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Data: 7-jan-2019Data:
Linha: Sincelo-Chafariz

7-jan-2019
Linha: Sincelo-ChafarizLinha: Sincelo-Chafariz

Voltagem: 220 kVVoltagem: 220 kVVoltagem: 220 kV
Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: P12Local: P12Local: P12

Empresa: AgriPro AmbienteEmpresa: AgriPro Ambiente

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em esteira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 

Linha MAT em monitorização
fases em esteira

corrente ac

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 

Linha MAT em monitorização
fases em esteira

corrente ac

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 

Linha MAT em monitorização
fases em esteira

corrente ac

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT fases em esteira
corrente ac

Ruído Acústico 
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MATDados Linha MAT

Separaçã
o entre 

Cota LMATSeparaçã
o entre 

fases (m)

Cota LMAT
6.55 0.00 6.55 452 m

Separaçã
o entre 

fases (m)

Cota LMAT
6.55 0.00 6.55 452 m

Separaçã
o entre 

fases (m)

Cota LMAT
o entre 

fases (m)

Altura 
Receptor 

fases (m)

Altura 
relativa 

Receptor 

fases (m)

Altura 
relativa 

Receptor 

12.00 12.00 12.00

fases (m)

Altura 
relativa 

Receptor 

altura
relativa 

12.00 12.00 12.00
4.0

Altura 
relativa 

(m)

Receptor 

altura
relativa 

(m) 
4.0

relativa 
(m)

diâmetro

altura
relativa 

(m) 
Distância à 

4.0(m)

diâmetro

altura
relativa 

(m) 
Distância à 2.86

95.0

(m)

diâmetro
condutores 

altura
relativa 

(m) 
Distância à 

linha (m)
2.86

95.0

(m)

diâmetro
condutores 

(cm)

(m) 
Distância à 

linha (m) 95.0
diâmetro

condutores 
(cm)

Distância à 
linha (m)condutores 

(cm)
linha (m)

Campo 
Eléctrico

condutores 
(cm)

linha (m)

Zona 15.5 16.5 15.5 Trás-os-
Campo 

Eléctrico
(kV/cm)

(cm)

Zona 
geográfica: 

15.5 16.5 15.5 Trás-os-
Montes

Campo 
Eléctrico
(kV/cm)

(cm)

Zona 
geográfica: 

15.5 16.5 15.5
Montes

Campo 
Eléctrico
(kV/cm)

Zona 
geográfica: Montes

Campo 
Eléctrico
(kV/cm)

Zona 
geográfica: (kV/cm) geográfica: 

Ruído ambiente 
Ld Le Ln Lden

Ruído ambiente 
medido

Ld Le Ln Lden

47.9 44.5 42.8 50.3 dB(A)

Ruído ambiente 
medido

residual local
47.9 44.5 42.8 50.3 dB(A)

dB(A)

Ruído ambiente 
medido

residual local
47.9 44.5 42.8 50.3 dB(A)
47.9 44.5 42.8 dB(A)

medido
residual local

47.9 44.5 42.8 dB(A)

medido
residual local

Linha MAT não audível não audível não audível

residual local

Linha MAT não audível não audível não audívelLinha MAT não audível não audível não audívelLinha MAT

resultados Ld Le Ln Ldenresultados Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 37.8 37.8 37.8 44.1 dB(A)Favorável 37.8 37.8 37.8 44.1 dB(A)Favorável 37.8 37.8 37.8 44.1 dB(A)

Desfavorável 26.4 26.4 26.4 32.7 dB(A)Desfavorável 26.4 26.4 26.4 32.7 dB(A)

Linha MAT LAeq LT
29.2 29.2 29.2 35.5 dB(A)

Linha MAT LAeq LT
previsto 29.2 29.2 29.2 35.5 dB(A)

Linha MAT LAeq LT
previsto 29.2 29.2 29.2 35.5 dB(A)

Linha MAT LAeq LT
previsto 

Ruído Ambiente previsto Ruído Ambiente previsto Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln LdenLd Le Ln Lden

48.0 44.6 43.0 50.5 dB(A)48.0 44.6 43.0 50.5 dB(A)48.0 44.6 43.0 50.5 dB(A)



Data: 7-jan-2019Data:
Linha: Sincelo-Chafariz

7-jan-2019
Linha: Sincelo-ChafarizLinha: Sincelo-Chafariz

Voltagem: 220 kVVoltagem: 220 kVVoltagem: 220 kV
Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: P13Local: P13Local: P13

Empresa: AgriPro AmbienteEmpresa: AgriPro Ambiente

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em esteira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 

Linha MAT em monitorização
fases em esteira

corrente ac

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 

Linha MAT em monitorização
fases em esteira

corrente ac

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 

Linha MAT em monitorização
fases em esteira

corrente ac

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT fases em esteira
corrente ac

Ruído Acústico 
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MATDados Linha MAT

Separaçã
o entre 

Cota LMATSeparaçã
o entre 

fases (m)

Cota LMAT
6.55 0.00 6.55 414 m

Separaçã
o entre 

fases (m)

Cota LMAT
6.55 0.00 6.55 414 m

Separaçã
o entre 

fases (m)

Cota LMAT
o entre 

fases (m)

Altura 
Receptor 

fases (m)

Altura 
relativa 

Receptor 

fases (m)

Altura 
relativa 

Receptor 

12.00 12.00 12.00

fases (m)

Altura 
relativa 

Receptor 

altura
relativa 

12.00 12.00 12.00
4.0

Altura 
relativa 

(m)

Receptor 

altura
relativa 

(m) 
4.0

relativa 
(m)

diâmetro

altura
relativa 

(m) 
Distância à 

4.0(m)

diâmetro

altura
relativa 

(m) 
Distância à 2.86

125.0

(m)

diâmetro
condutores 

altura
relativa 

(m) 
Distância à 

linha (m)
2.86

125.0

(m)

diâmetro
condutores 

(cm)

(m) 
Distância à 

linha (m) 125.0
diâmetro

condutores 
(cm)

Distância à 
linha (m)condutores 

(cm)
linha (m)

Campo 
Eléctrico

condutores 
(cm)

linha (m)

Zona 15.5 16.5 15.5 Trás-os-
Campo 

Eléctrico
(kV/cm)

(cm)

