ao longo de seis sub-bacias principais, nomeadamente
nas sub-bacias da ribeira das Cabras, ribeira da Pega, ribeira de Massueime, ribeira da Velosa, rio Mondego
e ribeiro dos Tamanhos. Em termos de linhas de água intercetadas pela faixa de desenvolvimento desta
linha, destacam-se, na zona de arranque, a ribeira da Pega, e sensivelmente a meio da sua extensão, as
ribeiras de Massueime, Cerejo e da Velosa.
Quanto à linha elétrica de 220 kV, esta desenvolve-se integralmente na sub-bacia do rio Mondego,
abrangendo também as sub-bacias da ribeira dos Tamanhos, no início do traçado, e de Salgueiras, no final.
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A Subestação do Sincelo insere-se, por sua vez, na sub-bacia do rio Mondego, no seu limite norte, junto
da linha de festo de separação com a sub-bacia da ribeira dos Tamanhos.
De acordo com os PGRH, as pressões identificadas nas massas de água são de origem difusa (pecuária e
agrícola) em todas as massas de água referidas. Excetua-se o caso da massa de água Ribeira da Velosa,
onde não existem pressões significativas. No caso da massa de água Rio Mondego existem igualmente
pressões de origem industrial e urbana.
No que se refere a captações de água superficial destinadas ao abastecimento público de água para
consumo humano, no corredor de estudo encontra-se referenciada uma captação, designada de “Santo
António do Rio”, localizada no concelho de Celorico da Beira, não se encontrando ainda delimitado o
respetivo perímetro de proteção.
Recursos hídricos subterrâneos
Geomorfologicamente a área do projeto insere-se na encosta noroeste da Serra da Estrela, apresentandose com uma muralha montanhosa atravessada por numerosos pequenos cursos de água, que descem a
serra para desaguarem no Médio Mondego. Esta vertente apresenta inclinações moderadas, na ordem do
11º a 17º.
Em termos hidrogeológicos, o projeto em estudo insere-se na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo,
caracterizado por uma relativa uniformidade em termos hidrogeológicos, na subunidade Zona CentroIbérica e abrange as massas de água Maciço Antigo Indiferenciado do Douro e Maciço Antigo
Indiferenciado do Mondego.
Na área do projeto a recarga natural é efetuada, essencialmente, a partir da infiltração direta da
precipitação e através da influência de massas de água superficial, que se encontram em conexão
hidráulica através de falhas e fraturas com os sistemas hidrogeológicos. No âmbito do PGRH do Douro e
do PGRH do Vouga, Mondego e Lis, nas massas de água Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro
e Maciço Antigo Indiferenciado do Mondego, respetivamente, o risco de contaminação é considerado
baixo, ambas apresentam um balanço hídrico positivo, em que o volume anualmente captado é inferior à
disponibilidade hídrica anual, com estados quantitativo e qualitativo de Bom.
Na área de estudo encontra-se referenciada uma captação de água subterrânea destinada ao
abastecimento público de água para consumo humano, designada por “Poço de Santo António do Rio”,
localizada no lugar de Santo António, no concelho de Celorico da Beira, com delimitação do perímetro de
proteção aprovado pela Portaria n.º 213/2016, de 3 de agosto, representada na Planta de
Condicionamentos do EIA.
A faixa de desenvolvimento da linha elétrica de 220 kV abrange quer a zona de proteção imediata, quer a
zona de proteção intermédia e alargada, respeitante ao perímetro de proteção da referida captação.
Contudo, nenhum dos apoios previstos se inserem no interior da zona de proteção da referida captação,
sendo o atravessamento aéreo da linha compatível com as condicionantes definidas na Portaria em causa.
Esta captação encontra-se localizada a cerca de 2,5 km de distância da captação de água superficial
destinada ao abastecimento público de água para consumo humano, anteriormente referida.
No total existem ainda 18 captações de água privadas licenciadas, contudo na área da ARH Centro
encontram-se presentemente identificadas 14 captações. As mesmas estão principalmente associadas às
povoações existentes e a zonas de vales agrícolas, cujo uso principal é a rega, não sendo espectável a
afetação das mesmas com a implementação do projeto.
Domínio Hídrico
No âmbito do EIA foi elaborada e atualizada (com o aditamento) a ‘Planta Geral e de Condicionamentos’
contendo a totalidade das condicionantes existentes na área de intervenção e a localização das diversas
infraestruturas que integram o projeto do Parque Eólico do Sincelo, aspeto que consideramos
Em síntese, ao longo do traçado das linhas elétricas ocorrem algumas travessias de cursos de água,
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incluindo o rio Mondego, mas os apoios das linhas elétricas situam-se fora da faixa sujeita à servidão
Domínio Hídrico, não interferindo por conseguinte com os respetivos leitos e margens.
Segundo salientado no projeto, todas as linhas de água afetas ao domínio público hídrico foram
consideradas como fatores restritivos ao desenvolvimento do traçado das Linhas Elétricas.
Contudo, alerta-se para que de acordo com o n.º 2 do art.º 21.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro
nas parcelas privadas de leitos ou margens de águas públicas, bem como no respetivo subsolo ou no
espaço aéreo correspondente, não é permitida a execução de quaisquer obras permanentes ou
temporárias sem autorização da entidade respetiva, pelo que todas as utilizações em área de domínio
hídrico estão sujeitas à obtenção prévia de título de utilização dos recursos hídricos a emitir pela APA.
5.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
ARH Norte
O principal impacte da implantação do Projeto na rede de drenagem superficial e na rede de fluxos
hídricos subterrâneos é atingido durante a fase de construção, quando se procede à execução do Parque
Eólico e respetivas estruturas associadas, resultando nomeadamente no aumento da erosão do solo, na
alteração das suas condições de permeabilidade, na obstrução temporária do escoamento superficial, na
alteração da qualidade água superficial por arrastamento de partículas sólidas. No entanto, esses impactes
negativos são classificados como globalmente não significativos.
ARH Centro
Na avaliação de impactes foram tidos em conta, entre outros, os seguintes dados:


A linha elétrica aérea de 60 kV a construir na área da ARH Centro apresenta uma extensão de
cerca de 6,6 km. Terá 29 apoios, estimando-se uma afetação média da fundação do apoio de 32m2.
Na fase de exploração, apenas se considera a mesma área ocupada pela fundação do apoio
(32m2). Ao longo da linha elétrica é ainda considerada uma faixa de proteção de 25m, onde será
feita a gestão de combustíveis.



A linha elétrica aérea de 220 kV terá uma extensão de aproximadamente 8,5Km e 30 apoios.
Durante a construção estima-se uma afetação média por apoio de 400m2. Ao longo da linha
elétrica é ainda considerada uma faixa de proteção de 45m, onde será feita a gestão dos
elementos arbóreos. A fase de exploração contemplará a área ocupada pela fundação e respetivo
poste (120m2).



A Subestação do Sincelo (60/220 kV) prevista afeta uma área de cerca de 3.700m2.



Os estaleiros de apoio à construção das linhas áreas apresentarão uma área máxima de 1.000m2.
No caso da Subestação do Sincelo, o estaleiro terá uma área de cerca de 1.400m2.
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Em resumo e face à afetação da rede de drenagem superficial e da rede de fluxos hídricos subterrâneos,
nomeadamente em termos de quantidade e qualidade da água, as principais ações potencialmente
geradoras de impactes nos recursos hídricos decorrem essencialmente durante a fase de construção das
linhas elétricas e da subestação, nomeadamente a instalação dos estaleiros/parques de materiais, os
trabalhos de desmatação e circulação de maquinaria pesada, a realização de escavações para fundação
dos apoios, a construção da subestação e a abertura de novos acessos de obra às linhas 60 e 220 kV.
A globalidade destes impactes resultarão essencialmente no aumento da erosão do solo e na alteração
das suas condições de permeabilidade, bem como na eventual obstrução temporária do escoamento
superficial e alteração da qualidade água superficial por arrastamento de partículas sólidas.
O EIA conclui que durante as fases de construção, exploração e desativação os impactes nos recursos
hídricos superficiais e subterrâneos são classificados de reduzidos.
Relativamente aos impactes positivos decorrentes da concretização do projeto, estes serão ao nível dos
recursos hídricos na fase de exploração e de forma indireta ao nível do Clima e Alterações Climáticas,
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estando estes últimos associados ao cumprimento dos objetivos da Estratégia para as Energias
Renováveis, bem como aos compromissos assumidos por Portugal no contexto das políticas de combate
às alterações climáticas e na linha de desenvolvimento preconizadas pelo Compromisso para o
Crescimento Verde.
5.2.3. CONCLUSÃO
Tendo em consideração a informação disponível e o acima exposto, considera-se que apesar do projeto
poder induzir impactes negativos sobre os recursos hídricos, os mesmos foram considerados reduzidos e
passíveis de serem minimizados, pelo que é emitido parecer favorável à solução proposta no EIA,
condicionado às disposições contidas no capítulo final deste parecer.
5.3.

USO DOS SOLOS

5.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Na área prevista para o Sub-Parque de Argomil-Mouro predomina a classe F parte mais a norte, enquanto
a parte sul é dominada por solos complexos incluídos na classe A+F. As classes F correspondem às áreas
em que os afloramentos rochosos são mais frequentes e onde a espessura do solo é muito reduzida,
limitando qualquer prática agrícola.
Em relação ao Sub-Parque de Galo-Rainha na área de estudo a classe dominante é igualmente a classe F,
interferindo na parte mais a sul com solos complexos incluídos na classe A+F e a oeste com a classe A, que
correspondem a solos de utilização agrícola.
O corredor da linha elétrica de 60 kV insere-se também predominantemente na classe F. Na primeira
metade surgem algumas áreas com classes complexas, nomeadamente duas áreas da classe A+F e uma
da classe C+F.
A Subestação do Sincelo e a primeira metade do corredor da linha elétrica de 220 Kv insere-se na classe
A. A segunda metade da linha insere-se maioritariamente na classe F, interferindo ainda com duas
pequenas manchas das classes A+F e C.
De acordo com o EIA, constata-se que na área de implantação do projeto e envolvente próxima existem,
no essencial, os seguintes tipos de ocupação do solo:
• Os matos são predominantes na área de estudo, com uma ocupação total de 652,86 ha (43,29%
da área total de estudo). Seguem-se os usos florestais (426,45 ha) e agrícolas (328,19 ha). Os
espaços urbanos são os que apresentam menor expressão, com um total de 22,59 ha.
• Dos espaços florestais, os povoamentos de pinheiro-bravo são os mais importantes (202,27 ha),
seguindo-se os bosques de carvalho-negral (123,09 ha) e matagais de azinho (96,66 ha). A
floresta de cipreste é a que apresenta menor expressão na área de estudo (4,43 ha).
• Nos espaços agrícolas verifica-se um claro predomínio dos mosaicos heterogéneos de cultura
(254,17 ha), seguindo-se as culturas cerealíferas (45,39 ha) e as plantações de oliveira pouco
abundantes (28,62 ha).
• Os espaços urbanos são dominados pela rede viária (12,36 ha) e áreas comerciais (4,43 ha),
sendo as áreas sociais e parques e jardins praticamente ausentes (2,13 ha e 3,40 ha,
respetivamente).
• Das restantes classes, os afloramentos rochosos assumem ainda uma expressão importante,
com uma ocupação de 39,53 ha, o que representa cerca de 3% da área total de estudo.
Da análise às áreas do solo afetadas considerou-se que:
• Os novos acessos aos aerogeradores teriam uma extensão de 6.485 m (3.720 m no Sub-Parque
Eólico de Argomil-Mouro e 2.765 m no Sub-Parque Eólico de Galo-Rainha), implicarão uma
afetação total de 4,2 ha ao qual se acresce uma área de 3,2 ha, correspondente a uma faixa de

“Parque Eólico do Sincelo”, projeto de execução

15

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3272

trabalho de 5 m. A abertura de acessos representa uma afetação global de 7,4 ha, dos quais
3,2 ha com carácter temporário.
• De acordo com o estudo, na construção das linhas elétrica aéreas são igualmente considerados
acessos aos respetivos apoios. Todavia, os acessos utilizados são maioritariamente existentes,
não se prevendo uma afetação adicional de solos.
• Encontram-se previstos dois estaleiros de obra para o Parque Eólico do Sincelo, um por cada
Sub-Parque, ambos apresentarão uma área aproximada de 1.000 m2, no caso da Subestação do
Sincelo, o estaleiro com cerca de 1.337 m2.
• A plataforma de montagem de aerogeradores abrange uma área de cerca de 1.575 m2 (35 x 45
m), sendo ainda considerada uma área de afetação adicional para depósito temporários de
terras (faixa de 5 m em redor da plataforma). Assim, considerando a implantação de 26
aerogeradores, a área total de afetação estimada será de 5,4 ha (2,7 ha em cada Sub-Parque).
• A fundação para cada aerogerador ocupa uma área de cerca de 290 m 2. Esta área é
posteriormente ocupada na fase de exploração, para além desta área é ainda considerada, na
construção, uma faixa adicional de cerca de 5 m para movimentações de terras, maquinarias e
de pessoas. Deste modo, no conjunto dos 26 aerogeradores, estima-se uma área total de
afetação de13.000 m2 (7.540 m2 da fundação e 5 460 m2 da faixa de trabalho).
• As subestações (20/60 kV) dos dois Sub-Parques ocupam uma área de cerca de 825 m2,
totalizando uma afetação de 1.650 m2.
5.3.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
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De acordo com o EIA, os impactes nas áreas de ocupação definitiva (fase de construção e exploração),
relativos à alteração do uso do solo, são classificados de negativos, diretos e de magnitude reduzida,
permanentes e irreversíveis.
No que se refere às áreas de ocupação temporária, o impacte é negativo direto, de magnitude moderada,
temporário e reversível.
Os impactes relativos à alteração do uso do solo, para os projetos associados, são classificados de
negativos, diretos e de magnitude reduzida. São ainda considerados como permanentes e irreversíveis,
no caso das ocupações definitivas e de temporários e reversíveis nas áreas de ocupação temporárias.
Na fase de exploração, será efetuada a gestão de combustíveis na envolvente aos aerogeradores (55 m) e
edifícios das subestações (55 m). Existe, portanto, um condicionamento nos usos envolventes, em
particular no caso dos espaços florestais. Os impactes inerentes à alteração dos usos são classificados,
nesta fase, de negativos, diretos, de magnitude reduzida, permanentes e irreversíveis. Tendo em conta a
reduzida área definitiva de afetação, a disponibilidade dos usos afetados na envolvente, e ainda do valor
dos mesmos, o impacte é ainda de não significativos.
Os impactes associados à perda direta de solo e à exposição do solo aos processos erosivos (hídrica e
eólica), nos locais de afetação permanente (elementos definitivos de projeto), são classificados como
negativos, diretos, de magnitude reduzida, permanentes e irreversíveis.
Os impactes nos locais de afetação temporária (zonas de apoio à empreitada) são, por sua vez,
classificados de negativos, diretos e de magnitude reduzida, temporários e reversíveis.
5.3.3. CONCLUSÃO
Considera-se que estão reunidas as condições para emissão de parecer favorável, condicionado às
disposições contidas no final deste parecer.
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5.4.