Zona 
geográfica: 

15.5 16.5 15.5 Trás-os-
Montes

Campo 
Eléctrico
(kV/cm)

(cm)

Zona 
geográfica: 

15.5 16.5 15.5
Montes

Campo 
Eléctrico
(kV/cm)

Zona 
geográfica: Montes

Campo 
Eléctrico
(kV/cm)

Zona 
geográfica: (kV/cm) geográfica: 

Ruído ambiente 
Ld Le Ln Lden

Ruído ambiente 
medido

Ld Le Ln Lden

44.2 41.2 38.6 46.4 dB(A)

Ruído ambiente 
medido

RESIDUAL LOCAL
44.2 41.2 38.6 46.4 dB(A)

dB(A)

Ruído ambiente 
medido

RESIDUAL LOCAL
44.2 41.2 38.6 46.4 dB(A)
44.2 41.2 38.6 dB(A)

medido
RESIDUAL LOCAL

44.2 41.2 38.6 dB(A)

medido
RESIDUAL LOCAL

Linha MAT não audível não audível não audível

RESIDUAL LOCAL

Linha MAT não audível não audível não audívelLinha MAT não audível não audível não audívelLinha MAT

resultados Ld Le Ln Ldenresultados Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 36.3 36.3 36.3 42.6 B(A)Favorável 36.3 36.3 36.3 42.6 DB(A)Favorável 36.3 36.3 36.3 42.6 B(A)

Desfavorável 24.9 24.9 24.9 31.2 DB(A)Desfavorável 24.9 24.9 24.9 31.2 DB(A)

Linha MAT LAeq LT
27.7 27.7 27.7 34.0 dB(A)

Linha MAT LAeq LT
previsto 27.7 27.7 27.7 34.0 dB(A)

Linha MAT LAeq LT
previsto 27.7 27.7 27.7 34.0 dB(A)

Linha MAT LAeq LT
previsto 

Ruído Ambiente previsto Ruído Ambiente previsto Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln LdenLd Le Ln Lden

44.3 41.4 38.9 46.6 dB(A)44.3 41.4 38.9 46.6 dB(A)44.3 41.4 38.9 46.6 dB(A)



Data: 7-jan-2019Data:
Linha: Sincelo-Chafariz

7-jan-2019
Linha: Sincelo-ChafarizLinha: Sincelo-Chafariz

Voltagem: 220 kVVoltagem: 220 kVVoltagem: 220 kV
Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: P14Local: P14Local: P14

Empresa: AgriPro AmbienteEmpresa: AgriPro Ambiente

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em esteira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 

Linha MAT em monitorização
fases em esteira

corrente ac

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 

Linha MAT em monitorização
fases em esteira

corrente ac

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 

Linha MAT em monitorização
fases em esteira

corrente ac

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT fases em esteira
corrente ac

Ruído Acústico 
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MATDados Linha MAT

Separaçã
o entre 

Cota LMATSeparaçã
o entre 

fases (m)

Cota LMAT
6.55 0.00 6.55 409 m

Separaçã
o entre 

fases (m)

Cota LMAT
6.55 0.00 6.55 409 m

Separaçã
o entre 

fases (m)

Cota LMAT
o entre 

fases (m)

Altura 
Receptor 

fases (m)

Altura 
relativa 

Receptor 

fases (m)

Altura 
relativa 

Receptor 

12.00 12.00 12.00

fases (m)

Altura 
relativa 

Receptor 

altura
relativa 

12.00 12.00 12.00
4.0

Altura 
relativa 

(m)

Receptor 

altura
relativa 

(m) 
4.0

relativa 
(m)

diâmetro

altura
relativa 

(m) 
Distância à 

4.0(m)

diâmetro

altura
relativa 

(m) 
Distância à 2.86

125.0

(m)

diâmetro
condutores 

altura
relativa 

(m) 
Distância à 

linha (m)
2.86

125.0

(m)

diâmetro
condutores 

(cm)

(m) 
Distância à 

linha (m) 125.0
diâmetro

condutores 
(cm)

Distância à 
linha (m)condutores 

(cm)
linha (m)

Campo 
Eléctrico

condutores 
(cm)

linha (m)

Zona 15.5 16.5 15.5 Trás-os-
Campo 

Eléctrico
(kV/cm)

(cm)

Zona 
geográfica: 

15.5 16.5 15.5 Trás-os-
Montes

Campo 
Eléctrico
(kV/cm)

(cm)

Zona 
geográfica: 

15.5 16.5 15.5
Montes

Campo 
Eléctrico
(kV/cm)

Zona 
geográfica: Montes

Campo 
Eléctrico
(kV/cm)

Zona 
geográfica: (kV/cm) geográfica: 

Ruído ambiente 
Ld Le Ln Lden

Ruído ambiente 
medido

Ld Le Ln Lden

44.7 44.1 44.2 50.6 dB(A)

Ruído ambiente 
medido

RESIDUAL LOCAL
44.7 44.1 44.2 50.6 dB(A)

dB(A)

Ruído ambiente 
medido

RESIDUAL LOCAL
44.7 44.1 44.2 50.6 dB(A)
44.7 44.1 44.2 dB(A)

medido
RESIDUAL LOCAL

44.7 44.1 44.2 dB(A)

medido
RESIDUAL LOCAL

Linha MAT não audível não audível não audível

RESIDUAL LOCAL

Linha MAT não audível não audível não audívelLinha MAT não audível não audível não audívelLinha MAT

resultados Ld Le Ln Ldenresultados Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 36.2 36.2 36.2 42.5 B(A)Favorável 36.2 36.2 36.2 42.5 DB(A)Favorável 36.2 36.2 36.2 42.5 B(A)

Desfavorável 24.9 24.9 24.9 31.2 DB(A)Desfavorável 24.9 24.9 24.9 31.2 DB(A)

Linha MAT LAeq LT
27.6 27.6 27.6 33.9 dB(A)

Linha MAT LAeq LT
previsto 27.6 27.6 27.6 33.9 dB(A)

Linha MAT LAeq LT
previsto 27.6 27.6 27.6 33.9 dB(A)

Linha MAT LAeq LT
previsto 

Ruído Ambiente previsto Ruído Ambiente previsto Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln LdenLd Le Ln Lden

44.8 44.2 44.3 50.7 dB(A)44.8 44.2 44.3 50.7 dB(A)44.8 44.2 44.3 50.7 dB(A)
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ANEXO 3 – LISTAGEM FAUNISTICA 

 
 
INTRODUÇÃO 

Nos quadros seguintes apresentam-se as espécies de ocorrência potencial na área em 
estudo, assim como as observadas durante os trabalhos de campo realizados. 
 
A valorização das espécies apresentadas é efetuada com base no Estatuto de 
Conservação atribuído pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 
2006). Complementarmente, é evidenciado o Estatuto de Proteção conferido pelo 
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, que transpõe para o direito português a 
Diretiva Comunitária n.º 79/409/CEE – Diretiva Aves e a Diretiva Comunitária 
n.º 92/43/CEE – Diretiva Habitats, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
fevereiro, e Decreto-Lei n.º 156-A/2003, de 8 de novembro de 2013; a Convenção de 
Bona, relativa à conservação das espécies migradoras pertencentes à fauna selvagem, 
aprovada para ratificação através do Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro; a 
Convenção de Berna, relativa à conservação da vida silvestre e do meio natural na 
Europa, aprovada para retificação através do Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de julho, e 
regulamentada através do Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro; e pelo facto de 
constituírem, ou não, espécies cinegéticas, enquadradas legalmente no Anexo I do 
Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, e também pelo Anexo D do Decreto-Lei n.º 
49/2005, de 24 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2003, de 8 de novembro 
de 2013. 
 
No que diz respeito à categorização dos aspetos de valorização faunística acima 
referidos apresenta-se: 
 
 No Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), as categorias 

do estatuto de conservação utilizadas, segundo adaptação do critério da IUCN 
(União Mundial para a Conservação da Natureza), são: 

− Extinto (Ex) “Extinct” – Um taxon para o qual não existe dúvida razoável de 
que o último indivíduo morreu. Um taxon está presumivelmente Extinto 
quando falharam todas as tentativas exaustivas para encontrar um 
indivíduo em habitats conhecidos e potenciais, em períodos apropriados 
(do dia, estação e ano), realizadas em toda a sua área de distribuição 
histórica. As prospecções devem ser feitas durante um período de tempo 
adequado ao ciclo de vida e forma biológica do taxon em questão; 

− Regionalmente Extinto (RE) “Regionally Extinct” – Um taxon está 
Regionalmente Extinto quando não restam dúvidas de que o último 
indivíduo potencialmente capaz de se reproduzir no interior da região 
morreu ou desapareceu da região; 

− Extinto na Natureza (EW) “Extinct in the Wild” – Um taxon considera-se 
extinto na natureza quando é dado como apenas sobrevivendo em cultivo, 
cativeiro ou como uma população (ou populações) naturalizada fora da 
sua área anterior de distribuição;  
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− Criticamente em Perigo (CR) “Critically Endangered” – Um taxon 

considera-se Criticamente em Perigo quando as melhores evidências 
disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para 
Criticamente em Perigo, pelo que se considera como enfrentando um risco 
de extinção na Natureza extremamente elevado; 

− Em Perigo (EN) “Endangered” – Um taxon considera-se Em Perigo quando 
as melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um 
dos critérios A a E para Em Perigo, pelo que se considera como 
enfrentando um risco de extinção na Natureza muito elevado; 

− Vulnerável (VU) “Vulnerable” – Um taxon considera-se Vulnerável quando 
as melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um 
dos critérios A a E para Vulnerável, pelo que se considera como 
enfrentando um risco de extinção na natureza elevado; 

− Quase Ameaçado (NT) “Near Threatened” - Um taxon considera-se Quase 
Ameaçado quando, tendo sido avaliado pelos critérios, não se qualifica 
actualmente como Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável, 
sendo no entanto provável que lhe venha a ser atribuída uma categoria de 
ameaça num futuro próximo; 

− Pouco Preocupante (LC) “Least concern” – Um taxon considera-se Pouco 
Preocupante quando, tendo sido avaliado pelos critérios e não se classifica 
como nenhuma das categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo, 
Vulnerável ou Quase Ameaçado. Os taxa que apresentam distribuição 
ampla e os taxa abundantes são incluídos nesta categoria; 

− Informação Insuficiente (DD) “Data Deficient” – Um taxon considera-se 
com Informação Insuficiente quando não há informação adequada (ainda 
que possa ter sido alvo de estudos e alguns aspectos da sua biologia 
serem bem conhecidos) para fazer uma avaliação directa ou indirecta do 
seu risco de extinção, com base na sua distribuição e/ou estatuto da 
população. Não constitui, por isso, uma categoria de ameaça; 

− Não Aplicável (NA) “Not applicable” – Categoria de um taxon que não 
reúne as condições julgadas necessárias para ser avaliado a nível 
regional; 

− Não Avaliado (NE) “Not Evaluated” – Um taxon considera-se Não Avaliado 
quando ainda não foi avaliado pelos presentes critérios. 

 

NOTA: Os critérios referidos anteriormente são os seguintes: A – Redução da população 
(no passado, presente ou futuro); B – Dimensão da distribuição geográfica e 
fragmentação, declínio ou flutuação; C – Efectivo populacional reduzido e fragmentação, 
declínio ou flutuação; D – População muito pequena ou distribuição muito restrita; e E – 
Análise quantitativa do risco de extinção. 
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A Convenção de Berna contempla nos seus anexos: 
 

 Anexo II – Espécies de fauna estritamente protegidas; 

 Anexo III – Espécies de fauna protegidas. 
# - Dec. Nº 31/95, de 18 de agosto. Acordo sobre a Conservação das Populações de 
Morcegos Europeus. 

 
A Convenção de Bona apresenta nos seus anexos:  
 

 Anexo I – Espécies migradoras consideradas ameaçadas; 

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

 
O Decreto-Lei n.º 156-A/2003, de 8 de novembro de 2013, compreende no que diz 
respeito à fauna os anexos seguintes: 
 

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

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

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

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

 Anexo D – Espécies cinegéticas. 
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Quadro 1 – Avifauna Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo (Quadrícula UTM PE49, PE50, PF30, PF40 e PF50) 

Nome-comum Nome científico 

Estatuto de 
Conservação 

Instrumentos Legais 

Fenologia Quadrícula 
Espécies 

Identificadas 
Continente IUCN Berna Bona DL n.  