SOCIOECONOMIA

5.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Os concelhos abrangidos pelo projeto enquadram-se na zona centro de Portugal e inserem-se na Região
Centro (NUT II) e Sub-Região Beira Interior Norte (NUT III) – Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra
da Estrela.
De acordo com EIA, em termos de quantitativos populacionais, o concelho da Guarda contava, em 2011,
com 42 541 habitantes, sendo o concelho, mais populoso na área em estudo, seguido pelo concelho de
Pinhel com 9 627 habitantes.
A população diminuiu na última década intercensitária em todas as unidades territoriais em estudo, com
exceção do continente e da freguesia de Gonçalbocas. O crescimento negativo dos concelhos e das
freguesias abrangidas pelo projeto revela assim a reduzida dinâmica e atratividade desta zona do interior
do país.
Para o período de 2001 a 2011, a taxa de desemprego registou um acréscimo significativo, tanto ao nível
do concelho como da freguesia em causa, com exceção na União de freguesias de Avelãs de Ambom e
Rocamondo, na qual se verificou um ligeiro decréscimo.
5.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
5.4.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO
Impactes Locais e Regionais
De acordo com o EIA, o principal impacte desta obra a nível da demografia será um aumento da população
presente na área de intervenção durante o período de construção, quer dos Sub-Parques (aerogeradores
e subestações), quer dos projetos associados (linhas elétricas e subestação de 60/220 kV). Estima-se que
este impacte seja positivo, temporário e direto, embora de magnitude reduzida.
As operações de instalação dos aerogeradores, linhas elétricas, colocação de cabos, etc., requerem
trabalhadores especializados que virão maioritária ou integralmente de fora da região, no entanto, há
outros trabalhos que poderão ser executados por mão-de-obra local. Assim, o impacte deste projeto no
emprego é positivo, de magnitude reduzida, direto e temporário.
Prevê-se que a execução destas obras venha a ter uma influência positiva ao nível da dinamização das
atividades económicas na envolvente da área em estudo, o que se fica a dever ao aumento da procura de
produtos e serviços gerado pelos trabalhadores das obras. Este incremento nas atividades económicas
representa um impacte positivo, de reduzida magnitude, direto e temporário.
A construção deste projeto implica o transporte de materiais e equipamentos, o que envolve
obrigatoriamente a circulação de veículos pesados e ruidosos. Esta movimentação dará origem a
perturbações devido aos ruídos provocados pela maquinaria e à libertação de poeiras e outros materiais
o que poderá causar incómodo às populações. Consideram-se, assim, os impactes gerados como
negativos, temporários e de magnitude reduzida na qualidade de vida das populações.
Impactes Nacionais
Para a construção do Parque Eólico do Sincelo prevê-se um investimento na ordem dos 98 milhões de
euros. Este investimento corresponde a incorporação nacional, tendo um reflexo relevante a nível regional
e nacional. Sendo assim, para a fase de construção prevê-se um impacte positivo, permanente, irreversível
e de magnitude moderada na economia nacional.
5.4.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO
Impactes Locais
É de esperar que as atividades hoteleiras e de restauração, bem como outros pequenos serviços de apoio,
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venham a beneficiar durante a fase de exploração deste empreendimento. Quanto ao emprego direto
local não se espera que o projeto em estudo tenha qualquer impacte significativo. O impacte na fase de
exploração do projeto, nas atividades económicas e emprego local, será assim positivo, mas de magnitude
reduzida, direto e temporário.
A entidade exploradora deverá pagar ao(s) proprietário(s) uma renda pelo arrendamento dos terrenos
onde irá implantar o projeto. Esta renda irá, durante toda a vida útil do projeto, que se prevê de 25 anos,
aumentar os rendimentos daquele(s) proprietário(s) e aumentar as receitas locais. Este será um impacte
positivo e de magnitude moderada, direto, permanente e irreversível.
As autarquias beneficiarão também, por via da legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 339-C/2001, de 29 de
dezembro), de uma renda mensal de 2,5% do rendimento bruto ao longo do período de exploração do
Parque localizado no seu território, pelo que poderá investir em infraestruturas locais, criando melhores
condições para a população. Também neste caso os impactes serão positivos e de magnitude moderada
a nível local indiretos e permanentes.
Poderão ainda referir-se algumas atividades que poderão estar, de certa forma, associadas a alguma
incomodidade para a população. Com efeito, a circulação de veículos afetos à manutenção e/ou reparação
poderá causar incómodo nas povoações atravessadas ou naquelas que se encontrem na envolvente das
vias mais frequentemente utilizadas. Atendendo, contudo, a que o volume de tráfego previsto será pouco
significativo, não se prevê a ocorrência de impactes significativos. Também o funcionamento do parque
eólico provocará um incremento dos níveis sonoros na envolvente próxima, prevendo-se que o impacte,
embora negativo, seja pouco significativo.
Impactes Nacionais
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Ao produzir energia elétrica com recurso a meios internos, o projeto do Parque Eólico do Sincelo
contribuirá para diminuir a saída de recursos para o exterior, a qual seria efetuada mediante a aquisição
das matérias-primas (crude, carvão e gás) utilizados no funcionamento das instalações convencionais de
produção de energia por via térmica. Os impactes na economia a nível nacional podem assim ser
classificados como positivos, de magnitude reduzida, indiretos, permanentes e irreversíveis.
5.4.2.3 FASE DE DESATIVAÇÃO
São de esperar impactes com a criação de postos de trabalho, embora de magnitude reduzida. No que se
refere aos impactes relativos aos distúrbios causados com a remoção das infraestruturas e com a quebra
dos rendimentos provenientes das taxas de exploração, podem ser classificados como negativos e de
magnitude reduzida a moderada, sendo pouco significativos.
5.4.3. CONCLUSÃO
Assim, considera-se que estão reunidas as condições para emissão de parecer favorável, condicionado às
disposições contidas no final deste parecer.
5.5.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO

5.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
PDM de Celorico da Beira
De acordo com o PDM de Celorico da Beira, eficaz, ratificado pela RCM nº 86/95, publicado no DR nº 209,
I série –B, de 09.09.95, e tendo presentes as componentes do projeto citadas atrás, verifica-se o seguinte:
Planta de Ordenamento


Verifica-se que, todas, as componentes da ação se situam em área rural, na
categoria/subcategoria:
 “espaço natural 2” os apoios (1, 3, 5 a 8, 11,16 a 21 e 23 a 30) da linha aérea a 220Kv entre
a subestação do Sincelo e o ponto de entrega e os apoios (39 a 42, 44, 46 a 58 e 67) da LA a
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60Kv e a subestação do Sincelo a construir;
 “espaço rural-espaço florestal” os apoios (2, 9, 10 e 22) da linha aérea a 220Kv entre a
subestação do Sincelo e o ponto de entrega e os apoios (59 a 62) da LA a 60Kv;
 “espaço rural-espaço agrícola” os apoios (4 e 12 a 15) da linha aérea a 220Kv entre a
subestação do Sincelo e o ponto de entrega e os apoios (63,65 e 66) da LA a 60Kv;
 “espaço rural-espaço agrícola _RAN” os apoios da LA a 60Kv (43 e 64);


A SECÇÃO IV e artigo 42.º do R_PDM referem que: os espaços rurais são o conjunto formado pelos
espaços agrícolas e pelos espaços florestais. Os espaços agrícolas são espaços onde o solo está a
ser, ou pode economicamente vir a ser, objeto de utilização agrícola e agropecuária, neles se
incluindo os terrenos integrados na RAN. Os espaços florestais são espaços onde o solo está a ser,
ou pode economicamente vir a ser, mediante ações de reconversão ou recuperação, objeto de
utilização florestal e silvo-pastoril. No que diz respeito à ocupação, o artigo 44.º refere entre
outras que: (…) 2 – (…) também é possível implantar em espaços rurais não incluídos na RAN ou
na REN construções correspondentes a equipamentos e infraestruturas não desejáveis ou
dificilmente integráveis em espaço urbano.



A SECÇÃO V e artigo 45.º referem que: São espaços naturais 1, os integrados no PNSE (salvo na
zona de transição) subtraídos dos espaços urbanos definidos no interior da área, 2 - São espaços
naturais 2 a restante área do município subtraída dos espaços urbanos, urbanizáveis, rurais,
industriais, canais e indústrias extrativas. O Artigo 46.º dispõe: nos espaços naturais são
interditos…todas as intervenções causadoras de poluição do ambiente e de impacte sobre a
paisagem.

Planta de outras Condicionantes


Verifica-se da leitura desta planta que na zona de implantação da subestação do Sincelo, não se
detetam nenhumas condicionantes. Contudo existem, como veremos adiante áreas da REN e RAN
a ser ocupadas.



Acrescenta-se que a linha aérea atravessa as linhas de água ribeira da Velosa entre os apoios 45
e 46, atravessando também neste ponto a EM557-2; entre os apoios 61 e 62 atravessa o IP2 e
entre o apoio 63 e 64 a EM 581.



“zona de servidão de aeródromo a construir” ocupada com os apoios 3 a 8 e o traçado da linha
entre eles, (verificando-se que esta zona já foi ocupada por um troço de acesso ao IP2, podendo
deduzir-se que do espaço de tempo desde a publicação do PDM que será uma pretensão deixada
cair) devendo a CM Celorico da Beira ser oficiada no sentido de clarificar esta opção, bem como a
ANA.

PDM da Guarda
Verifica-se nas componentes da ação citadas e localizadas no concelho da Guarda, de acordo com o Plano
Diretor Municipal, eficaz, aprovado pela RCM n.º 55/94, publicada no Diário da República n.º 166 – Iª
SÉRIE – B, de 20-07-1994 o seguinte:
Planta de Ordenamento


Situam-se em área rural e nas categorias/subcategorias de:
 “áreas de mato e uso agrícola ou florestal a manter” (os AE do GR excetuando o n.º 8 e 9, a
subestação e a torre meteorológica) (os AE 1 a 5 do AM) os apoios da linha aérea (3, 4 12 a
22, 24 a 34, 37 e 38);
 “áreas de salvaguarda estrita REN” (AE 9 do AM, apoios da linha 5 a 11, 23 e 35;
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 “áreas de salvaguarda estrita RAN” (o apoio de linha 7);
 “áreas de salvaguarda estrita solos e subsolos mineralizados a defender” (AE 8 e 9 do GR e
o apoio da linha 18).


O Capítulo III define e carateriza a área rural e assim: (artigo 20.º) as classes de espaço englobadas
nesta área destinam-se essencialmente a matas ou a uso agrícola e florestal, não podendo ser
utilizadas para urbanização ou construção, com exceção das situações previstas nos artigos 21.º e
23.º e nas condições de compatibilidade referidas no artigo 24.º; (artigo 23.º) Condições de
construção (…) 3 - Indústrias extrativas: (…) b) os espaços para indústrias extrativas assinalados
nas cartas de ordenamento não podem sofrer alteração de uso e ocupação do solo sem
autorização da Direcção-Geral de Geologia e Minas.



O Capítulo IV define e carateriza a área de salvaguarda estrita e assim: (artigo 28.º) Reserva
Agrícola Nacional onde é aplicável o RJRAN, caso não contradiga o Capítulo III e (artigo 29.º)
Reserva Ecológica Nacional onde é aplicável o RJREN, caso não contradiga o Capítulo III. (o artigo
30.º) solos e subsolos mineralizados a defender: … 2 - O licenciamento de qualquer construção
fica condicionado à audição prévia do Instituto Geológico e Mineiro e só será permitido pela
Câmara Municipal caso a pretensão não contradiga o conteúdo do capítulo III.

Planta de outras Condicionantes


Verifica-se da leitura desta planta que, algumas das componentes, na área territorial do concelho
da Guarda, interferem, com já referido, com as condicionantes: solos mineralizados a defender;
pontualmente REN e RAN.



Acrescenta-se que a linha aérea atravessa as linhas de água ribeira do Massueime entre os apoios
23 e 24 e ribeira do Cerejo entre os apoios 35 e 36, atravessando também a linha da Beira Alta CP,
entre os apoios 37 e 38 e cruza com linhas de AT e o traçado poder interferir com marcos
geodésicos.
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As implicações com os regimes da REN e RAN serão abordadas mais à frente e as restantes restrições
deverão incorporar a pronúncia das entidades de tutela (Infraestruturas de Portugal e REN - rede elétrica
nacional, DGT e DGEG).
PDM de Pinhel
Tendo presente a localização das componentes da ação no concelho de Pinhel e respetivo PDM, eficaz,
aprovado pela RCM n.º 83/95, publicada no Diário da República n.º 202/95 – Iª SÉRIE – B, de 01 de
setembro, verifica-se o seguinte:
Planta de Ordenamento


Situam-se em área rural, na categoria/subcategoria:
 “áreas de mato e uso agrícola ou florestal a manter” (os AE 6 a 8 e 11 a 13 do ArgomilMouro _ AM) os apoios da linha aérea (1 e 2) e a subestação do SP;



O Capítulo III define e carateriza a área rural e assim: … (artigo 19.º) as classes de espaço
englobadas nesta área destinam-se essencialmente a matas ou a uso agrícola e florestal, não
podendo ser utilizadas para urbanização ou construção, com exceção das situações previstas nos
artigos 20.º e 22.º e nas condições de compatibilidade referidas no artigo 23.º; …. Por sua vez o
(artigo 23.º) Integração na paisagem_ dado o uso preferencial estabelecido para esta área e
referido no artigo 19.º, as pretensões só serão licenciadas caso não afetem negativamente a área
envolvente, quer do ponto de vista paisagístico, de utilização ou dos efeitos de insalubridade…

Planta de outras Condicionantes


Da leitura desta planta, verifica-se que, sobre toda a área de intervenção com a instalação das
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componentes referidas atrás, impendem as seguintes condicionantes: zonas críticas de incêndio
_classificação de muito sensível (também onde está prevista a localização do edifício de comando
da subestação (210m2 de área de implantação) do SP).


As eventuais implicações das componentes da localização do edifício de comando, com o SNDFCI
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho na sua redação atual, dada a definição
que consta da alínea g) do n.º 1 do art.º 3.º perante, e, em face do uso do solo, vertido na COS e
da classe de risco de incêndio que consta no PMDFCI estão sujeitas a parecer da CMDFCI de Pinhel.
Acresce que a COS (Carta de Ocupação dos Solos) refere “vegetação herbácea natural”

Reserva Ecológica Nacional (REN)
Carta da REN de Celorico da Beira


De acordo com a carta da REN, em vigor, para o município de Celorico da Beira, aprovada por
Resolução do Conselho de Ministros n.º 79/96, publicada em DR, n.º 125, I.ª série B de 29.05.96,
conclui-se que, a subestação do Sincelo não ocupa áreas da REN mas alguns apoios ocupam esta
“áreas com risco de erosão”_ apoios 52 e 57; “cabeceiras das linhas de água” apoios 43 a 48; “e
“zonas ameaçadas pelas cheias” pontualmente sobrepostas com “áreas de máxima infiltração”
apoio 15, a que correspondem, de acordo com o Regime Jurídico da REN, estabelecido pelo
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação atual, respetivamente, as categorias de
“áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”; “áreas estratégicas de proteção e recarga de
aquíferos” (onde cabem também as AMI); “cursos de água e respetivos leitos e margens” e “zonas
ameaçadas pelas cheias”, sendo que se pode concluir que, com a implantação de apoios, não são
ocupados leitos ou margens, essa ocupação acontecerá somente com as linhas aéreas.

Carta da REN da Guarda


De acordo com a carta da REN, em vigor, para o município da Guarda, eficaz, aprovada pela
Portaria n.º 86/94, publicada em DR n.º 31, 1.ª série B de 07 de fevereiro, conclui-se que existe
um aerogerador (9) e o troço de acessos e cabos que o interligam que ocupam áreas da REN na
tipologia “cabeceiras das linhas de água” bem como os apoios da LA (5 a 11) que corresponde, de
acordo com o Regime Jurídico da REN, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de
agosto, na redação atual, a “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”.

Carta da REN de Pinhel


Da verificação das implicações da ação com a REN de acordo com a carta da REN, em vigor, para
o município da Pinhel, eficaz, cujas áreas a integrar ou excluir, foram aprovadas pela Portaria n.º
116/93 de 1 de Fevereiro, publicada em DR n.º 26, 1.ª série B de 01 de fevereiro, conclui-se que
não existe área da REN a ser ocupada com aerogeradores, contudo é ocupada área da REN com
parte dos acessos e caminho de cabos/redes entre os aerogeradores 11, 12 e 13 e dos
aerogeradores 6 ao 8 na tipologia “cabeceiras das linhas de água” que corresponde, de acordo
com o Regime.

Reserva Agrícola Nacional (RAN)
Carta da RAN de Celorico da Beira


Utilizando como base a planta de condicionantes do PDM Celorico da Beira, já colada atrás,
verifica-se que, pontualmente (apoios da LA 43 e 64) existe interferência do traçado da rede com
a RAN, daqui resultando, nos termos do RJRAN, na sua atual redação, a necessidade de pronúncia
da ERRANC sobre a utilização não agrícola de áreas em RAN.

Carta da RAN da Guarda


O município da Guarda possui Carta da Reserva Agrícola Nacional, cujas áreas a integrar ou excluir
da RAN, foram aprovadas pela Portaria n.º 165/93 em DR, 1.ª Série –B, n.º 35/93 de 11 de
fevereiro. Verifica-se que o apoio 7 da LA, interfere com a RAN, resultando na necessidade de
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pronúncia da ERRANC.
Carta da RAN de Pinhel


O município de Pinhel possui Carta da Reserva Agrícola Nacional, cujas áreas a integrar ou excluir
da RAN, foram aprovadas pela Portaria n.º 184/93 em DR 1.ª Série –B n.º 40/93 de 17 de fevereiro.
Da análise desta condicionante, com a intervenção em causa, verifica-se que, não existe
interferência de nenhuma componente da ação com a RAN.

Áreas Classificadas (RNAP)
Da consulta à Carta da Rede Nacional de Áreas Protegidas, conclui-se que não existem áreas classificadas
a ser ocupadas com a presente ação.
5.5.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Considera-se salvaguardado o facto de se tratar dum uso não previsto (logo também não interdito) nos
PDM de Celorico da Beira, Guarda e Pinhel, ambos de 1.ª geração, o mesmo é entendido como compatível
com os usos previstos, bem como com os citados PDM. Esta conclusão também se fundamenta nas
disposições constantes, em particular nas alíneas b) g) e h) do art.º 5.º do Decreto Regulamentar n.º
15/2015 de 19 de agosto, que define os critérios a observar para a classificação ou (re) e qualificação do
solo, a aplicar nos procedimentos de elaboração, alteração e revisão dos planos territoriais de âmbito
intermunicipal e municipal, dado o uso/ação em causa, integrar esses mesmos critérios.
Quanto às interferências detetadas identificou-se a necessidade de obtenção de pareceres das seguintes
entidades: IP - Infraestruturas de Portugal; REN (rede elétrica nacional) DGT; DGEG; APA IP, CM Celorico
da Beira, ANA e ERRANC.
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Não conseguimos averiguar se existem áreas percorridas por incêndios, não podendo averiguar do
cumprimento das medidas de proteção aos povoamentos florestais percorridos por incêndios
estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 327/90 de 20 de outubro na redação que lhe confere o Decreto-Lei n.º
55/2007 de 12 de março. Assim, deverá ser solicitado o respetivo parecer do ICNF.
Por outro lado, em particular na instalação dos edifícios onde se localizam os postos de comando das três
subestações previstas deverão ser alvo de parecer das CMDFCI de Celorico da Beira, Guarda e Pinhel, com
o SNDFCI estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho na sua redação atual, dada a
definição que consta da alínea g) do n.º 1 do art.º 3.º em face do uso do solo) vertido na COS (SE Sincelo
_florestas de pinho bravo; SE do Sbp GR_ Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a culturas
permanentes e SE do Sbp AM _vegetação herbácea natural) e da classe de risco de incêndio que consta
no PMDFCI.
Relativamente à REN, tendo em conta o projeto, as componentes da ação e as tipologias da REN em
presença, verifica-se que, de acordo com o Anexo II do D.L. n.º 166/2008, de 22/08, na redação atual
(RJREN), a ação enquadra-se:




na alínea f) – Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, do
Item II – Infraestruturas, considerando-se compatível com os objetivos de proteção ecológica e
ambiental, sujeita à realização de Comunicação Prévia (cfr. previsto na subalínea ii) da alínea b)
do n.º 3 do artigo 20.º). O mesmo enquadramento têm os caminhos de acesso aos AG, valas de
cabos e subestação, uma vez necessários e indissociáveis do presente projeto, partes integrantes
do mesmo.
na alínea i) _ Redes elétricas aéreas de alta e média tensão, excluindo subestações no do mesmo
Item II, estando igualmente sujeita a Comunicação Prévia.