156-A/2013 

Gavião Accipiter nisus LC LC2 II II A-I R PE59  

Águia-de-asa-redonda Buteo buteo LC LC2 II II - R TODAS X 

Águia-cobreira Circaetus gallicus NT* LC2 II II A-I MR PE49 PF30  

Águia-caçadeira Circus pygargus EN LC2 II II A-I MR PF49 PF30 PF40  

Águia-calçada Hieraaetus pennatus NT* LC2 II II A-I MR PF49 PF30 PF40  

Milhafre-preto Milvus migrans LC LC2 II II A-I MR PE49 PF30 PF40 PF50  

Milhafre-real Milvus milvus CR/VU LC2 II II A-I R/V PE59  

Falcão-abelheiro Pernis apivorus VU LC2 II II A-I MR PF30 PF40  

Chapim-rabilongo Aegithalos caudatus LC LC2 III - - R TODAS  

Laverca Alauda arvensis LC LC2 III - - R/V PE49 PF30 X 

Cotovia-de-poupa Galerida cristata LC LC2 III - - R PE49 PE59  

Cotovia-escura Galerida theklae LC LC2 II - A-I R PF30 PF50  

Cotovia-dos-bosques Lullula arborea LC LC2 III - A-I R/V TODAS X 

Guarda-rios Alcedo atthis LC LC2 II - A-I R PE49 PF30 PF40  

Pato-real Anas platyrhybchos LC LC2 III II D R/V PF50  

Andorinhão-preto Apus apus LC LC2 III - - MR TODAS  

Andornihão-pálido Apus pallidus LC LC2 II - - MR PE49 PF30  

Garça-real Ardea cinerea LC LC2 III - - R/V PE49  
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(cont.) 

Nome-comum Nome científico 

Estatuto de 
Conservação 

Instrumentos Legais 

Fenologia Quadrícula 
Espécies 

Identificadas 
Continente IUCN Berna Bona DL n.  

156-A/2013 

Trepadeira Certhia brachydactyla LC LC2 II - - R TODAS  

Cegonha-branca Ciconia ciconia LC LC2 II II A-I MR/R PF40 PF50  

Melro-d’água Cinclus cinclus LC LC2 II - - R PE49  

Pombo-das-rochas Columba livia DD LC2 III - D R TODAS  

Pombo-torcaz Columba palumbus LC LC2 - - A-I e D R/V TODAS X 

Rola-turca Streptopelia decaocto LC LC2 III - - R PE49 PF30 PF40  

Rola-brava Streptopelia turtur LC LC2 III - D MR TODAS  

Corvo Corvus corax NT* LC2 III - - R TODAS  

Gralha-preta Corvus corone LC LC2 - - D R TODAS X 

Pega-azul Cyanopica cyanus LC LC2 II - - R PE59 PF30 PF40 PF50 X 

Gaio Garrulus glandarius LC LC2 - - D R TODAS X 

Pega Pica pica LC LC2 - - D R PE59 PF30 PF40 PF50  

Cuco Cuculus canorus LC LC2 III - - MR TODAS  

Trigueirão Emberiza calandra LC LC2 III - - R TODAS X 

Cia Emberiza cia LC LC2 II - - R TODAS  

Escrevedeira Emberiza cirlus LC LC2 II - - R TODAS X 

Sombria Emberiza hortulana DD LC2 III - A-I MR PE59  

Bico-de-lacre Estrilda astrild NA - - - - NI** PE49 PF40  
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(cont.) 

Nome-comum Nome científico 

Estatuto de 
Conservação 

Instrumentos Legais 

Fenologia Quadrícula 
Espécies 

Identificadas 
Continente IUCN Berna Bona DL n.  

156-A/2013 

Ógea Falco subbuteo VU LC2 II II - MR PE49  

Peneireiro Falco tinnunculus LC LC2 II II - R TODAS  

Pintarroxo Carduelis cannabina LC LC2 II - - R TODAS  

Pintassilgo Carduelis carduelis LC LC2 II - - R TODAS  

Verdilhão Carduelis chloris LC LC2 II - - R TODAS  

Bico-grossudo Coccothraustes coccothraustes LC LC2 II - - R PE49 PF30 PF40 PF50  

Tentilhão Fringilla coelebs LC LC2 III - - R TODAS  

Chamariz Serinus serinus LC LC2 II - - R TODAS X 

Andorinha-dos-beirais Delichon urbicum LC LC2 II - - MR TODAS  

Andorinha-dáurica Hirundo daurica LC LC2 II - - MR PE49 PF30 PF40 PF50  

Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica LC LC2 II - - MR TODAS  

Andorinha-das-rochas Ptyonoprogne rupestris LC LC2 II - - R PF30 PF40  

Andorinha-das-barreiras Riparia riparia LC LC2 II - - MR PF40  

Picanço-grande Lanius excubitor - LC2 II - - MR PF30 PF40 PE59  

Picanço-real Lanius meridionalis LC LC2 II - - R PE49 PE59 PF50  

Picanço-barreteiro Lanius senator NT* LC2 II - - MR TODAS  

Guincho Larus ridibundus LC LC2 III - - V PF30  

Abelharuco Merops apiaster LC LC2 II II - MR TODAS  
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(cont.) 

Nome-comum Nome científico 

Estatuto de 
Conservação 

Instrumentos Legais 

Fenologia Quadrícula 
Espécies 

Identificadas 
Continente IUCN Berna Bona DL n.  

156-A/2013 

Petinha-dos-campos Anthus campestris LC LC2 II - A-I MR PF30 PF40  

Alvéola-branca Motacilla alba LC LC2 II - - R/V PE49 PE59 PF50  

Alvéola-cinzenta Motacilla cinerea LC LC2 II - - R/V TODAS  

Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula LC LC2 II II - R/V TODAS X 

Papa-figos Oriolus oriolus LC LC2 II - - MR TODAS  

Chapim-carvoeiro Parus ater LC LC2 II - - R TODAS  

Chapim-azul Parus caeruleus LC LC2 II - - R TODAS  

Chapim-de-poupa Parus cristatus LC LC2 II - - R TODAS  

Chapim-real Parus major LC LC2 II - - R TODAS  

Pardal Passer domesticus LC LC2 - - - R TODAS  

Pardal-montês Passer montanus LC LC2 III - - R TODAS  

Pardal-francês Petronia petronia LC LC2 II - - R TODAS  

Perdiz  Alectoris rufa LC LC2 III - D R PE59 PF30 PF40 PF50  

Codorniz Coturnix coturnix LC LC2 III II D MR/V/R TODAS  

Picapau-malhado-grande Dendrocopos major LC LC2 II - - R PE59 PF30 PF40 PF50  

Picapau-malhado-pequeno Dendrocopos minor LC LC2 II - - R PE59 PF30 PF40 PF50  

Torcicolo Jynx torquilla DD LC2 II - - MR/V PE59 PF30 PF40 PF50  

Peto-real Picus viridis LC LC2 II - - R PE59 PF30 PF40 PF50  
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(cont.) 

Nome-comum Nome científico 

Estatuto de 
Conservação 

Instrumentos Legais 

Fenologia Quadrícula 
Espécies 

Identificadas 
Continente IUCN Berna Bona DL n.  

156-A/2013 

Mergulhão-pequeno Tachybaptus ruficollis LC LC2 II - - R PE49 PF30  

Ferreirinha Prunella modularis LC LC2 II - - R PF30  

Galinha-d’água Gallinula chloropus LC LC2 III - D R PE49  

Trepadeira-azul Sitta europae LC LC2 II - - R TODAS  

Mocho-galego Athene noctua LC LC2 II - - R PE49 PF30 PF40  

Mocho-d'orelhas Otus scops DD LC2 II - - MR PF40 PF50  

Coruja-do-mato Strix aluco LC LC2 II - - R PF30  

Estrorninho-preto Sturnus unicolor LC LC2 II - - R TODAS  

Rouxinol-bravo Cettia cetti LC LC2 II II - R TODAS  

Fuinha-dos-juncus Cisticola juncidis LC LC2 II II - R TODAS  

Felosa-pálida Hippolais opaca DD - II II - MR PE59 PF30 PF40  

Felosa-poliglota Hippolais polyglotta LC LC2 II II - MR PE49 PE59 PF50  

Felosa-de-papo-branco Phylloscopus bonelli LC LC2 II II - MR TODAS  

Felosinha Phylloscopus collybita LC LC2 II II - V PF30 PF40 PE59  

Felosinha-ibérica Phylloscopus ibericus LC - II II - MR PE49 PE59 PF50  

Estrelinha-real Regulus ignicapilla LC LC2 II II - R/V TODAS  

Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla LC LC2 II II - R TODAS X 

Toutinegra-de-bigodes Sylvia cantillans LC LC2 II II - MR TODAS  
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(cont.) 

Nome-comum Nome científico 

Estatuto de 
Conservação 

Instrumentos Legais 

Fenologia Quadrícula 
Espécies 

Identificadas 
Continente IUCN Berna Bona DL n.  

156-A/2013 

Papa-amoras Sylvia communis LC LC2 II II - MR TODAS  

Toutinegra-tomilheira Sylvia conspicillata NT* LC2 II II - MR PE49 PF50  

Toutinegra-real Sylvia hortensis NT* LC2 II II - MR PE59 PF50  

Toutinegra-dos-valados Sylvia melanocephala LC LC2 II II - R PE49 PF30 PF40 PF50  

Felosa-do-mato Sylvia undata LC LC2 II - A-I R PE49 PF30 PF40 PF50 X 

Carriça Troglodytes troglodytes LC LC2 II - - R TODAS  

Rouxinol Luscinia megarhynchos LC LC2 II II - MR TODAS  

Melro-azul Monticola solitarius LC LC2 II II - R PE59 PF50  

Rabirruivo Phoenicurus ochruros LC LC2 II II - R TODAS  

Raabirruivo-de-testa-branca Phoenicurus phoenicurus LC LC2 II II - MR PE49 PE59  

Cartaxo Saxicola torquatus LC LC2 II II - R TODAS  

Melro Turdus merula LC LC2 III II D R TODAS X 

Tordo-pinto Turdus philomelos NT*/LC LC2 III II D RE/V PF30  

Tordoveia Turdus viscivorus LC LC2 III - - R PE59 PF30 PF40 PF50  

Coruja-das-torres Tyto alba LC LC2 II - - R PF30  

Poupa Upupa epops LC LC2 II - - MR/R TODAS  
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LEGENDA: 
Estatuto de Conservação: 
* Refere-se a alteração da categoria no 2º passo da avaliação (subida ou descida) nas avaliações feitas para Portugal. 
IUCN1. Estatuto IUCN versão 2.3 (1994). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org  
IUCN2. Estatuto IUCN versão 3.1 (2001). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org  
 
Fenologia: R – residente; I – Invernante; MN – Migrador Nidificante; MP – Migrador de Passagem; PI – Presença Irregular 
 
 
.  
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Quadro 2 – Quirópteros Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo (Quadrícula UTM PE49, PE50, PF30, PF40 e PF50) 

Nome-comum Nome científico 

Estatuto de 
Conservação 

Instrumentos Legais 

Fenologia Quadrícula Espécies 
Identificadas 

Continente IUCN Berna Bona DL n.  
156-A/2013 

Morcego-rato-grande Myotis myotis VU LR/nt1 II II* B-II e B-IV R PF30  

Morcego-anão Pipistrellus pipistrellus LC LC2 II II* B-IV R PF30  

Morcego de Kuhl Pipistrellus kuhlii LC LC2 II II* B-IV R PF30  

Morcego-pigmeu Pipistrellus pygmaeus LC - II II* B-IV R PF30  

Morcego-hortelão Eptesicus serotinus LC LR/lc1 II II* B-IV R PF30  

 
LEGENDA: 
Estatuto de Conservação: 
* Refere-se a alteração da categoria no 2º passo da avaliação (subida ou descida) nas avaliações feitas para Portugal. 
IUCN1. Estatuto IUCN versão 2.3 (1994). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org  
IUCN2. Estatuto IUCN versão 3.1 (2001). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org  
 