Importa salientar que, quer a subestação de cada Sbp, quer como já referido, a subestação do Sincelo, a
localizar perto do Baraçal, não ocupam áreas da REN.
Em face do referido e, estando o projeto abrangido pelo RJAIA e sujeito a AIA, terá enquadramento no n.º
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7 do artigo 24.º do RJREN, ou seja, estando “(…) sujeita a (…) procedimento de avaliação de impacte
ambiental, a pronúncia favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional no âmbito
desses procedimentos compreende a emissão de autorização”.
5.5.3. CONCLUSÃO
Assim, considera-se que estão reunidas as condições para emissão de parecer favorável, condicionado às
disposições contidas no final deste parecer.
5.6.

SISTEMAS ECOLÓGICOS

5.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A área de implantação não se insere em nenhuma área classificada para a conservação da natureza. A
área com estatuto de conservação mais próxima localiza-se a oeste do parque eólico, e sul-sudoeste dos
projetos associados, correspondendo ao Sítio Serra da Estrela (PTCON0014), que integra igualmente o
Parque Natural da Serra da Estrela.
O EIA identificou 12 unidades de vegetação distintas, das quais 8 são classificadas como de habitats
naturais ou seminaturais, e 4 de habitats artificializados.
Relativamente à componente da flora, a área de estudo situa-se na transição de duas unidades
biogeográficas principais. Foram assinaladas, na envolvente mais alargada, 51 espécies RELAPE (Raras,
endémicas, localizadas, ameaçadas ou em Perigo de Extinção) de ocorrência potencial e deste conjunto
apenas 12 ocorrências para o território específico do projeto. Os levantamentos de campo apenas
confirmaram a ocorrência efetiva de 8 espécies RELAPE. Na sua maioria, estas espécies correspondem a
endemismos ibéricos, sendo de salientar a presença de Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium e
Ruscus aculeatus no anexo V da Diretiva Habitats. O Ruscus aculeatus não se encontra, contudo,
ameaçado, distribuindo-se de forma alargada pelo território nacional.
O EIA destaca ainda a presença “regular de azinheira, ao longo da área de estudo dos projetos associados,
cujo abate, em povoamento ou isolada, carece de autorização, nos termos do Decreto-Lei nº 169/01, de
25 de maio”. Informa ainda que não se encontram referenciadas árvores de interesse público.
Relativamente à Fauna o EIA refere que a zona de estudo é composta por um conjunto heterogéneo de
biótopos “traduzindo-se num elenco faunístico rico, embora dominado por espécies comuns e
cosmopolitas”.
Nesse enquadramento e para a classe das aves, predominam as espécies residentes. Em matéria de
estatutos de conservação, o EIA faz referência à ocorrência de 11 espécies ameaçadas e 4 muito
ameaçadas, apresentando fenologias distinta.
Os levantamentos de campo relativos a este grupo de organismos revelaram-se incipientes na deteção de
potenciais espécies que poderão ocorrer no local.
Refere o EIA que a área de estudo não se insere em nenhuma zona crítica para rapinas ou outras
planadoras de acordo com o Manual de Apoio à Análise de Projetos Relativos à Implementação de
Infraestruturas Lineares (ICNB, 2008). É salientado ainda que “os elementos de projeto (Sub-Parques e
projetos associados) se encontram a mais de 10 km de qualquer ninho ou corredor de migração de
reconhecida importância local, regional ou nacional.
No que diz respeito à Ordem dos Quirópteros o estudo não detalha qualquer atividade de campo
realizada, sendo, no entanto, um grupo de organismos particularmente importante nesta tipologia de
projetos. Refere tendo por base o referencial bibliográfico, nomeadamente o manual referido
anteriormente que “a área de estudo não se insere em nenhuma zona crítica para quirópteros. Salientese, contudo, que a linha elétrica aérea a 220 kV se situa a menos de 10 km de um abrigo registado,
nomeadamente a cerca de 1,5 km a sul, já na encosta da Serra da Estrela”
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A informação sobre a herpetofauna é exclusivamente baseada no referencial bibliográfico. Destacando a
potencial ocorrência das espécies classificadas com o estatuto de quase ameaçadas: Lagartixa-de-dedosdenteados (Acanthodactylus erythurus) e Lagartixa- do-mato-ibérica (Psammodromus hispanicus).
No que diz respeito à classe dos mamíferos, o EIA utiliza fundamentalmente informação de base
bibliográfica. Destaca que a área de estudo está localizada no limite de distribuição de duas alcateias de
Lobo-ibérico (Canis lupus), embora longe dos centros reprodutivos e de maior atividade (Censo Nacional
do Lobo, 2002/2003). O EIA tendo por base o Plano de Ação para Conservação do Lobo-ibérico em Portugal
(PACLP) – Situação de referência (outubro 2015), salienta que a área de distribuição de lobo compreendida
a sul do Douro e este da Serra da Estrela “(…) se trata de uma região marginal de ocorrência de lobo e com
presença de alcateias muito instáveis”.
Relativamente à potencial ocorrência de Gato bravo, espécie classificada como vulnerável, o EIA apenas
refere que a sua a ocorrência no local de estudo é possível.
5.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
O EIA identifica as principais atividades responsáveis pela ativação de impactes sobre os sistemas
ecológicos e biodiversidade e indica que genericamente os impactes gerados sobre este fator ambiental
possuem uma magnitude reduzida a moderada.
Foram identificados impactes significativos na fase de construção sobre os sistemas ecológicos associados
às operações de desmatação e limpeza de terreno
O EIA reconhece ainda na fase de exploração a eventual ocorrência de impactes significativos sobre a
avifauna e sobre a ordem dos quirópteros, por colisão e por barotrauma.
24

5.6.3. CONCLUSÃO
Neste contexto, considera-se que, com a informação disponível, o projeto poderá merecer parecer
favorável, condicionado à implementação das diretrizes apresentadas no final do presente parecer.
5.7.

AMBIENTE SONORO

5.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
O ambiente sonoro de referência foi caracterizado através da realização de medições de campo em 14
pontos, situados junto às habitações que ficarão mais expostas (ver resultados- situação existente- para
Lnoite, indicador de ruído no período mais crítico em termos dos efeitos negativos do ruído na saúde
humana, no quadro abaixo).
5.7.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Nas previsões de ruído efetuadas para a fase de exploração, foram estimados, nos recetores P1 a P11,
valores entre 32 e 44 dB(A) devidos aos 26 aerogeradores projetados, e nos recetores P12 a P14, 28 a 29
dB(A) devidos à LMAT (ver resultados- - Ruído particular previsto- para Lnoite , no quadro abaixo).
O EIA estima que os valores limite estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (DL nº 9/2007) serão
cumpridos, conforme exposto no quadro seguinte:
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Quadro 5 - Valores Lnoite. (Fonte: EIA, RS)

Locais

Distância à fonte
sonora

Lnoite, dB(A)
Situação existente medida / Ruído Particular
previsto / Situação futura calculada

P1

470 m do PE

50 / 39 / 51

P2

780 m do PE

34 / 39 / 41

P3

525 m do PE

44 / 40 / 45

P4

900 m do PE

41 / 38 / 43

P5

1250 m do PE

40 / 32 / 40

P6

800 m do PE

38,5 / 39 / 42

P7

1530 m do PE

37 / 34 / 38,5

P8

720 m do PE

39,5 / 39 / 42

P9

1060 m do PE

38 / 34 / 40

P10

600 m do PE

37 / 44 / 45

P11

600 m do PE

37 / 40,5 / 42

P12

95 m da LMAT

43 / 29 / 43

P13

125 m da LMAT

39 / 28 / 39

P14

125 m da LMAT

44 / 28 / 44

5.7.3. CONCLUSÃO
Face ao exposto, considera-se que poderá ser emitido merecer parecer favorável condicionado à
implementação das diretrizes apresentadas no capítulo final do presente parecer.
5.8.

PAISAGEM

5.8.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A Área de Estudo, 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 uma escala
regional (macroescala), insere-se maioritariamente em três dos 21 Grandes Grupos de Unidades de
Paisagem (macroestrutura): Grupo F-Beira Alta; Grupo G – Beira Interior e Grupo I – Maciço Central.
Num nível hierárquico inferior a Área de Estudo interseta 3 Grandes Unidades, respetivamente para cada
um dos três Grupos acima referidos: Cova do Celorico (nº 46); Planalto da Beira (nº 47) e Serra da Estrela
(nº 62). Foram ainda delimitadas 3 Subunidades de Paisagem: “Planalto da Guarda”; “Vale da Ribeira de
Massueime” e “Cova de Celorico da Beira”.
No que se refere aos Sub-Parques ambos se inserem no Grupo G – Beira Interior, na Grande Unidade
“Planalto da Beira (nº 47)”. No que se refere à sua inserção nas subunidades de paisagem, todas as
componentes do Sub-Parque Eólico de Argomil-Mouro insered-se na Subunidade “Planalto da Guarda” e
as do Sub-Parque Eólico de Galo-Rainha inserem-se na Subunidade “Vale da Ribeira de Massueime”.
No caso das linhas elétricas aéreas, a de 60kV insere-se no Grupo G – Beira Interior e dentro deste na
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Grande Unidade “Planalto da Beira (nº 47)”. Uma pequena extensão desta sobrepõe-se ainda ao Grupo FBeira Alta e à sua Grande Unidade “Cova do Celorico (nº 46)”. No caso das subunidades atravessadas a
sua extensão interceta as 3 subunidades: “Planalto da Guarda”; “Vale da Ribeira de Massueime” e “Cova
de Celorico da Beira”. No entanto, a subunidade “Planalto da Guarda” é a que é afetada por uma menor
extensão da mesma.
A linha de 220kV insere-se no Grupo G – Beira Interior e dentro deste na Grande Unidade “Cova do
Celorico (nº 46)” e na Subunidade de Paisagem “Cova de Celorico da Beira”.
A Subestação do Sincelo insere-se no Grupo F-Beira Alta e na Grande Unidade “Cova do Celorico (nº 46)”
e na subunidade de paisagem “Cova de Celorico da Beira”.
No que se refere à Qualidade Visual, considera-se, em discordância com o exposto no EIA/Aditamento,
que a Área de Estudo se caracteriza por apresentar Qualidade Visual “Média” e não “Baixa”. Considera-se
também que a classe de “Elevada” é largamente desvalorizada. Pese embora, na Carta apresentada no
Aditamento, a classe “Elevada” abranger áreas com valor cénico de fato elevado, a existência de
determinados valores atributos/visuais naturais, justificaria muito maior representatividade quer desta
classe quer da de “Média”. Áreas que se consideram como devendo integrar a classe “Elevada” surgem
na classe de “Média”, ou até mesmo na classe de “Baixa”. Idêntica situação se verifica com a classe de
“Média”.
Por outro lado, a fragmentação das classes deste parâmetro, sobretudo a que se regista na parte mais
nascente da Área de Estudo, determina que o efeito visual de “mosaico” se sobreponha, em muitas
situações, à individualidade de cada área, sendo que esse efeito se reflete de forma positiva na Qualidade
Visual da Paisagem.
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Apesar de ter sido solicitado, no âmbito da análise da conformidade, uma ponderação dos resultados
expressos na carta apresentada no EIA, e desta ter sido objeto de correção, que se traduziu numa
passagem de inúmeras áreas de “Baixa” para “Média” e de “Média” para “Elevada”, considera-se que
vastas áreas se mantiveram integradas na classe de “Baixa” quando deviam ter sido promovidas.
Nestes termos, o resultado deste parâmetro expresso na Carta de Qualidade Visual, apresentada quer no
EIA quer no Aditamento, considera-se como não satisfatório e representativo do território definido pela
Área de Estudo.
No que se refere às componentes do Projeto considera-se que as mesmas se inserem nas áreas de
qualidade visual de acordo com o abaixo exposto:
- Sub-Parque Eólico Argomil-Mouro – todas as componentes, incluindo acessos, subestação, edifício de
comando, estaleiro e aerogeradores, localizam-se em área da classe de Qualidade Visual “Elevada” com
exceção dos locais físicos de implantação direta, de dimensões relativamente restritas/confinadas, das
fundações e das plataformas dos aerogeradores 3, 5, 9 e 11. Contudo, a envolvente imediata revela níveis
de Qualidade Visual “Elevada”.
Os níveis elevados de qualidade cénica devem-se aos afloramentos rochosos, frequentemente singulares,
à vegetação arbustiva – matos -, à vegetação arbórea de carvalhos, pinheiros e outras coníferas, às áreas
agrícolas e ao valor visual dos elementos escultóricos em pedra que servem de delimitação, sobretudo,
dos caminhos. Embora todos estes atributos naturais revelem, por si só, valor cénico elevado é também
o conjunto e a sua sinergia e composição que se projeta visualmente como um mosaico cultural de valor
cénico ou qualidade visual elevada, onde se insere o Sub-Parque Eólico Argomil-Mouro.
- Sub-Parque Eólico Galo-Rainha – as componentes acessos e aerogeradores 5, 8, 9, 10, 11, 12 e 13,
localizam-se em área da classe de Qualidade Visual “Média” e, pontualmente “Baixa”, mas apenas no que
se refere aos locais físicos de implantação direta, de dimensões relativamente restritas/confinadas, das
fundações e das plataformas. No caso dos aerogeradores 1, 3, 4, 6, 7, subestação e estaleiro o local de
implantação direta tende a situar-se entre Qualidade Visual “Média” e “Elevada”. No que se refere aos
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acessos, dedicados e principal, os mesmos afetam as 3 classes.
Contudo, importa realçar que a envolvente imediata revela níveis de Qualidade Visual “Elevada”, embora
na carta apresentada, tenha havido uma desvalorização clara de algumas áreas, nomeadamente de áreas
de matos, afloramentos rochosos, de muros de pedra, áreas agrícolas compartimentadas e, do efeito de
“mosaico” que se sobrepõe aos valores individuais, traduzindo um valor cénico superior ao cartografado.
Relativamente às Linhas Elétricas Aéreas, quer a de 60 kV quer a de 220 kV, as mesmas, e respetivos
apoios, atravessam áreas que se encontram inseridas nas 3 classes de Qualidade Visual consideradas.
5.8.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Os impactes gerados pelo Projeto, na Fase de Construção, são decorrentes da desorganização visual
provocada pela presença de elementos artificiais – impactes visuais – e pelas diversas ações que estes
desempenham na construção. Desenvolvem-se igualmente impactes associados a alterações 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.
Ao nível dos Impactes de natureza funcional/estrutural referem-se:
Desmatação: impactes associados a ações de destruição do coberto vegetal de matos altos mediterrânicos
que ocorrem na área de implantação das componentes do Projeto.
- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente (acessos, fundações dos aerogeradores,
coroa circular em torno dos aerogeradores, subestações e edifícios de comando) a temporário (valas de
cabos, plataformas, estaleiro e faixas de proteção das linhas), irreversível (acessos, coroa circular em torno
dos aerogeradores, subestação e edifício de comando) a parcialmente reversível (vala de cabos,
plataformas e faixas de proteção das linhas) e reversível (estaleiro), média (acessos, plataformas, coroa
circular em torno dos aerogeradores, subestação e edifício de comando) a elevada (faixas de proteção das
linhas) magnitude e pouco significativo (Sub-Parque Galo-Rainha) Significativo (Sub-Parque ArgomilMouro e faixa legal de proteção das linhas elétricas aéreas de 60kV e 220kV).
Desflorestação: impactes associados a ações de destruição do coberto vegetal de porte arbóreo que
ocorrerão na área de implantação de algumas das componentes do Projeto e na faixa de proteção da linha
elétrica aérea. Em ambas as situações haverá afetação de áreas de carvalho-negral (Quercus pyrenaica),
em regeneração natural, que ladeiam os caminhos existentes e limites de propriedade,
compartimentando a Paisagem, e em povoamentos ou manchas isoladas. Também se regista a presença
de castanheiros (Castanea sativa), de Quercus rotundifolia, de Pseudotsuga menziesii e Juniperus
macrocarpa.
Por outro lado, a necessidade manutenção futura da faixa de gestão de combustível obriga a maior
afastamento de copas, o que se traduzirá num número maior abates e/ou cortes de ramadas que não só
destruirá a conformação/arquitetura das copas como, com essa intervenção, se estará a fragilizar a
capacidade de resistência dos exemplares arbóreos e, com isso, a potenciar o aparecimento de doenças
e pragas, que, de forma indireta, levarão à sua morte, num momento posterior. Dado tratar-se das
espécies em causa e da sua localização tal impacte não se considera aceitável.
- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente (acessos, plataformas, fundações dos
aerogeradores, coroa circular em torno dos aerogeradores, vala de cabos, subestações, edifícios de
comando e faixas de proteção das linhas) a temporário (estaleiro e faixa de proteção das linhas elétricas
aéreas), irreversível (acessos, plataformas, fundações dos aerogeradores, coroa circular em torno dos
aerogeradores, vala de cabos, subestações, edifícios de comando e faixas de proteção das linhas a
parcialmente reversível (faixa de proteção das linhas) e reversível (estaleiro e faixa de proteção das linhas),
média (acessos, plataformas, fundações dos aerogeradores, coroa circular em torno dos aerogeradores,
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vala de cabos, subestações, edifícios de comando e faixas de proteção das linhas) a Elevada (faixa de
proteção da linha) Magnitude e pouco significativo (Sub-Parque Galo-Rainha) Significativo (Sub-Parque
Argomil-Mouro) a Muito Significativo (linhas elétricas, sobretudo na de 60kV).
Alteração da morfologia original do terreno: impactes associados a ações de modelação do terreno devido
à implantação das componentes do Projeto - acessos, estaleiros (1.000 m2/estaleiro e 1337m2 para o
estaleiro da subestação do Sincelo), plataformas, valas de cabos elétricos, subestações, edifícios de
comando e apoios das linhas.
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- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente (acessos, plataformas, fundações dos
aerogeradores, coroa circular em torno dos aerogeradores, subestações, edifícios de comando,
plataformas de trabalho e de implantação de alguns dos apoios das linhas) a temporário (estaleiro, vala
de cabos e plataformas de trabalho e de implantação de alguns dos apoios), irreversível (acessos,
plataformas, fundações dos aerogeradores, coroa circular em torno dos aerogeradores, subestações,
edifícios de comando e plataformas de trabalho e de implantação de alguns dos apoios das linhas) a
reversível (estaleiro, vala de cabos e plataformas de trabalho e de implantação de alguns dos apoios das
linhas), baixa magnitude (alguns: acessos; plataformas, fundações e coroa circular dos aerogeradores; vala
de cabos; estaleiros; plataformas de trabalho e de implantação de alguns dos apoios das linhas) a média
magnitude (Subestações do Sincelo e do Sub-Parque Galo-Rainha e respetivos edifícios de comando assim
como alguns: acessos; plataformas, fundações e coroa circular dos aerogeradores e plataformas de
trabalho e de implantação de alguns dos apoios das linhas) a elevada magnitude (Sub-Parque ArgomilMouro e respetiva subestação e edifício de comando por destruição de maciços rochosos) e pouco
significativo (Sub-Parque Galo-Rainha, plataformas de trabalho e de implantação de alguns dos apoios das
linhas) a significativo (Subestação do Sincelo e Sub-Parque Galo-Rainha, plataformas de trabalho e de
implantação de alguns dos apoios das linhas) a muito significativo (Sub-Parque Argomil-Mouro e respetiva
subestação e edifício de comando por destruição de maciços rochosos).
Ao nível dos Impactes de natureza visual, os mesmos são resultantes de diversas ações de construção
propriamente ditas, que, no seu conjunto, se expressam num impacte visual, que se designa por
“Desordem Visual”. Dentro deste conjunto, destacam-se:
Diminuição da visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras em suspensão no ar, sobretudo se os
trabalhos – desmatação, desflorestação, abertura e beneficiação dos acessos, abertura das fundações e
construção das plataformas - decorrem em tempo seco. A movimentação das máquinas ao longo dos
acessos e em sistema de repetidas passagens sobre as mesmas áreas, conduzirá, por si só, à compactação
e à pulverização do solo vivo, o que será suficiente para um aumento importante dos níveis de poeiras no
ar. Um aumento significativo ou muito significativo dos níveis de poeiras traduzir-se-á num impacte muito
significativo em termos visuais, sobretudo no local de obra, e com consequências na saúde dos
trabalhadores/observadores permanentes presentes na obra e na Fase de Construção, se de forma
prolongada.
As situações que poderão tender para significativas serão pontuais. O impacte com este nível far-se-á,
potencialmente, sentir sobre as povoações mais próximas e sobre a qualidade cénica local, sobretudo no
ambiente de todo o Sub-Parque Argomil-Mouro.
- Impacte negativo, direto, certo, temporário, local, reversível, baixa a média magnitude e pouco
significativo a significativo (Pontualmente nas povoações de Argomil, Montes de Cornelho, Verdugal,
Avelãs de Ambom, Pera do Moço, Martianes, Guilhafonso e Gonçalveiros e na qualidade cénica do
ambiente de todo o Sub-Parque Argomil-Mouro no qual se inclui o terreiro de romaria e culto associado
à Capela de Nossa Senhora da Alagoa).
Montagem das estruturas e infraestruturas lineares: o impacte resulta sobretudo da montagem dos
aerogeradores e dos apoios da linha com recurso a gruas, cabos e balizagem aérea. Os impactes visuais
negativos projetados sobre o território, na fase de montagem, que se consideram com mais relevantes
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fazem-se sentir sobre as povoações - observadores permanentes - mais próximas do local de implantação
dos aerogeradores e dos apoios da linha, sobre as vias de comunicação e sobre áreas sensíveis em termos
cénicos.
Os impactes são negativos, certos, temporários, locais a regionais e reversíveis. Destacam-se apenas as
situações de maior magnitude e significância:
I. Povoações – Observadores Permanentes
Média magnitude e Significativos:
- Sub-Parque Galo-Rainha: Avelãs de Ambom; Pai Viegas; Codesseiro; Gonçalveiros; Guilhafonso;
Martianes; Pera do Moço; Verdugal e Menoita.
- Sub-Parque Argomil-Mouro: Argomil; Montes Cornelho e Gonçalo Boca.
- Linha elétrica aérea a 60kV: Pera do Moço; Martianes e Vila Franca de Deão.
- Linha elétrica aérea a 220kV: Casas do Rio e Lavandeira
II. Vias Rodoviárias – Observadores Temporários
Média magnitude e Significativos:
- Sub-Parque Galo-Rainha: N221, a A25 e a estrada de ligação entre as povoações de Avelãs de Ambom e
Pera do Moço.
- Sub-Parque Argomil-Mouro: N221, a A25 e a estrada CM1072 que liga as povoações de Pera do Moço a
Argomil.
- Linha elétrica aérea a 60kV: CM1072, N221, eixo de ligação entre as povoações de Velosa e de Vila Franca
das Naves e IP2.
- Linha elétrica aérea a 220kV: N102 e ligação do IP2 à N102.
- Subestação do Sincelo: ligação do IP2 à N102.
III. “Áreas com Elevado Valor Cénico” afetadas na sua integridade visual
Média magnitude e Significativos:
- Sub-Parque Galo-Rainha: parte da área de implantação e envolvente deste e ribeiras das Cabras, de
Massueime e da Pega. As ribeiras e respetivas várzeas não são consideradas na Carta de Qualidade Visual
apresentada no EIA/Aditamento como tendo Qualidade Visual “Elevada”. Apenas pontualmente são
incluídas nesta classe.
- Linha elétrica aérea a 60kV: Ribeiras da Pega, de Massueime, de Cerejo, da Velosa e áreas de “mosaico”
de afloramentos rochosos com matos junto ao nó de ligação do IP2 à N102 a nascente do IP2 e sobre o
terreiro da Capela de Nossa Senhora da Alagoa.
- Linha elétrica aérea a 220kV: Rio Mondego sobre o qual ocorrem 2 atravessamentos e desenvolvimento
paralelo e junto ao mesmo.
Média magnitude e Muito Significativos:
- Sub-Parque Argomil-Mouro: sobretudo sobre o ambiente visual da área de implantação e envolvente
desta onde pesa também o número destes. Destacam-se ainda as ribeiras das Cabras, da Pega, dos Montes
e dos Carinhos e as respetivas várzeas que, embora tenham sido desvalorizadas no EIA/Aditamento em
termos cénicos, consideram-se que se inserem na classe de Qualidade Visual “Elevada”.
Não decorrente, diretamente, da expressão visual das ações em si, acima referidas, mas sim do resultado
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final delas, destacam-se os impactes de natureza visual, mas por perda de valor cénico, resultantes da
destruição de valores visuais naturais – afloramentos rochosos e vegetação com destaque para os
carvalhos – e culturais – muros de pedra ao cutelo ao longo da generalidade dos caminhos estreitos
existentes - muito relevantes e identitários da Paisagem. No caso particular da vegetação, a sua destruição
traduz-se na perda de valor cénico muito relevante, em particular, quando a mesma – matos, rupícola surge num padrão/mosaico, ou numa composição, associada aos afloramentos.
Perda de valores visuais: decorre da implantação das diversas componentes que constituem o Projeto em
análise. São várias as situações onde, de acordo com a proposta de implantação do Projeto, estas áreas
serão afetadas, de forma irreversível, na sua integridade física.
1. Afetação física direta e irreversível de áreas de afloramentos, frequentemente singulares e maciços
rochosos.
2. Afetação física direta e irreversível da vegetação de porte arbóreo, sobretudo composta por carvalhos,
carvalho-negral (Quercus pyrenaica), em regeneração natural que ladeiam os caminhos existentes e
limites de propriedade que compartimentam a Paisagem e em povoamentos ou manchas isoladas.
Também se regista a presença de castanheiros (Castanea sativa), de Quercus rotundifolia, de Pseudotsuga
menziesii e Juniperus macrocarpa.
3. Afetação física direta e irreversível da vegetação de porte arbustivo – matos – em manchas próprias
individualizadas ou em mosaico com os afloramentos rochosos.
4. Afetação física direta e irreversível dos muros de pedra dispostos ao cutelo que ladeiam os acessos. A
sua eventual reposição não traduzirá a sua atual expressão.
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Quase todas as componentes do Projeto têm repercussões negativas sobre os valores visuais naturais e
culturais acima elencados. Contudo, verifica-se, e verificou-se durante a visita técnica que teve lugar na
data de 2 de agosto de 2019, que todas as componentes do Sub-Parque Argomil-Mouro, incluindo a
respetiva subestação e edifício de comando terão repercussões nos valores naturais e culturais muito
graves. São valores/atributos visuais - naturais e culturais -, identitários que são subtraídos à Paisagem
pelo Projeto, de forma permanente e irreversível, cuja afetação direta/física se considera como sendo um
impacte visual, que se considera como não aceitável, no presente caso, dada a elevada magnitude deste.
No que se refere ao Sub-Parque Galo-Rainha a implantação da generalidade das componentes não se
traduz em perdas que se possam considerar como muito significativas. Igual apreciação se faz para a
implantação das linhas elétricas aéreas de 60kV e 220kv e para a Subestação do Sincelo. Contudo, para o
Sub-Parque Galo-Rainha e para as referidas linhas, registam-se situações onde haverá níveis de afetação,
pontualmente significativos, dos valores acima referidos.
No caso do Sub-Parque Galo-Rainha, as situações que se traduzirão em impactes mais significativos por
perda do valores visuais referidos, neste caso por afetação dos afloramentos rochosos, ocorrerão com a
implantação dos aerogeradores e respetivas plataformas e acessos: AG4; AG7; AG8; AG10 e AG11. O
acesso principal do Sub-Parque, que faz o percurso entre o AG8 e o AG11, revela níveis de afetação já
significativos, por perda de valor visual de área de mosaico composto por matos e afloramentos rochosos.
Ao nível da afetação de vegetação de porte arbóreo, sobretudo, no que se refere às sebes vivas de
compartimentação, que delimitam as parcelas ou propriedades, destaca-se as situações de conflito que
devem ser corrigidas: AG1; AG3; AG4; AG5; AG6; AG12 e AG13.
No entanto, a aplicação de medidas de minimização, sobretudo no que se refere aos acessos e
plataformas, que passam por diferentes opções de estabelecimento e otimização de traçado dos acessos
e deslocalizações ou rotação de algumas plataformas contribuirá para reduzir significativamente os níveis
de afetação, sobretudo, físicos, dos quais também se projetarão como impactes visuais.
Apesar de se considerar que os níveis de afetação dos valores visuais são, no Projeto em avaliação, mais
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graves na construção dos Sub-Parques, no caso das linhas elétricas verifica-se também que várias áreas
com Qualidade Visual “Elevada” são afetadas na sua integridade física e visual.
- Linha elétrica aérea a 60kV: São atravessadas as ribeiras da Pega, de Massueime, de Cerejo, da Velosa e
áreas de “mosaico” de afloramentos rochosos com matos junto ao nó de ligação do IP2 à N102 a nascente
do IP2
- Linha elétrica aérea a 220kV: Rio Mondego com 2 atravessamentos e desenvolvimento paralelo junto ao
mesmo.
Em ambos os casos, verificar-se-ão impactes significativos em termos de afetação visual, contudo em
termos de perda física de valores naturais não se consideram significativos, com exceção das áreas
ocupadas por carvalhos.
Na Fase de Exploração, os impactes decorrem fundamentalmente da intrusão visual que resulta da
presença dos aerogeradores. Sem que se traduza numa perda física de valores, a presença da estrutura
do aerogerador traduz-se na afetação cénica quer da envolvente ao local de implantação, quer das áreas
que se situam dentro da bacia visual, de que se destacam as áreas com qualidade visual “Elevada”, cuja
integridade visual é afetada pelo impacte visual, assim como as povoações – observadores permanentes
– e as vias de circulação – observadores temporários.
De acordo com as bacias visuais apresentadas para os aerogeradores, verifica-se que, e tendo em conta a
Área de Estudo, os mesmos são visíveis numa parte ainda significativa do território por esta delimitada.
Apresentem alguma fragmentação, ou seja, cada um dos aerogeradores não é sempre visível dentro da
Área de Estudo. Contudo, as áreas das quais são visíveis, são na sua grande maioria áreas de dimensão
significativa ou mesmo muito significativa. Nestes casos, potencialmente, os aerogeradores serão visíveis
de forma contínua quando se descrevem percursos nas referidas áreas.
31