Fenologia: R – residente; V – Visitante; MR – Migrador reprodutor; R – Reprodutor; NI – Não indígena; NI** – não-indígena com nidificação provável ou confirmada; EI – Endemismo da 
Península Ibérica.  
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Quadro 3 – Anfíbios Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo (Quadrícula UTM PE49, PE50, PF30, PF40 e PF50)  

Nome-comum Nome científico 

Estatuto de 
Conservação 

Instrumentos Legais 

Fenologia Quadrícula Espécies 
Identificadas 

Continente IUCN Berna Bona DL n.  
156-A/2013 

Sapo-comum Bufo bufo LC LC2 III - - R PE49 PF30 PF50  

Sapo-corredor Bufo calamita LC LC2 II - B-IV R TODAS  

Sapo-parteiro-comum Alytes obstetricans LC LC2 II - B-IV R PE49 PF30 PF50  

Rela Hyla arborea LC NT2 II - B-IV R PE49 PE59 PF30 PF50  

Sapo-de-unha-negra Pelobates cultripes LC LC2 II - B-IV R PF30 PF50  

Rã-verde Pelophylax perezi LC LC2 III - B-V R TODAS  

Rã-ibérica Rana iberica LC NT2 II - B-IV R/EI PE49 PF30  

Salamandra-de-costelas-salientes Pleurodeles walti LC LC2 III - - R PE59  

Salamandra-de-pintas-amarelas Salamandra salamandra LC LC2 III - - R PE49 PF30 PF50  

Tritão-de-ventre-laranja Triturus boscai LC NT2 III - - R/EI PE49 PE59 PF30  

Tritão-marmorado Triturus marmoratus LC LC2 III - B-IV R PE49 PE59 PF30 PF50  

 
LEGENDA: 
Estatuto de Conservação: 
* Refere-se a alteração da categoria no 2º passo da avaliação (subida ou descida) nas avaliações feitas para Portugal. 
IUCN1. Estatuto IUCN versão 2.3 (1994). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org  
IUCN2. Estatuto IUCN versão 3.1 (2001). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org  
 
Fenologia: R – residente; V – Visitante; MR – Migrador reprodutor; R – Reprodutor; NI – Não indígena; NI** – não-indígena com nidificação provável ou confirmada; EI – Endemismo da 
Península Ibérica. 
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Quadro 4 – Répteis Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo (Quadrícula UTM PF30, PF40 e PE59)  

Nome-comum Nome científico 

Estatuto de 
Conservação 

Instrumentos Legais 

Fenologia Quadrícula 
Espécies 

Identificadas 
Continente IUCN Berna Bona DL n.  

156-A/2013 

Osga Tarentola mauritanica LC - III - - R PE49 PF30  

Cobra-de-vidro Anguis fragilis LC - III - - R PE49 PE59  

Cobra-cega Blanus cinereus LC - III - - R PF30 PF40 PF50  

Lagartixa-de-dedos-denteados Acanthodactylus erythurus NT - III - - R PF30  

Sardão Timon lepidus LC - II - - R TODAS  

Lagarto-de-água Lacerta schreiberi LC LR/nt1 II - B-II e B-IV R/E PE49 PE59 PF30  

Lagartixa-ibérica Podarcis hispanica LC LC2 III - B-IV R TODAS  

Lagartixa-do-mato Psammodromus algirus LC LC2 III - - R TODAS  

Lagartixa-do-mato-ibérica Psammodromus hispanicus NT LC2 III - - R PF30 PF40 PF50  

Cobra-de-pernas-pentadáctila Chalcides bedriagai LC - II - B-IV R/EI PE59 PF50  

Fura-pastos Chalcides striatus LC - III - - R PE49 PE59  

Cobra-de-ferradura Coluber hippocrepis LC LC2 II - B-IV R PE49 PF40  

Cobra-lisa-meridional Coronella girondica LC LC2 III - - R PF40  

Cobra-de-escada Elaphe scalaris LC LC2 III - - R PF30 PF40  

Cobra-de-capuz Macroprotodon cucullatus LC - III - - R PF30  

Cobra-rateira Malpolon monspessulanus LC - III - - R TODAS  

Cobra-de-água-viperina Natrix maura LC - III - - R PE49 PE59 PF30 PF50  

Cobra-de-água-de-colar Natrix natrix LC LR/lc1 III - - R PE49 PE59 PF30  

  



 

 

 

 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Projeto de Execução 

Parque Eólico do Sincelo  

Janeiro.2019                 Volume 3. Relatórios Técnicos (Anexos) 

 

Anexo 3 – pág.15

 
LEGENDA: 
Estatuto de Conservação: 
* Refere-se a alteração da categoria no 2º passo da avaliação (subida ou descida) nas avaliações feitas para Portugal. 
IUCN1. Estatuto IUCN versão 2.3 (1994). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org  
IUCN2. Estatuto IUCN versão 3.1 (2001). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org  
 
Fenologia: R – residente; V – Visitante; MR – Migrador reprodutor; R – Reprodutor; NI – Não indígena; NI** – não-indígena com nidificação provável ou confirmada; EI – Endemismo da 
Península Ibérica.  
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Quadro 5 – Mamofauna Terrestre Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo (Quadrícula 50x50 Km e 10x10 Km)  

Nome-comum Nome científico 

Estatuto de 
Conservação 

Instrumentos Legais 

Fenologia Quadrícula 
Espécies 

Identificadas 
Continente IUCN Berna Bona DL n.  

156-A/2013 

Ouriço-cacheiro Erinaceus europaeus LC LR/lc1 III - - R PE PC  
Musaranho-anão-de-dentes-
vermelhos 

Sorex minutus DD LR/lc1 III - - R PE PC  

Musaranho-de-dentes-vermelhos Sorex granarius DD LR/lc1 III - - R/EI PE PC  

Musaranho-de-água Neomys anomalus DD LC2 III - - R PE PC  

Musaranho-de-dentes-brancos Crocidura russula LC LC2 III - - R PE PC  

Toupeira Talpa occidentalis LC LR/lc1 - - - R/EI PE PC  

Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus NT* LR/lc1 - - - R PE PC  

Lebre Lepus granatensis LC - III - - R PE PC  

Rata-de-água Arvicola sapidus LC LR/nt1 - - - R PE PC  

Rato-do-campo-de-rabo-curto Microtus agrestis LC LR/lc1 - - - R PE PC  

Rato-cego Microtus lusitanicus LC LR/lc1 - - - R PE PC  

Rato-do-campo Apodemus sylvaticus LC LC2 - - - R PE PC  

Rato-caseiro Mus domesticus LC LR/lc1 - - - R PE PC  

Rato-das-hortas Mus spretus LC LC2 - - - R PE PC  

Leirão Eliomys quercinus DD VU1 III - - R PC  

Raposa Vulpes vulpes LC LC2 - - - R PE PC  

Lobo Canis lupus EN LC2 II - B-II* e B-IV R PE49 PE59 PF30 PF40 
PF50  

Doninha Mustela nivalis LC LR/lc1 III - - R PE PC  
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Nome-comum Nome científico 