Contudo, comparativamente, é ainda o Sub-Parque Argomil-Mouro que tem um impacte visual mais
significativo do que o Sub-Parque de Galo-Rainha, em termos de área. Só os aerogeradores 10, 11, 12 e
13 é que apresentam uma expressão sobre o território de maior continuidade, sobretudo mais para norte
da sua posição, não se apresentando tão cingida às referidas cumeadas.
À semelhança da análise para a Fase de Construção, no que se refere em concreto à montagem dos
aerogeradores, as áreas sobre as quais se projeta os impactes são idênticas. Apenas o nível de magnitude
e significância se eleva, face à situação de permanência irreversível dos aerogeradores.
Nestes termos, recupera-se, para este ponto as mesmas referências, sobretudo ao nível dos observadores
- povoações e vias - e áreas de Qualidade Visual “Elevada” em causa, onde se fazem sentir os impactes de
forma significativa:
Os impactes são negativos, certos, permanentes, locais a regionais e irreversíveis.
Destacam-se apenas as situações de maior magnitude e significância:
I. Povoações – Observadores Permanentes
Média magnitude e Significativos:
- Sub-Parque Galo-Rainha: Avelãs de Ambom; Pai Viegas; Codesseiro; Gonçalveiros; Guilhafonso;
Martianes; Pera do Moço; Verdugal e Menoita.
- Sub-Parque Argomil-Mouro: Argomil; Montes Cornelho e Gonçalo Boca.
- Linha elétrica aérea a 60kV: Pera do Moço; Martianes e Vila Franca de Deão.
- Linha elétrica aérea a 220kV: Casas do Rio e Lavandeira.
- Subestação do Sincelo: Corteagada.
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II. Vias Rodoviárias – Observadores Temporários
Média magnitude e Significativos:
- Sub-Parque Galo-Rainha: N221, a A25 e a estrada de ligação entre as povoações de Avelãs de Ambom e
Pera do Moço.
- Sub-Parque Argomil-Mouro: N221, a A25 e a estrada CM1072 que liga as povoações de Pera do Moço a
Argomil.
- Linha elétrica aérea a 60kV: CM1072, N221, eixo de ligação entre as povoações de Velosa e de Vila Franca
das Naves e IP2.
- Linha elétrica aérea a 220kV: N102 e ligação do IP2 à N102.
- Subestação do Sincelo: ligação do IP2 à N102.
III. “Áreas com Elevado Valor Cénico” afetadas na sua integridade visual
Média magnitude e Significativos:
- Sub-Parque Galo-Rainha: parte da área de implantação e envolvente deste e ribeiras das Cabras, de
Massueime e da Pega.
- Linha elétrica aérea a 60kV: Ribeiras da Pega, de Massueime, de Cerejo, da Velosa e áreas de “mosaico”
de afloramentos rochosos com matos junto ao nó de ligação do IP2 à N102 a nascente do IP2 e sobre o
terreiro da Capela de Nossa Senhora da Alagoa.
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- Linha elétrica aérea a 220kV: Rio Mondego sobre o qual ocorrem 2 atravessamentos e desenvolvimento
paralelo e junto ao mesmo.
Elevada Magnitude e Muito Significativos:
- Sub-Parque Argomil-Mouro.
- Linha elétrica aérea a 60kV: Ribeiras da Pega, de Massueime, de Cerejo, da Velosa e áreas de “mosaico”
de afloramentos rochosos com matos junto ao nó de ligação do IP2 à N102 a nascente do IP2 e sobre o
terreiro da Capela de Nossa Senhora da Alagoa.
- Linha elétrica aérea a 220kV: Rio Mondego sobre o qual ocorrem 2 atravessamentos e desenvolvimento
paralelo e junto ao mesmo.
Média Magnitude e Muito Significativos:
- Sub-ParqueSub-Parque Argomil-Mouro: sobretudo sobre o ambiente visual da área de implantação e
envolvente desta onde pesa também o número destes. Destacam-se ainda as ribeiras das Cabras, da Pega,
dos Montes e dos Carinhos e as respetivas várzeas que, embora tenham sido desvalorizadas no
EIA/Aditamento em termos cénicos, consideram-se que se inserem na classe de Qualidade Visual
“Elevada”.
No que se refere à projeção do impacte visual sobre áreas com Qualidade Visual “Elevada”, que integram
a Área de Estudo, verifica-se que todos aerogeradores têm um impacte visual negativo sobre as áreas
desta classe. Mas é o Sub-Parque Argomil-Mouro que revela maior afetação, sobretudo, porque a própria
área de implantação assim como a grande envolvente revela valor cénico “Elevado” ou mesmo, por vezes,
“Muito Elevado”.
Ou seja, não só compromete a integridade visual destas áreas como, ao se implantar nas mesmas, o seu
próprio impacte visual assume a dimensão real das dimensões destas estruturas verticais. Ocorreria uma
alteração de escala muito significativa que compromete de forma irreversível a leitura das componentes
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naturais da paisagem – vegetação e afloramentos rochosos e todo o seu enquadramento visual ou cénico.
A imponência e dimensão, sobretudo, dos afloramentos é alterada de forma irreversível.
Estão em presença valores/atributos visuais e culturais de elevada relevância e que contribuem
grandemente para o valor visual da Paisagem. De tal modo que, a “celebração” desse valor é evidenciada
pelo local escolhido para o terreiro de romaria e culto associado à Capela de Nossa Senhora da Alagoa,
fortemente e irreversivelmente comprometido, na sua integridade visual, pela proposta incompreensível
de implantação de 2 aerogeradores Ag8 e Ag9 a ladear este espaço. Todo o enquadramento cénico é
artificializado, não se reconhecendo existirem medidas de minimização para reduzir esse impacte visual
negativo.
Os valores em causa residem na vegetação, ao nível dos matos e elementos arbóreos, assim como nos
afloramentos rochosos. O posicionamento de qualquer um dos aerogeradores do Sub-Parque ArgomilMouro terá, visualmente, sobre estas ocorrências um impacte visual que se considera como sendo de
“Elevada Magnitude” e “Muito Significativo”. A sua presença não só se constituiria como uma intrusão
visual, que comprometeria a visualização do conjunto dos valores em presença, no que se refere à sua
integridade visual, como os mesmos determinariam uma alteração grave de escala diminuindo
gravemente a imponência destes, para a qual não se reconhecem medidas de minimização.
Os aerogeradores seriam visualizáveis de várias as perspetivas, e de vários ângulos de visão, que, ou se
interporiam entre o observador e estes valores ou surgiriam com “pano de fundo” deste. A própria linha
elétrica com os seus apoios terá igualmente um impacte negativo sobre os afloramentos rochosos
existentes e os seus apoios afetam a escada dos valores em presença, embora não com a mesma
magnitude e significância.
No que se refere aos Impactes Cumulativos, consideram-se como sendo geradoras de impactes
cumulativos, outras infraestruturas de igual ou de diferente tipologia, ou ainda, outras perturbações que
contribuam para a alteração estrutural e/ou funcional e/ou perda de qualidade visual da Paisagem.
Havendo sobreposição espacial e temporal dos impactes gerados, em qualquer uma das fases, tal traduzirse-á em impactes cumulativos.
Na Área de Estudo (buffer), não foram identificados outros parques eólicos. Contudo, registam-se diversas
infraestruturas lineares - linhas elétricas.
No caso das linhas elétricas aéreas, o impacte visual cumulativo negativo decorre da presença permanente
dos cabos elétricos e respetivos apoios. As referidas linhas são responsáveis pelo
seccionamento/compartimentação do campo de visão ao se constituírem como uma intrusão visual no
horizonte e, consequentemente, na Paisagem. Por outro lado, a sua presença determina uma alteração
de escala e de referências visuais das componentes da Paisagem em presença.
O contributo das novas linhas para o impacte cumulativo, em termos visuais, tenderá para significativo,
sobretudo na extensão da linha a 60kV compreendida entre os dois Sub-Parques, entre o apoio P1 e o
apoio P16. Também, no que se refere à linha a 220kV, o impacte visual cumulativo negativo que dela
advém revela-se como Significativo, sobretudo na envolvente das linhas elétricas existentes na extensão
final, junto à Subestação de Celorico da Beira, onde se desenvolve em paralelo com estas.
A intrusão visual de cada componente é, neste caso, reforçada pelo conjunto, e traduz-se no
seccionamento do horizonte visual, sendo as linhas elétricas existentes e os aerogeradores as
componentes que mais contribuem para este efeito. 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 visual cumulativo do conjunto dos projetos considera-se que está num
nível de muito significativo, já que contribui para uma alteração do caráter da paisagem, conferindo-lhe
um maior grau de artificialização.

“Parque Eólico do Sincelo”, projeto de execução

33

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3272

5.8.3. CONCLUSÃO
Face à análise e às considerações acima apresentadas, propõe-se a emissão de parecer desfavorável para
o Projeto do Sub-Parque Argomil-Mouro. Propõe-se ainda a emissão de parecer favorável ao Sub-Parque
Galo-Rainha, linhas elétricas, restantes projetos associados e demais componentes do projeto,
condicionado à aplicação integral das condicionantes e medidas de minimização constantes no presente
parecer.
5.9.

PATRIMÓNIO

5.9.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Para a elaboração do fator ambiental Património Cultural, foram desenvolvidos trabalhos de pesquisa
bibliográfica, envolvendo a consulta das bases de dados patrimoniais, bem como foram efetuados
trabalhos de campo envolvendo as várias componentes de projeto.
O EIA reproduz, no Anexo 4.2 do Volume 3. Relatórios Técnicos (Anexos), o Relatório de Trabalhos
Arqueológicos.
De acordo com este elemento integrante do EIA, a área de incidência do projeto (direta e e indireta)
corresponde à zona de implantação da subestação nos dois Sub-Parques eólicos, incluindo os 13
aerogeradores a implantar em cada Sub-Parque (círculo com 200 m de diâmetro), e da Subestação do
Sincelo, e dos acessos a criar (corredor com 30 m de largura) ou a beneficiar (corredor com 30 m de
largura), da vala de cabos (corredor com 30 m) e das linhas elétricas que ligam a subestação à rede elétrica
nacional (corredor com 100 m de largura e cerca de 24 km de extensão no total).
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De acordo com o EIA foi realizada a prospeção arqueológica sistemática em toda a área de incidência do
Parque Eólico do Sincelo (Sub-Parque de Argomil-Mouro e Sub-Parque de Galo Rainha), na área de
incidência da Subestação do Sincelo, no corredor da linha elétrica que liga a Subestação do Parque Eólico
à Subestação do Sincelo e no corredor da linha elétrica que liga a Subestação do Sincelo à Subestação de
Chafariz.
Posteriormente, foi realizada a prospeção nos acessos à obra. No Anexo 3 do Aditamento ao EIA foi
apresentada uma Planta Geral e de Condicionamentos reformulada (N.º 6), onde se encontra
representado o traçado dos acessos aos apoios das linhas elétricas aéreas a construir a 60 e 220 kV, com
15,5 km e 8,5 km, respetivamente. Refere que o plano de acessos «contemplou várias horas de trabalhos
preparatórios em gabinete às quais se seguiram as necessárias confirmações de campo» e que tiveram
em conta, «para além de condicionantes técnicas, os aspetos ambientais, nomeadamente as principais
condicionantes identificadas ao longo da área de estudo definida em EIA».
Refere que privilegiou «o uso de caminhos existentes, conectados à rede viária principal, e a abertura de
novos acessos ao longo das faixas de gestão de combustíveis das referidas linhas elétricas».
A rede de acessos encontra-se ainda descrita no ponto 2.2.7 do Aditamento, constando no Anexo 4, uma
matriz de análise ambiental de cada um dos acessos, em termos das principais condicionantes afetadas.
Salienta ainda que a ocorrência patrimonial (conhecida) «mais próxima dos referidos acessos corresponde
ao Lagar da Lavandeira 1 (n.º 11/CNS 24541), que apresenta um valor nulo ou indeterminado, por não ter
sido possível confirmar a sua localização e estado de conservação, pois a área encontrava-se vedada,
sendo o acesso restrito ao público».
Em julho foi apresentada a «Adenda 1» ao EIA referente à prospeção dos acessos que se encontram fora
da área anteriormente prospetada para a elaboração do EIA, trabalhos que não identificaram novas
ocorrências arqueológicas.
Os trabalhos efetuados para descrição e caraterização permitiram identificar 37 ocorrências patrimoniais.
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Contudo, o EIA não apresenta qualquer contextualização histórico-arqueológica da área estudada, tendo
por base estas evidências - Quadro 19, Anexo 4.2 do Volume 3. Relatórios Técnicos (Anexos).
De entre estas destacam-se o elemento patrimonial n.º 29 - Estação Arqueológica de São Gens, em Vias
de Classificação e com Zona Especial de Proteção (provisória) onde o EIA localiza mais dois elementos: n.º
28 - São Gens IV, vicus (povoação do período romano), e n.º 30 - São Gens VI, mancha de ocupação
romana/medieval. Destaca-se ainda o elemento n.º 35 - Troço de Calçada Romana em Celorico da Beira,
mencionado no respetivo PDM.
Nas áreas previstas para a implantação das várias componentes de projeto o EIA identificou os seguintes
elementos patrimoniais:


Na área do Sub-Parque Eólico de Argomil-Mouro foram identificadas dois elementos patrimoniais:
n.º 1 - Capela da Senhora da Alagoa (período moderno) e cruzeiros (1B, 1C e 1D), e n.º 2 - Capela
de Santa Bárbara (período contemporâneo);



No Sub-Parque Eólico de Galo Rainha foram registados quatro elementos patrimoniais: n.º 3 Galo 1, abrigo de pastor contemporâneo, n.º 4 - Galo 2, via contemporânea, n.º 5 - Galo 3, abrigo
de pastor contemporâneo e n.º 6 - Bachoco 1, via contemporânea;



Na linha elétrica a 60kV foram registadas três elementos patrimoniais: n.º 7 - Massueime 1, nora
contemporânea, n.º 8 - quinta do Valongo 1, casa de apoio agrícola contemporânea, e n.º 9 Cortegada 1, casa de apoio agrícola contemporânea;



Na linha Sincelo - Chafariz a 220 kV inventariaram-se quatro ocorrências patrimoniais: n.º 10 Negros 2, edifício contemporâneo, n.º 11 - Lavandeira 1 (CNS 24541), lagar de cronologia
indeterminada, n.º 12 - Lavandeira 2, edifício contemporâneo, e n.º 13 - Lavandeira 3, edifício
contemporâneo.

Quanto ao valor patrimonial dos elementos identificados, o EIA destaca com o «Valor de Significado Muito
Elevado», a Capela da Senhora da Alagoa e cruzeiros associados (n.º 1A a n.º 1D). Atribui ainda «Valor de
Significado Elevado» à Capela de Santa Bárbara (n.º 2).
Às restantes ocorrências atribuiu significado reduzido (n.ºs 7, 8, 9, 10, 12, e 13) ou indeterminado, por não
ter sido possível confirmar a respetiva localização (n.º 11).
Deve aqui igualmente salientar-se a elevada valia patrimonial do elemento n.º 29 - Estação Arqueológica
de São Gens, em Vias de Classificação, situado na envolvente imediata do projeto.
5.9.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Relativamente à avaliação de impactes verifica-se que serão afetados pela implantação dos aerogeradores
do Sub-Parque Argomil-Mouro, respetivos acessos e valas de cabos, dois relevantes elementos
patrimoniais:


Capela da Senhora da Alagoa (n.º 1A) e respetivos cruzeiros (1B, 1C e 1D), elementos que ficarão
posicionados entre os aerogeradores 8 e 9;



Capela de Santa Bárbara (n.º 2) afetada pelo acesso entre os aerogeradores 1 e 2.

O EIA preconiza a respetiva preservação in situ, com compatibilização na fase de construção das
intervenções necessárias, evitando afetações diretas nestes imóveis, não referindo contudo os impactes
contínuos produzidos ao longo da fase de exploração, nomeadamente pela consistente utilização dos
acessos ao parque eólico e a estes aerogeradores e pela alteração do respetivo enquadramento visual.
Considera-se ser este um impacte muito significativo, quer na fase de construção quer na fase de
exploração, pelo que deverá ser equacionada uma solução que permita compatibilizar a fruição destes
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elementos patrimoniais de carácter sacro, com as respetivas utilizações pela população local, devendo-se
igualmente ponderar a respetiva compensação patrimonial através da promoção de ações de valorização.
No corredor da Linha Sincelo – Chafariz a 220kV, o EIA identificou para Negros 2 (ocorrência n.º 10) um
eventual impacte negativo direto decorrente da desmatação do terreno, preconizando nessa fase a sua
conservação in situ.
As quintas de Lavandeira 2 (n.º 12) e Lavandeira 3 (n.º 13) sofrerão impactes negativos indiretos, na fase
de obra, preconizando o EIA a prevenção dos impactes negativos diretos.
Quanto ao lagar da Lavandeira (n.º 11/CNS 24541) dado que não foi localizado, podendo situar-se sob um
acesso a beneficiar, deverá em fase prévia à obra, proceder-se a nova tentativa de localização.
Na área de incidência do Sub-Parque Eólico de Galo – Rainha o EIA identifica quanto ao abrigo de pastor
de Galo 1 (n.º 3) impacte negativo direto, devido à desmatação e escavação do terreno para a construção
da plataforma do Aerogerador 11.
Quanto às vias de Galo 2 (n.º 4) e Bachoco 1 (n.º 6), sofrerão impactes negativos diretos devido à
desmatação e escavação pontual do terreno no cruzamento do novo acesso do Sub-Parque eólico com o
antigo caminho. O abrigo de Galo 3 (n.º 5) sofrerá impactes negativos indiretos, provocados pela obra.
Salienta a «Adenda 1» ao EIA, referente à prospeção arqueológica dos acessos, que os que serão
beneficiados «coincidem, na sua maioria, com caminhos rurais (alguns deles ladeados por muros de pedra
seca), com a superfície de via regular (durante os trabalhos de campo não se observaram afloramentos
rochosos que potenciam o registo de sulcos de rodados, nem muitos vestígios de empedrados nos
caminhos)».
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Refere ainda que, na «eventualidade de ser necessário cortar troços de muros em pedra seca, será preciso
equacionar a sua reconstrução após a colocação dos apoios à linha elétrica».
Remete ainda para a equipa técnica de acompanhamento arqueológico da obra «a sinalização e vedação
de todas as ocorrências patrimoniais localizadas nas imediações da empreitada (caminhos inclusive), de
forma a evitar qualquer impacte negativo direto, ou então, sugerir alternativas aos acessos propostos
neste Plano de Acessos».
Encontra-se referido que na «eventualidade de ser necessário cortar troços de muros em pedra seca, será
preciso equacionar a sua reconstrução após a colocação dos apoios à linha elétrica».
Este documento remete ainda para a equipa técnica de acompanhamento arqueológico da obra «a
sinalização e vedação de todas as ocorrências patrimoniais localizadas nas imediações da empreitada
(caminhos inclusive), de forma a evitar qualquer impacte negativo direto, ou então, sugerir alternativas
aos acessos propostos neste Plano de Acessos».
De acordo com o EIA, em síntese para a fase de construção, foram inventariadas 13 ocorrências
patrimoniais na área de incidência de projeto e destas, cinco ocorrências patrimoniais serão objeto de
impactes negativos diretos (n.º 3, n.º 4, n.º 6, n.º 8 e n.º 10).
Considera-se que, para a fase de exploração, poderão existir impactes negativos resultantes da
movimentação de pessoas e máquinas ligas à manutenção deste parque eólico bem como do incremento
das visitas/mobilidade do local assim como relativos à alteração do enquadramento visual dos elementos
patrimoniais em presença, caso das duas capelas (n.º 1 e n.º 2) e cruzeiros (n.º 1B, n.º 1C e n.º 1D).
5.9.3. CONCLUSÃO
Assim, de acordo com o acima exposto, propõe-se a emissão de parecer Favorável ao projeto do Parque
Eólico do Sincelo, Condicionado ao cumprimento das condicionantes e medidas de minimização
preconizadas no presente parecer.
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5.10. SAÚDE HUMANA
5.10.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
O projeto do Parque Eólico do Sincelo desenvolve-se em territórios integrados no Distrito da Guarda,
abrangendo os Concelhos da Guarda, Pinhel e Celorico da Beira.
O EIA refere que o projeto teve em conta a preocupação de minimizar a exposição das populações a
agentes adversos que de alguma forma possam ter influência na saúde humana, procurando que a diretriz
do traçado se mantivesse o mais afastado possível dos núcleos urbanos e das populações, incluindo as
habitações isoladas.
Segundo o mesmo estudo será possível manter o eixo da linha a distâncias superiores a 65 m de qualquer
edifício ou equipamento passível de ser classificado como “infraestrutura sensível”.
5.10.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Sob o ponto de vista da saúde humana, há que ter em conta os seguintes aspetos:
a) Minimização da exposição das populações aos campos eletromagnéticos da linha elétrica;
b) Minimização da exposição das populações ao ruido/infrassons (gamas de frequências não
audíveis) dos aerogeradores. Com efeito, existe alguma evidência científica que os infrassons
produzidos por aerogeradores podem ter efeitos negativos na saúde.
5.10.3. CONCLUSÃO
Tendo em consideração a informação disponível e o acima exposto, considera-se que pode ser emitido
parecer favorável, condicionado porém às disposições contidas no capítulo final deste parecer.
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6.

SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS

As entidades que se pronunciaram, no âmbito da consulta efetuada enquanto entidades externas à CA,
referiram vários aspetos, dos quais se destacam:


Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, ICNF
Refere que o local da pretensão fica fora de:
 Áreas protegidas de âmbito nacional localizadas na Rede Nacional de Áreas Protegidas;
 Rede Natura 2000, nomeadamente, fora das Listas Nacionais de Sítios e das Zonas de
Proteção Especial;
 Matas Nacionais e Perímetros Florestais;
 Zonas de Proteção de Arvoredo de Interesse Público.
Indica que a área de estudo do projeto fica:
 Localizada em território abrangido pelo Programa Florestal do Centro Interior;
 Parcialmente localizada em corredores ecológicos;
 Integrada na sub-região homogénea Raia Norte, na qual se visa, com igual nível de
prioridade, a implementação e desenvolvimento das seguintes funções gerais dos espaços
florestais: a) produção, b) proteção, e c) silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores.
Dá uma série de recomendações que passam pelo cumprimento de legislação específica, referindo
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também medidas concretas a incluir no projeto, designadamente:
 A sinalização intensiva para aves (BFD) em determinados troços da linha a 220 kV;
 A introdução de medidas normalizadas (EDP) antipouso e antinidificação na linha a 60 kV.
Esta entidade sugere ainda algumas alterações aos planos de monitorização (avifauna,
quirópteros e lobo-ibérico).


Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, CIMBSE
No exercício das competências conferidas pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, propõe a
emissão de parecer favorável ao desenvolvimento do projeto em apreço, desde que cumpridos
todos os normativos legais e regulamentares aplicáveis em vigor.

Na sequência da informação veiculada pelos pareceres recebidos e acima sintetizados, a CA integrou todas
as recomendações do ICNF nas condicionantes apresentadas no capítulo final do presente parecer.

7.

RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA

Em cumprimento do preceituado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, na
atual redação, procedeu-se à Consulta Pública do Projeto, em fase de projeto de execução, para o "Parque
Eólico do Sincelo”.

38

De acordo com o definido naquele diploma legal, a Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 28
de junho a 8 de agosto de 2019. Durante este período foram recebidos sete pareceres, com a seguinte
proveniência: Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM); Direção-Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Regional (DGADR); Direção-Geral do Território (DGT); Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Centro (DRAP Centro); Estado-Maior da Força Aérea (EMFA); Redes Energéticas Nacionais,
SGPS, S.A. (REN); e dois cidadãos a título individual.
A análise dos pareceres recebidos, cujos aspetos mais relevantes se sintetizam em seguida, não se traduz
em qualquer oposição ao projeto. Realça-se, no entanto, a preocupação manifestada pelos proprietários
da Quinta das Nascentes pela eventual afetação desta, designadamente no que refere ao ambiente
sonoro.
A ANACOM informa da inexistência de condicionantes de natureza radioelétrica, aplicáveis aos locais em
avaliação pelo que não coloca objeção à implantação do projeto naquela área.
A DGADR informa que o projeto não interfere com quaisquer áreas, estudos ou projetos no âmbito das
suas atribuições e competências, pelo que nada tem a opor.
A DGT informa que o projeto não constitui impedimento para as atividades geodésicas por si
desenvolvidas pois, embora existam, dentro da área de estudo, alguns vértices geodésicos, é respeitada a
zona de proteção dos marcos e suas visibilidades.
Quanto aos limites administrativos recomenda que as peças desenhadas contenham a representação dos
limites administrativos, concelho e freguesia e a referência na legenda aos mesmos, bem como a
referência à CAOP utilizada.
No que à cartografia diz respeito, alerta para questões de caracter técnico legal que, a não serem
colmatadas, deverão condicionar a prossecução do projeto.
A DRAP Centro informa que relativamente à condicionante RAN deverá ser solicitada à Entidade Regional
de Reserva Agrícola do Centro, parecer prévio vinculativo.
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O EMFA informa que o projeto não se encontra abrangido por qualquer servidão de unidades afetas à
Força Aérea, pelo que não se opõe à sua implantação. Realça, no entanto, que deverá ser informado do
início dos trabalhos e que, após a instalação dos aerogeradores, deverão ser facultados elementos que
permitam aferir quer as coordenadas de instalação, quer a sua altura máxima. Por último, informa que a
balizagem aeronáutica deve estar de acordo com as normas expressas na circular de informação
aeronáutica 19/2003, de 6 de maio da ANAC.
A REN informa que algumas infraestruturas do Parque Eólico cruzam zonas de servidão da RNT mas desde
que sejam respeitadas as distâncias de segurança previstas na legislação às infraestruturas da RNTGN e
da RNT, e que antes da realização de quaisquer trabalhos naquelas faixas de servidão, a REN seja
informada da sua ocorrência, com pelo menos 15 dias uteis de antecedência, não tem quaisquer outras
objeções à implantação do projeto.
Os proprietários da Quinta das Nascentes, localizada em Verdugal, Pêra do Moço manifestam a sua
preocupação quanto à afetação da sua propriedade relativamente ao fator ambiental Ambiente Sonoro,
designadamente pela proximidade do aerogerador AG2 do Sub-Parque Galo-Rainha, que dista apenas
579 m da sua propriedade, e que inviabilizará o projeto turístico que têm vindo a desenvolver. Referem
ainda algum descontentamento relativamente à torre meteorológica localizada na proximidade da
habitação.
Na sequência do veiculado nas exposições recebidas e acima sintetizadas, tecem-se os seguintes
comentários:

8.



Deve ser solicitado à Entidade Regional de Reserva Agrícola do Centro, um parecer prévio
vinculativo.



Devem ser facultados ao EMFA, os elementos finais do projeto de execução que permitam aferir
quer as coordenadas de instalação, quer a sua altura máxima.



Deve ser informada a REN, antes da realização de quaisquer trabalhos nas faixas de servidão da
RNT (mínimo de 15 dias úteis de antecedência).



Quanto à queixa relativa ao Ambiente Sonoro, foi possível apurar que na Quinta das Nascentes,
localizada em Verdugal, Pêra do Moço, não se estima ultrapassagem dos valores limite
estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído. Contudo, como medida preventiva, a referida
habitação, constituindo um ponto de reclamação, será adicionada aos pontos de monitorização
de ruído propostos, após entrada em funcionamento do parque, para melhor aferir os valores
previstos.



No que se refere à torre meteorológica do Sub-Parque Galo-Rainha localizada na proximidade da
habitação principal da Quinta das Nascentes, refere-se que a mesma é temporária, tendo servido
para o estudo dos ventos para efeitos de dimensionamento do projeto. Assim, no projeto está
prevista a sua desmontagem e remoção completa.

CONCLUSÃO

O Parque Eólico do Sincelo integra dois Sub-Parques (o Sub-Parque de Argomil-Mouro e o Sub-Parque de
Galo-Rainha) e terá associadas duas linhas elétricas e uma subestação 60/220 kV. Os Sub-Parques distam
sensivelmente 2,5 km entre eles. Em cada Sub-Parque existirá uma subestação de 20/60 kV.
Cada um dos Sub-Parques terá uma potência máxima instalada de 46,8 MW e será constituído por 13
aerogeradores. As ligações elétricas internas dentro de cada Sub-Parque serão feitas por cabos
subterrâneos entre os aerogeradores e cada subestação de 20/60 kV. No total, o projeto compreenderá
26 aerogeradores e terá uma potência instalada de 93,6 MW.
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A ligação elétrica do projeto à rede pública será assegurada por duas linhas: uma linha a 60 kV, com
aproximadamente 15,5 km até à Subestação (SE) do Sincelo, a construir no âmbito do presente projeto.
Nesta SE far-se-á a elevação da tensão até aos 220 kV. Deste ponto partirá uma linha a 220 kV, com cerca
de 8,5 km, que ligará à Subestação de Chafariz (já existente), da REN.
Os principais impactes na Geologia ocorrem na fase de construção e estão relacionados com as ações de
regularização do terreno, necessárias à instalação das novas infraestruturas (plataformas e acessos). Com
a construção dos acessos, a instalação dos aerogeradores e dos apoios das linhas elétricas e ainda das
subestações, haverá inevitavelmente movimentação de terras e a criação de taludes de escavação e
aterro. Atendendo à morfologia e à geologia não é expectável que haja instabilidade de taludes
causadores de deslizamentos. Em suma, os impactes serão negativos, permanentes, diretos, reduzidos,
mas definitivos. Não se preveem impactes para a fase de exploração.
As principais ações potencialmente geradoras de impactes negativos nos Recursos Hídricos ocorrem
essencialmente na fase de construção de todas as estruturas previstas, devido nomeadamente à execução
dos trabalhos de desmatação do solo e circulação de maquinaria pesada, à realização de escavações para
fundação das estruturas permanentes e à abertura de novos acessos de obra. A globalidade destes
impactes resultarão essencialmente num aumento da erosão do solo e na alteração das suas condições
de permeabilidade, bem como na eventual obstrução temporária do escoamento superficial e alteração
da qualidade água superficial por arrastamento de partículas sólidas. Contudo, estes impactes nos
recursos hídricos superficiais e subterrâneos podem ser classificados como pouco significativos, se
adotadas as medidas adequadas.
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Os impactes espectáveis na fase de construção para o Uso do Solo, estão relacionados com a desmatação
do terreno, a eliminação e a ocupação do solo superficial, o encaminhamento de terras e solos para outro
local e a compactação dos solos. Na fase de exploração do parque eólico os principais aspetos negativos
estão relacionados com a afetação permanente (elementos definitivos de projeto) e são classificados
como impactes diretos, de magnitude reduzida, permanentes e irreversíveis. Salienta-se ainda o impacte
positivo associado à gestão de combustíveis na envolvente aos aerogeradores (55 m) e aos edifícios das
subestações (55 m).
No que respeita à Socioeconomia, a fase de construção pode potenciar a criação de emprego local e a
dinamização do mercado de materiais construtivos e elétricos, traduzindo-se em impactes positivos,
diretos e temporários, mas de magnitude reduzida e pouco significativos. O atravessamento de algumas
vias principais por parte de veículos de obra pode também afetar a qualidade de vida das populações, o
que se traduz num impacte negativo, localizado de duração temporária e pouco significativo. Na fase de
exploração, o pagamento de uma percentagem da faturação bruta à(s) respetiva(s) câmara(s)
municipal(is) constituirá, por sua vez, um impacte positivo e direto do projeto.
Do ponto de vista do Ordenamento do Território, considera-se salvaguardado o facto de o projeto se
constituir como um uso não previsto (logo também não interdito) nos PDM de Celorico da Beira, Guarda
e Pinhel, ambos de 1.ª geração, o mesmo é entendido como compatível com os usos previstos, bem como
com os citados PDM.
Para os Sistemas Ecológicos preveem-se impactes negativos na fase de construção atribuíveis
essencialmente às operações de desmatação e limpeza de terreno e ao funcionamento de maquinaria
diversa. Estes impactes foram genericamente considerados como tendo uma magnitude reduzida a
moderada, podendo ser significativos caso não sejam adotadas medidas adequadas. Para a fase de
exploração prevê-se a ocorrência de impactes negativos significativos sobre a avifauna e sobre a ordem
dos quirópteros por eventual colisão, eletrocussão ou barotrauma, caso não sejam adotadas medidas
adequadas, incluindo a monitorização. Para a prevenção de eventuais impactes negativos sobre o loboibérico salienta-se a necessária monitorização.
Na fase de construção, os impactes no Ambiente Sonoro serão negativos, diretos, temporários e pouco
significativos, e estarão associados às normais atividades construtivas, as quais são obrigadas a cumprir o
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estipulado no Regulamento Geral do Ruído (DL nº 9/2007, de 17 de janeiro). Para a fase de exploração, o
projeto terá um impacte previsivelmente nulo, já que se estima que os valores limite estabelecidos no
Regulamento Geral do Ruído sejam integralmente cumpridos.
Relativamente à Paisagem foram identificados impactes visuais e estruturais negativos, tanto para a fase
de construção, como para a fase de exploração. De entre estes, destacam-se os impactes muito
significativos, não minimizáveis, associados à afetação de “áreas com elevado valor cénico” existentes na
área de implantação do Sub-Parque Argomil-Mouro. Os restantes impactes podem ser considerados
significativos e parcialmente minimizáveis. Na fase de exploração, os impactes serão essencialmente
visuais e decorrem da presença de novas estruturas na paisagem, com destaque para os aerogeradores.
Em termos de impactes cumulativos, não tendo sido identificados outros parques eólicos na envolvente
do projeto, o destaque vai para o impacte visual negativo associado à presença de diversas outras linhas
elétricas.
Quanto ao Património preveem-se impactes negativos diretos, para a fase de construção, sobre cinco (as
n.º 3, n.º 4, n.º 6, n.º 8 e n.º 10) das 13 ocorrências patrimoniais inventariadas na área de incidência de
projeto. Adicionalmente, para a fase de exploração, poderão existir impactes negativos também diretos e
significativos a muito significativos, resultantes da movimentação de pessoas e máquinas ligadas à
manutenção deste parque eólico, bem como do incremento das visitas/mobilidade do local assim como
relativos à alteração do enquadramento visual dos elementos patrimoniais em presença, caso especial
das duas capelas e respetivos cruzeiros (ocorrências patrimoniais: n.º 1, 1A, 1B, 1C, 1D e 2).
Relativamente aos impactes na Saúde Humana, foi possível apurar que os perfis de campo elétrico e de
campo magnético previstos no projeto asseguram o cumprimento do referido no Decreto-Lei nº 11/2018,
designadamente, a concordância com as restrições básicas e os níveis de referência fixados na Portaria nº
1421/2004, de 23 de novembro. Cumpridos estes requisitos, está assegurada a proteção eficaz da
população no que respeita aos campos eletromagnéticos, não sendo identificado qualquer risco acrescido
para a saúde humana decorrentes da exposição prevista.
Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes, elementos a apresentar, medidas e
planos de monitorização a adotar (capítulo final do presente parecer), poderá contribuir para a
minimização e compensação dos principais impactes negativos identificados: Admite-se ainda que os
impactes residuais (isto é, que subsistirão na fase de exploração) não serão de molde a inviabilizar o
projeto. Importa referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objetivos
do projeto e face à sua importância do projeto no contexto regional e nacional, considera-se ser de aceitar
esses impactes residuais.
Da análise aos resultados da Consulta Pública verifica-se terem sido identificadas diversas preocupações,
as quais foram acauteladas através da introdução de condicionantes específicas. De entre estas, e apesar
de não estar prevista a ultrapassagem de valores limite estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído,
refere-se a inclusão de um novo ponto de monitorização ruído (a Quinta Nascente), após entrada em
funcionamento do parque, para melhor aferir os valores previstos.
Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de
minimização, e os impactes positivos perspetivados, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projeto
do “Parque Eólico do Sincelo”, em fase de projeto de execução, condicionado à apresentação dos
elementos, ao cumprimento das medidas e dos planos de monitorização, bem como das restantes
condicionantes que se indicam na ‘Planta Geral e de Condicionamentos’ (que contém a totalidade das
condicionantes atualmente existentes na área de intervenção). As diferentes questões/condições são
apresentadas no capítulo final do presente parecer.
Por último, acresce evidenciar que:
 A ocupação de solos integrados na REN carece das devidas autorizações, sendo que a pronúncia
favorável da respetiva CCDR, no âmbito da AIA, compreende desde já a emissão de autorização
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da utilização destes solos para o fim acima detalhado.


Estando prevista a interferência pontual de solos inseridos na RAN por apoios das linhas elétricas,
é necessária a pronúncia da ERRANC sobre a utilização não agrícola dessas áreas.

 As utilizações em área de domínio hídrico (no subsolo ou no espaço aéreo correspondente) estão
sujeitas à obtenção prévia de título de utilização dos recursos hídricos a emitir pela APA, nos
termos do definido na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de
31 de maio. Saliente-se que o atravessamento de linhas de água por linhas aéreas de média ou
alta tensão constitui, por si só, uma utilização dos recursos hídricos também sujeita à emissão do
título.
 O Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA), o Plano de Gestão de Resíduos (PGR) e o Plano de
Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), propostos no EIA, deverão ser complementados/
retificados com as medidas decorrentes da emissão da DIA.

9.

CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE
MONITORIZAÇÃO
CONDICIONANTES DA DIA

1.

Reconfigurar o layout do parque eólico de acordo com o estudo a apresentar previamente ao
licenciamento e as Medidas de Minimização – Fase de Projeto de Execução, salvaguardando que
todas as soluções devem localizar-se dentro da área de implantação do projeto, definida no EIA, e
respeitar a planta de condicionamentos.