Estatuto de 
Conservação 

Instrumentos Legais 

Fenologia Quadrícula Espécies 
Identificadas 

Continente IUCN Berna Bona DL n.  
156-A/2013 

Toirão Mustela putorius DD LR/lc1 III - B-V R PE PC  

Fuinha Martes foina LC LR/lc1 III - - R PC  

Texugo Meles meles LC LR/lc1 III - - R PE PC  

Lontra Lutra lutra LC NT2 II - B-II e B-IV R PE PC  

 Geneta Genetta genetta LC LR/lc1 III - B-V NI PE PC  

Sacarrabos Herpestes ichneumon LC LR/lc1 III - B-V e D NI PE PC  

Gato-bravo Felis sylvestris VU LC2 II - B-IV R PE PC  

Javali Sus scrofa LC LR/lc1 - - - R PE PC  

Corço Capreolus capreolus LC LR/lc1 III - - R PE PC  

 
LEGENDA: 
Estatuto de Conservação: 
* Refere-se a alteração da categoria no 2º passo da avaliação (subida ou descida) nas avaliações feitas para Portugal. 
IUCN1. Estatuto IUCN versão 2.3 (1994). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org  
IUCN2. Estatuto IUCN versão 3.1 (2001). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org  
 
Fenologia: R – residente; V – Visitante; MR – Migrador reprodutor; R – Reprodutor; NI – Não indígena; NI** – não-indígena com nidificação provável ou confirmada; EI – Endemismo da 
Península Ibérica. 
 
Quadrícula: PE – quadrícula 50x50 abrangido pelo parque eólico; PC – quadrícula 50x50 abrangido pelos projetos associados 
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1/ ENQUADRAMENTO 

A presente plano de monitorização é elaborado pela empresa ECOSATIVA – Consultoria Ambiental Lda. e prevê a monitorização de 

avifauna nas fases de pré-construção e exploração do Parque Eólico do Sincelo, composto pelos Sub-Parques Argomil Mouro e Gaio 

Rainha, e linha elétrica a 60kV. O plano foi redigido considerando a melhor informação disponível à data, normas/metodologias da 

APA/ICNF sobre a matéria, assim como a legislação em vigor, nomeadamente: 

APA (2010). Guia para avaliação ambiental da Energia Eólica. 

Portaria n.º 395/2015 de 4 de Novembro, que define o conteúdo dos planos de monitorização, nomeadamente no seu Anexo V. 

2/ OBJETIVOS 

O estudo pretende determinar os eventuais impactes decorrentes da instalação do Parque Eólico do Sincelo e linha a 60kV sobre a 

avifauna, determinando o grau de alteração das comunidades, o efeito de exclusão e a mortalidade induzida pela instalação e 

funcionamento dos projetos. Assim, estabeleceram-se como objetivos fundamentais os seguintes: 

a) Caracterizar a distribuição e densidade relativa das espécies que compõe a comunidade avifaunística da área de estudo; 

b) Determinar tendências de variação nos padrões espaciais e temporais dos parâmetros monitorizados; 

c) Avaliar a eficácia das medidas adotadas para evitar, reduzir ou compensar os impactes objeto de monitorização; 

d) Avaliar os impactes diretos (mortalidade) e indiretos (efeito de exclusão, perturbação à nidificação) dos projetos em estudo sobre 

a avifauna. 

e) Que o estudo permita comparações entre a situação pré e pós-instalação dos projetos. 

3/ ÁREA DE ESTUDO 

O Parque Eólico do Sincelo, composto pelos Sub-Parques de Argomil Mouro e Galo Rainha, compostos por 13 aerogeradores cada e 

totalizando 26 aerogeradores, abrange as seguintes freguesias e respetivos concelhos do distrito da Guarda: 

 Agregação das freguesias Sul de Pinhel, concelho de Pinhel, 
 Alvendre, Codesseiro, Gonçalo Bocas, Pêra do Moço e União de freguesias de Avelãs de Ambom e Rocamondo, concelho da Guarda. 

Ao nível da nomenclatura de unidades territoriais (NUT), insere-se nas seguintes NUT: 

 NUT I:         Continente (PT1), 

 NUT II:        Centro (PT16), 

 NUT III:       Beiras e Serra da Estrela (PT16J). 

Localiza-se nas folhas 192 e 193 da Carta Militar de Portugal (série M888, à escala 1 : 25 000) e não se insere em nenhuma área 

integrada no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro) estando, contudo, a cerca de 4,5 

km do Parque Natural da Serra da Estrela e do Sítio de Importância Comunitária Serra da Estrela (PTCON0014), da Rede Natura 2000. 
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O parque liga à rede elétrica através de um conjunto de projetos associados, dos quais se destaca uma linha aérea de 60 kV, com cerca 

de 15 km e uma subestação 60/220 kV, já localizada no concelho de Celorico da Beira (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 – Enquadramento geográfico da área de estudo 

4/ METODOLOGIAS 

Apresenta-se seguidamente a metodologia proposta para monitorização. A monitorização de avifauna contemplará a realização das 

seguintes tarefas na área do parque eólico e linha a 60kV: 

 Monitorização dirigida a aves de pequeno e médio porte; 

 Monitorização dirigida a aves de rapina e outras planadoras. 

 Realização de campanhas de prospeção de mortalidade; 

 Determinação de fatores de correção. 

4.1/ AVES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE 

4.1.1/ Métodos de amostragem 

A amostragem para monitorização da avifauna na área do parque eólico e linha de 60kV será efetuada por aplicação do Método de 

Pontos de Contagem (escuta) com raio fixo. Considerando os resultados de Wolf et al. (1995), que demonstram que a mais de 250m a 

detetabilidade das aves por audição é quase nula, o raio de amostragem nos pontos de contagem é fixo e de 250m. 