2.

A posição dos aerogeradores 1, 2, 8 e 9 do Sub-Parque Eólico de Argomil-Mouro fica com a respetiva
implantação por aprovar, face à localização relativamente aos elementos patrimoniais n.º 1, Capela
da Senhora da Alagoa e cruzeiros e n.º 2, Capela de Santa Bárbara.
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ELEMENTOS A APRESENTAR

Apresentar, para análise e aprovação, os seguintes elementos:
Previamente ao licenciamento
1.

Estudo de Integração Paisagística que permita equacionar as melhores soluções para enquadramento
dos elementos patrimoniais n.º 1, Capela da Senhora da Alagoa e cruzeiros e n.º 2, Capela de Santa
Bárbara, analisando a alteração do posicionamento dos aerogeradores 1, 2, 8 e 9 (Sub-Parque Eólico
de Argomil-Mouro) e dos acessos e vala de cabos, de modo a evitar ou atenuar a perturbação do
respetivo
enquadramento.
Garantir
o
afastamento
adequado
de
todas
as
componentes/infraestruturas do projeto face aos elementos patrimoniais. Ressalve-se que, nesta
circunstância, as posições alternativas a apresentar devem estar localizadas dentro da área de estudo
do projeto.

2.

Reconfiguração do layout final do projeto, acompanhada de cartografia compatível com a fase de
projeto de execução, tendo em conta as condicionantes ao projeto discriminadas na presente
proposta e a Planta de Condicionamentos.

Previamente à construção
3.

Resultados de prospeção arqueológica sistemática para o novo layout, de forma a complementar a(s)
prospeção(ões) arqueológica(s) anteriores. Face ao novo layout do projeto e aos resultado das novas
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prospeções, apresentar nova avaliação de impactes patrimoniais e, se necessário, nova proposta de
medidas de minimização.
4.

Autorização para afetação de solos inseridos na RAN, emitida pela respetiva ERRAN.

5.

Pronúncia das seguintes entidades: IP - Infraestruturas de Portugal; REN - Redes Energéticas
Nacionais, S.A.; REN – Gasodutos; CMDFCI de Celorico da Beira, Guarda e Pinhel; EMFA - Estado Maior
da Força Aérea; ANA - Aeroportos de Portugal, S.A.; CMDFCI de Pinhel e CM Celorico da Beira.

6.

Obtenção prévia, sempre que aplicável, de título de utilização dos recursos hídricos integrados no
domínio hídrico, nos termos do definido na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na sua atual redação.

7.

Planta de Acessos aos apoios da linha a 60kV e a 220kV sobrepostos ao projeto, sobre ortofotomapa.
Deve incluir a delimitação gráfica das áreas de trabalho estimadas para cada plataforma de trabalho
e a implantação de cada apoio.

8.

Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) para análise e aprovação. Este documento
deve ser elaborado de acordo com as indicações do presente parecer.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de preparação prévia à obra e à fase de execução da
obra devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental, o qual deve integrar o caderno
de encargos da empreitada. A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e término das
fases de construção e de exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a
possibilitar o desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação.
De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual,
devem ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve
ter em consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de PósAvaliação”, disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo
publicado no portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias
úteis após a sua apresentação pelo verificador.

Fase de Projeto de Execução
Parque Eólico
1.

Respeitar o exposto na planta de condicionamentos.

2.

Garantir o isolamento acústico das componentes dos aerogeradores, por forma a minimizar os
ultrassons cujas frequências estejam abaixo dos 20 Hz.

3.

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

4.

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

5.

Evitar a afetação de infraestruturas de abastecimento e saneamento, com especial atenção para as
captações superficiais e subterrâneas (públicas e privadas) existentes na área de intervenção.

6.

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

7.

Na conceção de todos os órgãos de drenagem deve proceder-se ao seu revestimento com pedra do
local ou extraída da escavação, caso das valetas, bocas-de-lobo e tampas das caixas de visita ou de
queda. No que se refere à eventual utilização de argamassas, as mesmas devem recorrer à utilização
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de uma pigmentação mais próxima da cor do terreno ou no limite através de utilização de cimento
branco.
8.

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

9.

Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna de acordo com a Circular Aeronáutica
10/03, de 6 de Maio.

10. A conceção de eventuais novos acessos, a beneficiação dos existentes e da coroa pavimentada na
envolvente imediata dos aerogeradores, deve considerar a utilização, na camada de desgaste, de
soluções alternativas aos tradicionais "saibros" - altamente refletores de luz, de forma a reduzir o
impacte visual desse efeito. Devem ser utilizados materiais que permitam uma coloração/tonalidade
próxima da envolvente.
11. Na conceção dos eventuais novos acessos, no reperfilamento dos existentes, e da plataforma final, o
perfil tipo transversal a adotar deve prever a suavização em perfil sinusoidal com a envolvente.
12. As soluções para a iluminação exterior (subestações, edifícios de comando e sobre as entradas das
torres) não devem ser geradoras de poluição luminosa. As mesmas devem acautelar todas as
situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição
luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro
plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical.
Sub-Parque Galo-Rainha
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13. Deslocar o AG1 e respetiva plataforma de forma a não afetar a sebe arbórea viva de
compartimentação (marca identitária da Paisagem) existente e a garantir um maior afastamento dos
afloramentos rochosos existentes.
14. O acesso ao AG1 deve ser reformulado de forma a evitar a segmentação da propriedade e a afetação
do afloramento rochoso próximo.
15. Minimizar a expressão do talude da plataforma do AG3, equacionando, entre outros, a relocalização
do aerogerador.
16. Evitar a afetação dos afloramentos rochosos existentes e minimizar a afetação de vegetação de porte
arbóreo, equacionando a deslocação do AG4 e respetiva plataforma.
17. Deslocar o AG5 e respetiva plataforma, de forma a evitar a afetação os muros de pedra existentes.
18. Relocalizar o AG6 e respetiva plataforma de forma a evitar a afetação de árvores de maior porte
existentes, e a destruição da sebe de compartimentação, enquanto marca identitária da Paisagem.
19. Ajustar a posição dos aerogeradores 9, 10 e 11 de forma a reduzir a extensão dos taludes das
respetivas plataformas e a afetação dos afloramentos de maiores dimensões.
20. Equacionar uma solução alternativa para os acessos aos AG13, AG12, AG11, AG10, AG9 e AG8, que
reduza a extensão de novos acessos, nomeadamente analisar a possibilidade de aceder ao AG9 a
partir do AG8 e de aceder ao AG10 e AG11 a partir do acesso principal. Esta solução alternativa deve
evitar a afetação das áreas de afloramentos rochosos, e o derrube dos muros de pedra existentes ou,
em alternativa, reduzir ao máximo a sua afetação física.
Sub-Parque Argomil-Mouro
21. Relocalizar os aerogeradores, e respetivos acessos de forma a evitar a afetação:
-

da integridade física das sebes de compartimentação de porte arbóreo.

-

da vegetação autóctone, sobretudo de carvalhos, mas também outras elencadas no EIA, que
ladeiam os caminhos existentes.
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-

das áreas em regeneração natural.

-

da integridade física dos afloramentos rochosos singulares e proeminentes e dos substratos
rochosos à superfície, do tipo "laje".

-

do enquadramento cénico dos afloramentos, garantido o seu afastamento às infraestruturas do
projeto.

-

da integridade física dos muros de pedra existentes dispostos ao cutelo.

-

do enquadramento dos elementos patrimoniais n.º 1, Capela da Senhora da Alagoa e cruzeiros, e
n.º 2, Capela de Santa Bárbara.

Linhas elétricas
22. Proceder a ajustes do traçado das linhas elétricas de forma evitar a afetação das seguintes áreas e
elementos com valor visual elevado: matos, carvalhos, azinho, soutos, prados de lima, galerias
ripícolas e afloramentos rochosos. Nestes termos, também os apoios que sobre estas áreas se situem,
devem ser reposicionados.
23. Adotar as medidas normalizadas (tipo EDP) antipouso e antinidificação na linha a 60 kV.
24. Assegurar a sinalização intensiva para aves (BFD) das linhas elétricas, com sinalizadores de espiral de
fixação dupla de 35 cm de diâmetro de cor vermelha e branca, alternando as referidas cores. A
sinalização entre os apoios 42 e 50 da linha a 60kV e entre os apoios 19 a 23 da linha elétrica a 220kV
deve ser montada em cada cabo de guarda, de 10 em 10 m, disposta alternadamente (em perfil
correspondente a um espaçamento aproximado de 5 m em 5 m).
25. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna de acordo com a Circular Aeronáutica
10/03, de 6 de Maio.
Fase de Construção
Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar
26. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos, atualizada.
27. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de
condicionamentos deve ser novamente atualizada.
28. Concentrar, no tempo, os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação.
29. Garantir que a fase de construção não ocorre na época de reprodução e/ou na época de migração
para as espécies de avifauna potencialmente afetadas pelo projeto.
30. Programar os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras de forma a minimizar o período
de tempo em que os solos ficam descobertos e a garantir que ocorram, preferencialmente, no
período seco. Caso contrário, devem adotar-se as necessárias providências para o controle dos
caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva.
31. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra.
32. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente em
relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos
ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental).
33. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na
zona envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção
Civil, e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem como
as entidades com jurisdição na área de implantação do projeto.
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34. Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deverá ser comunicado ao EMFA Estado Maior da 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 anteriormente emitidos por estas entidades.
35. Facultar ao EMFA - Estado Maior da Força Aérea, os elementos finais do projeto de execução que
permitam aferir quer as coordenadas de instalação quer a sua altura máxima.
36. Prever o acompanhamento dos trabalhos de construção do projeto, na sua globalidade, por técnicos
da REN – Gasodutos, sempre que os trabalhos incidam na área de servidão desta infraestrutura
enterrada. Neste âmbito, poderão ser aplicáveis medidas adicionais para manter a segurança das
infraestruturas em causa.
37. Informar a REN - Redes Energéticas Nacionais, S.A., antes da realização de quaisquer trabalhos nas
faixas de servidão da RNT, com um mínimo de 15 dias úteis de antecedência.
38. Informar as populações mais próximas acerca das ações de construção e respetiva calendarização,
divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente nas juntas de freguesia e câmaras
municipais.
39. Os estaleiros devem localizar-se em local a definir conjuntamente com a Equipa de Acompanhamento
Ambiental (EAA) e devem 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;

-

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

-

Parqueamento de viaturas e equipamentos;

-

Deposição de materiais de construção.
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40. A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e
armazenamento de substâncias poluentes.
41. O estaleiro deve 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.
42. Não devem 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.
43. Na eventualidade de se vir a utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atenção especial à sua
origem, para que as mesmas não alterem a ecologia local nem introduzam plantas invasoras.
44. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia elétrica
do estaleiro, nas ações de testes dos aerogeradores ou para outros fins, estes deverão estar
devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações do solo.
45. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser utilizados
sistemas de aspersão nas áreas de circulação.
46. Deve ser condicionada a circulação de viaturas e pessoas fora dos corredores e áreas estritamente
necessários para a execução da obra.
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47. A fase de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à
balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, devem ser delimitadas as seguintes áreas:
-

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

-

Acessos: deve ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite dos acessos a
construir. Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado dos acessos, a faixa a balizar
será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a intervencionar pela vala.

-

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

-

Locais de depósitos de terras.

-

Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não podem
ser armazenados no estaleiro.

-

Áreas a intervencionar para instalação dos apoios da linha e respetivos acessos.

48. Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, devem ser
restabelecidos o mais brevemente possível.
49. Verificar, em fase prévia ao início da obra, a relação de proximidade entre o desenho topográfico final
do projeto e os elementos de interesse patrimonial já identificados, implementando, caso se
justifique, medidas de minimização ou anulação de eventuais impactes negativos.
50. Garantir a conservação in situ de todas as ocorrências que se encontram na envolvente das áreas
diretamente afetadas pela construção do projeto.
51. Em fase prévia à obra efetuar a sinalização e vedação das ocorrências que se patrimoniais encontram
a menos de 25 m das componentes do projeto. Sinalizar as ocorrências patrimoniais que se
encontrem a menos de 50 m das componentes do projeto.
52. Antes do início da obra efetuar a prospeção arqueológica das áreas de extração de terras de
empréstimo, de depósito de terras sobrantes, dos apoios de linha elétrica aérea e acessos, caso
anteriormente não tivessem sido prospetadas ou que tivessem apresentado visibilidade nula a
reduzida; de acordo com os resultados destes trabalhos deve proceder-se ainda à alteração / ajuste
da localização das componentes de projeto que interfiram com ocorrências de interesse arqueológico
ou preconizar medidas de minimização específicas.
53. Na fase prévia ao início dos trabalhos de construção, efetuar os trabalhos arqueológicos para
localização do elemento patrimonial Lagar da Lavandeira 1 (n.º 11/CNS 24541).
54. Na fase prévia ao início dos trabalhos de construção, efetuar o registo topográfico, gráfico e
fotográfico e elaborada memória descritiva dos elementos patrimoniais n.º 3 - Galo 1, n.º 4 - Galo 2,
e n.º 6 - Bachoco 1.
55. Os elementos patrimoniais n.º 4 - Galo 2 e n.º 6 - Bachoco 1 devem ser protegidos na fase de
construção através da instalação de geotêxtil e de uma camada de terra, a remover no final dos
trabalhos de construção. Em caso de afetação dos muros, estes devem ser reconstruídos.
56. 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.
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57. Se, na fase na fase preparatória da obra ou de construção, forem detetados vestígios arqueológicos,
a obra deve ser suspensa nesse local, e o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela do
Património Cultural essa ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de minimização a
implementar.
58. Após a desmatação deve ser efetuada a prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência
do projeto (acessos, valas de cabos, plataformas dos aerogeradores, apoios da linha elétrica)
incluindo ainda áreas de estaleiro, depósitos temporários e de empréstimos de inertes.
59. As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso das prospeções e do
acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e em função do valor do seu
valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de
conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo.
60. Os resultados obtidos nestes trabalhos arqueológicos poderão determinar a adoção de medidas de
minimização específicas adicionais como sejam: registo documental, sondagens, escavações
arqueológicas, entre outras.
61. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocados em depósito
credenciado pelo organismo de tutela do Património Cultural.
Desmatação e Movimentação de Terras
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62. A verificar-se a presença de espécies vegetais exóticas invasoras nas áreas a desmatar, o material
vegetal proveniente do seu corte deve ser totalmente separado do restante material vegetal e
devidamente acondicionado, protegendo-o do efeito de ventos. O corte deve ser realizado fora da
fase de produção de semente. A estilhagem e o espalhamento deste material não podem ser
considerados como ações a desenvolver. No transporte deste material, a destino final adequado,
deve ser assegurada a não propagação das espécies exóticas em causa, pelo que devem ser tomadas
as medidas de acondicionamento adequadas a cada uma destas.
63. Toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas onde se encontrem espécies vegetais invasoras
deve ser totalmente separada da restante terra viva/vegetal a reutilizar nas ações de recuperação e
integração paisagística. A referida terra com vestígios de espécies invasoras deve ser levada a
depósito definitivo, devidamente acondicionada.
64. A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já
anteriormente decapado, ou a partir do acesso adjacente, para evitar que a máquina circule sobre a
área já decapada. Deve também ser evitado o recurso a máquinas de rasto para que não ocorra a
compactação das camadas inferiores do solo.
65. A decapagem da terra viva deve corresponder à profundidade da terra realmente existente e ser
realizada com recurso a balde liso e por camadas.
66. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente
necessárias à execução dos trabalhos, procedendo-se à reconstituição do coberto vegetal de cada
zona de intervenção logo que as movimentações de terras tenham terminado. As áreas adjacentes
às áreas a intervencionar pelo projeto não devem ser desmatadas ou decapadas.
67. Evitar a ocupação de áreas sensíveis com maior vulnerabilidade, nomeadamente áreas de erosão
hídrica. Nas situações em que tal não seja possível face a outras condicionantes presentes no
território, as mobilizações de solo devem ser realizadas segundo as curvas de nível, de modo a evitar
o aumento da erosão do solo e o transporte de material sólido para o meio hídrico, sendo interdita a
deposição de resíduos sólidos ou entulho de qualquer tipo, bem como a constituição de depósitos de
terras soltas em áreas declivosas e sem dispositivos que evitem o seu arrastamento;
68. Na execução das fundações das plataformas deve ser minimizada a dimensão das áreas de trabalho.
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69. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e
devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar
ravinamentos e/ou deslizamentos.
70. As operações de escavação devem privilegiar, sempre que possível, a utilização de meios mecânicos,
para não introduzir perturbações excessivas no maciço rochoso.
71. As terras resultantes das escavações devem ser reutilizadas, sempre que possível, nas obras de
construção onde haja necessidade de aterro, nomeadamente nos acessos a construir, na construção
e regularização das plataformas dos aerogeradores. Caso tal não seja possível, devem ser levadas
para aterro licenciado.
72. Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas autóctones que não perturbem a
execução da obra.
73. Implementar medidas de proteção e/ou sinalização das árvores e arbustos, fora das áreas a
intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser acidentalmente afetadas.
74. Durante as ações de escavação, a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente
removida e depositada em pargas para posterior redistribuição pelos diferentes locais
intervencionados.
75. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não devem ultrapassar os 2
metros de altura e devem localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal.
Estas zonas devem ser planas e bem drenadas. A terra vegetal decapada deve ser utilizada nas ações
de recuperação da mesma empreitada.
76. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deve recorrer-se a técnicas de pré-corte e ao uso
de microrretardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas.
77. A eventual utilização de explosivos nas escavações poderá originar alterações no padrão de circulação
e nos níveis das águas subterrâneas e, em última análise, afetar as disponibilidades de água
subterrânea. Esta situação deve assim ser devidamente acompanhada.
Gestão de materiais, resíduos e efluentes
78. Não podem ser instaladas centrais de betão na área de implantação do parque eólico e projetos
associados.
79. Deve ser dada atenção especial às condições de armazenagem ou extração, na origem de todos os
materiais inertes a utilizar na construção dos novos acessos, não devendo os mesmos ser
provenientes, em caso algum, de áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas invasoras, para que
as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.
80. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto. Excetua-se o material
sobrante das escavações necessárias à execução da obra.
81. Implementar um Plano de Gestão de Resíduos (PGR) que permita o adequado armazenamento e
encaminhamento dos resíduos resultantes da obra.
82. Deve ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela
gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário no
estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores
licenciados.
83. O Gestor de Resíduos deve arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às
operações de gestão de resíduos. Deve assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação à
EAA para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada.
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84. É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou de qualquer outra substância
poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não
tenha sido previamente autorizado.
85. Não armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das escavações e da
decapagem dos solos a menos de 50 m das linhas de água.
86. Deve proceder-se à recolha diária dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu
armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente
preparados para o efeito.
87. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e
metálicas, armações, cofragens, entre outros) devem ser armazenados temporariamente num
contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado.
88. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis devem ser triados de acordo com as seguintes
categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos podem ser
encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município onde se desenvolve
a obra ou por uma empresa designada para o efeito.
89. O material inerte proveniente das ações de escavação deve ser depositado na envolvente dos locais
de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro das fundações
ou execução das plataformas de montagem).
90. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deve ser, preferencialmente, utilizado na
recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para aterro licenciado.
91. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas.
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92. Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem e de
desmatação necessárias à implantação do Projeto, podendo ser aproveitados na fertilização dos
solos.
93. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de
substâncias poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e
removidos os solos afetados para locais adequados, a indicar pela entidade responsável pela
fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais.
94. Durante as betonagens, deve proceder-se à abertura de bacias de retenção para lavagem das caleiras
das betoneiras. Estas bacias devem ser localizadas em zonas a intervencionar, preferencialmente,
junto aos locais a betonar. A capacidade das bacias de lavagem de betoneiras deve ser a mínima
indispensável à execução da operação. Finalizadas as betonagens, a bacia de retenção será aterrada
e alvo de recuperação.
95. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em viatura
fechada, ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada.
96. Proceder à inspeção periódica dos veículos e maquinaria de modo a manter as condições do seu bom
funcionamento.
97. Proceder à limpeza das linhas de água que sejam eventualmente interferidas pela obra, de forma a
anular qualquer obstrução total ou parcial;
Acessos, plataformas e fundações
98. O tráfego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o incómodo para
as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto deve ser o mais curto
possível e ser efetuado a velocidade reduzida.
99. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra.
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100. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade dos recetores sensíveis
cumpram os valores limites impostos pela legislação em vigor.
101. No caso de não existirem acessos que sirvam os propósitos da obra, devem ser apenas abertos trilhos
que permitam a passagem do equipamento e da maquinaria envolvida na fase de construção, os
quais terão que ser devidamente naturalizados no final da obra.

Fase Final da Construção
102. Apresentar, em articulação com as entidades regionais e locais, propostas de ações relativas à
investigação, salvaguarda e valorização, bem como de divulgação do património cultural.
103. Apresentar um Relatório de Acompanhamento da Recuperação Paisagística apoiado no registo
fotográfico cronográfico, focado nas questões da Paisagem. Para o efeito deve ser estabelecido um
conjunto de pontos/locais para a recolha de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das
diversas componentes do Projeto (antes, durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir
desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta dos diversos registos. Estes
registos devem abranger não só o local concreto da obra mas também a sua envolvente.

Fase de Exploração
104. As ações relativas à exploração e manutenção devem restringir-se às áreas já ocupadas, devendo ser
compatibilizada a presença do parque com as outras atividades presentes.
105. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida para
consulta a Planta de Condicionamentos atualizada aos responsáveis e cumpridas as medidas de
minimização, previstas para a fase de construção, aplicáveis.
106. Proceder à manutenção, conservação e limpeza dos acessos e zonas envolventes do projeto, de modo
a garantir uma barreira à propagação de eventuais incêndios e a possibilitar o acesso e circulação a
veículos de combate a incêndios.
107. Assegurar o correto funcionamento do sistema de drenagem de águas pluviais a implementar na
Subestação, através de vistorias e operações de limpeza dos órgãos de drenagem;
108. Colocar, na zona do parque eólico, sinalética disciplinadora e condicionante de comportamentos que
suscitem um aumento do risco de incêndio.
109. A iluminação do parque eólico deve ser reduzida ao mínimo recomendado para segurança
aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atração para aves ou morcegos.
110. Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer alteração
verificada e assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração do parque eólico para que
o sistema de sinalização funcione nas devidas condições.
111. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de
equipamentos para os operadores de gestão de resíduos.
112. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos devem ser recolhidos e
armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente
transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a resíduos
perigosos.
113. Garantir revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos
aerogeradores.
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114. Caso o funcionamento do parque eólico venha a provocar interferência/perturbações na receção
radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiodifusão televisiva,
devem ser adotadas medidas para a resolução do problema.
115. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da
força aérea, devem ser efetuadas as correções necessárias.
116. Em caso de aparecimento de espécies vegetais exóticas com características invasoras, na área do
projeto e envolvente, estas devem ser alvo de um projeto de erradicação, a apresentar ao ICNF
através da Autoridade de AIA para análise e aprovação.

Fase de Desativação
117. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil dos parque eólico, de 25 anos, e a dificuldade de
prever as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais que irão estar em
vigor, deve o promotor, no último ano de exploração do Projeto, apresentar a solução futura de
ocupação da área de implantação do parque eólico e projetos associados.
Assim, no caso de reformulação ou alteração do parque eólico, sem prejuízo do quadro legal então
em vigor, deve ser apresentado o estudo das alterações previstas, referindo especificamente as ações
a ter lugar, os impactes previsíveis e as medidas de minimização. Deve igualmente ser indicado o
destino a dar aos elementos a retirar do local.
Se a alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado um plano pormenorizado,
contemplando nomeadamente:


A solução final de requalificação da área de implantação do parque eólico e projetos associados,
a qual deve ser compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial
e com o quadro legal então em vigor;



As ações de desmantelamento e obra;



O destino a dar a todos os elementos retirados;



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



Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas.
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De uma forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no
momento da aprovação do parque eólico, sendo complementadas com o conhecimento e
imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração.
118. Deve ser assegurado o acompanhamento arqueológico.
PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA (PAAO).

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.

Deve iniciar-se na fase que antecede a obra, aquando do planeamento desta, e estender-se até à
conclusão da construção.

2.

Antes da construção devem ser efetuados os últimos ajustes ao projeto, decorrentes dos requisitos
ambientais requeridos na DIA, bem como decorrentes da visita conjunta da equipa de fiscalização
ambiental, do projetista e do empreiteiro ao local de implantação do projeto, após este ter sido
devidamente piquetado (identificação dos elementos do projeto no terreno, com estacas e/ou
balizagens).
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3.

Caso haja necessidade de efetuar ajustamentos ao projeto, submetido ao processo de AIA, ou às
atividades de construção previstas, deve o promotor submeter essas alterações à prévia apreciação
da Autoridade de AIA.

4.

Os objetivos deste plano, na fase de construção, devem basear-se nos seguintes aspetos:
 Verificar o cumprimento da aplicação das condicionantes e medidas de minimização, bem como
da legislação ambiental aplicável às ações desenvolvidas na obra;
 Aplicar adequadamente as medidas de minimização de potenciais impactes ambientais negativos;
 Adaptar as medidas de minimização a situações concretas da obra, a ajustes de Projeto e a
situações imprevistas, resultantes ou não de reclamações.

5.

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

6.

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

7.

A Planta de Condicionamentos deve ser efetuada para o projeto, à escala 1:5 000 ou superior, no
caso do parque. Sempre que se venham a identificar novos elementos que justifiquem a sua
salvaguarda, a Planta de Condicionamentos deverá ser atualizada. Estas plantas devem apresentar
todos os elementos do projeto, áreas dos estaleiros e todas as áreas que sejam afetas à obra (mesmo
que provisórias), e todos os condicionamentos (consoante os níveis de salvaguarda necessária – zonas
exclusão, áreas interditas a determinada ação, áreas a evitar, etc.). Deve ser distribuída a todas as
pessoas afetas à obra. As áreas de estaleiro e parques de materiais ficam interditos em todos os locais
onde foram detetadas ocorrências patrimoniais e devem garantir um afastamento no mínimo de
cerca de 50 metros do limite exterior de todas as ocorrências patrimoniais. Os acessos a construir de
novo, ou os que carecerem de melhoramento, devem garantir um afastamento no mínimo de cerca
de 50 metros do limite exterior de todas as ocorrências patrimoniais constantes da Planta de
Condicionamentos atualizada, ou ser demonstrada a inevitabilidade de um afastamento menor.

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.
PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS (PRAI)
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Implementar o Plano de Recuperação das Áreas Afetadas (PRAI), o qual deve ter em consideração os
aspetos a seguir mencionados:
1.

Deve ser apresentado como um documento autónomo.

2.

Deve identificar, cartograficamente, os locais onde serão concretizadas as ações de recuperação,
distinguindo para cada área o conjunto de ações a realizar. Estas ações devem incidir sobre todas as
áreas intervencionadas durante a obra, nomeadamente, o local dos estaleiros, envolvente dos
aerogeradores, das subestações, dos apoios das linhas elétricas, das torres meteorológicas
permanentes (base das fundações e plataformas de montagem), bem como, as vala da rede de cabos,
taludes de escavação e aterro, acessos permanentes e temporários (ex: linha elétrica), etc.

3.

Para cada área afetada e a recuperar deve ser estabelecido o tipo ou conjunto de ações – remoção
de todos os materiais em profundidade das camadas dos pavimentos, limpeza de todos os resíduos
de obra e alóctones, remobilização, descompactação e arejamento dos solos, despedrega,
modelação, colocação de terra vegetal, restabelecimento das condições naturais de infiltração das
águas, etc - a realizar em função da utilização que cada uma teve. Cada área em causa deve estar
referenciada ao tipo ou ao conjunto de ações a executar.

4.

Deve incluir a definição da camada de terra a espalhar de forma a acomodar todo o volume das terras
vivas/vegetais provenientes da decapagem com clara exceção da obtida em áreas ocupadas com
espécies.

5.

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


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



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



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



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



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



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


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



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



Drenagem: deve ser assegurado o correto revestimento dos novos taludes de forma a evitar
fenómenos de erosão, alteração das linhas de água e da drenagem superficial. Deve igualmente ser
assegurado o restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a descompactação e
arejamento dos solos e das áreas utilizadas temporariamente durante a obra (estaleiros, acessos,
etc), de forma a permitir o restabelecimento das condições de infiltração.



Proceder à limpeza das linhas de água e de drenagem que sejam eventualmente interferidas pela
obra, de forma a anular qualquer obstrução total ou parcial.



Coberto vegetal: deve ser dada prioridade à recolonização natural a partir da germinação das
sementes presentes na terra vegetal. Caso não ocorra a recuperação natural de determinadas
áreas, pode ser proposta à Autoridade de AIA uma solução alternativa que vise o restabelecimento
do coberto vegetal.



Prever medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - no que diz
respeito ao acesso – pisoteio, veículos - nos locais a recuperar e mais sensíveis, de forma a permitir
a recuperação e a instalação da vegetação natural.
PLANO DE GESTÃO E RECONVERSÃO DA FAIXA DE PROTEÇÃO LEGAL DA LINHA (PGRFPLL)

Implementar o Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal da Linha (PGRFPLL), o qual deve
ser constituído por peças escritas e desenhadas, com o seguinte conteúdo mínimo:
i.

Cartografia a localização das áreas onde se registe regeneração natural com vista à sua
preservação e proteção.

ii.

Identificação e delimitação cartográfica das áreas passíveis de serem reconvertidas através da
plantação de espécies autóctones.

iii.

Elenco de espécies a considerar, garantindo a sua diferenciação no que se refere aos locais de
plantação, como por exemplo linhas de água, ou de escorrência preferencial.

iv.

Plano de Manutenção.

“Parque Eólico do Sincelo”, projeto de execução
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PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO

Os programas de monitorização apresentados no EIA, e com o quais se concorda genericamente, poderão
ter que ser reformulados se houver uma alteração de layout do projeto.
Adicionalmente deverá ser previsto um Programa de Monitorização para a Saúde Humana.
Estes programas devem ainda considerar as disposições a seguir elencadas.
1.

Programa Monitorização da Avifauna dos Sub-Parques Eólicos de Argomil-Mouro e de Galo Rainha,
da Linha a 60 kV e da Linha a 220 kV:
 Deve ser monitorizado o Ano 0 (Ano de Referência) e o Ano 1 (Fase de Construção) e os Anos 2,
3 e 4 (Fase de Exploração com mais de metade dos aerogeradores em funcionamento). Após os
três anos da Fase de Exploração, tendo em conta a análise dos resultados entretanto recolhidos,
será equacionada a necessidade de se prolongar o programa de monitorização ou de se alterar
a metodologia do mesmo, nomeadamente a forma de monitorizar a implementação das
medidas de minimização/compensação que venham a ser estabelecidas.

2.

Programa de Monitorização dos Quirópteros dos Sub-Parques Eólicos de Argomil-Mouro e de Galo
Rainha:
 Deve ser monitorizado o Ano 0 (Ano de Referência) e o Ano 1 (Fase de Construção) e os Anos 2,
3 e 4 (Fase de Exploração com mais de metade dos aerogeradores em funcionamento). Após os
três anos da Fase de Exploração, tendo em conta a análise dos resultados entretanto recolhidos,
será equacionada a necessidade de se prolongar o programa de monitorização ou de se alterar
a metodologia do mesmo, nomeadamente a forma de monitorizar a implementação das
medidas de minimização/compensação que venham a ser estabelecidas.
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 Considerando a existência de um abrigo de morcegos a 1,5 km a sul da linha elétrica,
concretamente na encosta da Serra da Estrela, devem ser monitorizados os abrigos num raio de
5 km.
 A visita a abrigos, o transporte de cadáveres de morcegos e a captura e manuseamento de
indivíduos carecem de licenças a emitir pelo ICNF, IP.
3.

Programa de Monitorização do Lobo-ibérico dos Sub-Parques Eólicos de Argomil-Mouro e de Galo
Rainha:
 Caso a área de estudo (5 km em redor do empreendimento) abranja uma área não superior a
100 km2, deverá ser utilizada uma grelha de 2x2 m.
 Sempre que a área de estudo se sobreponha parcialmente a áreas vitais conhecidas de alcateias
(de acordo com o definido em Pimenta et al. 2005, se não houver informação mais atualizada),
a área de estudo deverá integrar a totalidade destas áreas.
 Para avaliar o efeito de exclusão, devem ser estabelecidas duas estações de amostragem fixas
em cada uma das quadrículas selecionadas. É aconselhável selecionar possíveis estações
alternativas, para além daquelas que irão ser usadas, para o caso de se verificar a necessidade
de proceder a alterações de localização das estações de amostragem fixas em uso.

4.

Programa de Monitorização da recuperação paisagística e ambiental:
 Objetivos: Acompanhar a evolução da recuperação paisagística e ambiental.
 Orientações: Devem ser realizadas visitas aos locais afetados pelas obras de construção após a
concretização das ações de recuperação. Estas visitas visam detetar sinais de erosão, verificar a
evolução da vegetação nos locais afetados, e envolvente direta, bem como identificar não
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ANEXO 3

“Parque Eólico do Sincelo”, projeto de execução
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Despacho:

Concordo.
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Assinado de forma digital por
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Solicitação de emissão de parecer específico
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3272
Parque Eólico do Sincelo

Data: 23/08/2019

Solicita a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), emissão de parecer específico, previsto
no n.º 11, art.º 14.º, do Decreto‐Lei n.º 151‐B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado
pelo Decreto‐Lei n.º 152‐B‐2017, de 11 de dezembro, no âmbito do Procedimento de Avaliação
de Impacte Ambiental n.º 3272 do Parque Eólico do Sincelo.
Consultado o processo, verifica‐se que o projeto se desenvolve nas áreas territoriais dos
municípios da Guarda, Pinhel e Celorico da Beira, associados desta Comunidade Intermunicipal.
Nos termos da al. d), n.º 2, art.º 88.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, cabe ás
Comunidades Intermunicipais assegurar a articulação das atuações entre os municípios e os
serviços da administração central das áreas de ordenamento do território, conservação da
natureza e recursos naturais.
Foram consultados os documentos relevantes enviados pela APA, através da comunicação
datada de 16/07/2019 (ref.ª S043485‐201907‐DAIA.DAP).
No exercício das competências conferidas pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, propõe‐se a
emissão de parecer favorável ao desenvolvimento do projeto em apreço, desde que cumpridos
todos os normativos legais e regulamentares aplicáveis em vigor.
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