A localização aproximada das aves será registada na Ficha de Campo respetiva. 
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Em cada ponto será registado o número de indivíduos de cada espécie presente, distância em relação ao observador, comportamento 

evidenciado, código de nidificação e, sempre que possível, o sexo e a idade das aves. No caso da linha será ainda registada a 

organização em bando ou indivíduos isolados, altura de voo (por cima, entre ou por baixo dos cabos) e comportamentos de pouso nos 

cabos ou postes. 

Serão também registados os parâmetros meteorológicos: nebulosidade, precipitação, intensidade e direção do vento, entre outros que 

sejam considerados relevantes para o presente trabalho. 

As observações que possam ser efetuadas para lá dos 250m apenas serão consideradas no âmbito de registos complementares, isto 

é, apenas para integração nos mapas de distribuição de presença/ausência das espécies. 

4.1.2/ Localização das unidades de amostragem 

Serão amostrados 12 pontos de escuta na área de implantação dos aerogeradores e 12 numa área de controlo (com condições físicas 

e ecológicas idênticas). Serão ainda amostrados 5 pontos na linha aérea de 60kV. 

Os pontos deverão distar entre si de um mínimo de 500m e serão distribuídos de modo representativo do perfil de biótopos presente 

na área de estudo. 

4.1.3/ Parâmetros de amostragem 

Propõem-se como parâmetros de amostragem: 

 Abundância relativa 

 Riqueza específica 

 Densidade relativa; 

 Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) 
 Organização ou não em bando (linha) 

 Altura de atravessamento em relação aos cabos da linha: abaixo (AB), entre (AE) ou acima (AC) da linha (linha) 

 Registos de poisos na linha ou em apoios (linha) 

4.1.4/ Duração e frequência da amostragem 

Os censos terão a duração de 10 minutos por ponto. Serão efetuadas 2 amostragens por época nos períodos de reprodução, dispersão, 

migração outonal e invernada, de acordo com a calendarização da Tabela 4.1. 

Os censos serão efetuados sob condições meteorológicas favoráveis, nomeadamente ausência de vento forte e chuva constante. 

Tabela 4.1 – Periodicidade dos censos pelo método de pontos de escuta 

Ano Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

F. Pré-construção • •  • • • •  • •   

F. Exploração 1 • •  • • • •  • •   

F. Exploração 2 • •  • • • •  • •   

F. Exploração 3 • •  • • • •  • •   

 

4.1.5/ Métodos de tratamento de dados 

Para além dos dados recolhidos em campo, serão tidos em conta documentos bibliográficos disponíveis para as espécies que poderão 

ocorrer no local da implantação do parque eólico e linha. 
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4.1.5.1/ Análise descritiva 

As espécies serão agrupadas por Ordens, com identificação do seu estatuto de conservação a nível nacional e comunitário, de forma 

a avaliar o seu valor conservacionista. 

Será feita uma análise descritiva dos valores dos parâmetros amostrados para a área de estudo, individualizados para a área do parque 

eólico, área da linha e área de controlo. 

Será apresentada, na forma de anexo, uma tabela com o elenco de espécies, classes de ameaça de acordo com o Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal, classe fenológica e área onde se encontram.  

A ocorrência de nidificação (possível, provável ou confirmada) será atribuída de acordo com os códigos de nidificação reconhecidos 

e utilizados internacionalmente, nomeadamente no “Novo Atlas de Aves Nidificantes em Portugal” (Equipa Atlas, 2008). 

4.1.5.2/ Análise espacial 

A determinação dos padrões espaciais de abundância relativa e riqueza específica da área de implantação do projeto, assim como a 

dinâmica de ocupação do espaço, será efetuada com recurso à elaboração de mapas temáticos relativos aos valores dos parâmetros. 

Será ainda efetuada a comparação dos estatísticos descritivos dos dados e uma análise de variância, pelo método ANOVA one-way. 

Pretende-se assim verificar a existência de diferenças significativas nos parâmetros analisados entre os diferentes pontos de escuta. 

No que se refere às espécies ameaçadas, tendo por objetivo a avaliação da distribuição espacial das espécies na área de estudo é 

elaborado um conjunto de mapas cartográficos. Pretende-se com estes mapas evidenciar os locais de maior utilização pelas espécies 

presentes, bem como os locais e períodos em que o risco de colisão é mais elevado. 

4.1.5.3/ Análise temporal 

A avaliação dos padrões temporais dos valores de abundância relativa e riqueza específica será efetuada por comparação dos 

estatísticos descritivos dos dados e por análise de variância, pelo método ANOVA one-way, e realização de testes de comparação 

múltipla de Tuckey HSD. Pretende-se assim verificar a existência de diferenças significativas nos parâmetros analisados ao longo do 

período de estudo.  

4.2/ AVES DE RAPINA E OUTRAS PLANADORAS 

4.2.1/ Métodos de amostragem 

A caracterização dos padrões de utilização do habitat por parte das aves de rapina e outras planadoras presentes na área de estudo 

será efetuada com recurso ao método de pontos de observação fixos, a partir de locais com boa visibilidade sobre a área de 

implantação dos aerogeradores, linha e suas envolventes. 

Será registado em cada ponto o número de indivíduos, espécie, localização da(s) ave(s), comportamento/utilização do habitat 

evidenciado e rotas descritas pelas aves. As observações serão efetuadas com recurso a binóculos e telescópio. 

Para cada observação será ainda efetuado o registo da altitude de voo e distância da ave aos aerogeradores ou troços de linha mais 

próximos. 
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4.2.2/ Localização das unidades de amostragem 

Serão amostrados 4 pontos de observação na área dos sub-parques eólicos e 2 pontos numa área controlo. Serão ainda amostrados 3 

pontos na linha aérea de 60kV. Considera-se que a área amostrada corresponde a um buffer de cerca de 2,5 km de raio em torno do 

ponto. 

4.2.3/ Parâmetros de amostragem 

Considerando que se pretende a caracterização dos padrões de uso da área de estudo por aves de rapina e outras planadoras, 

identificando as espécies presentes e o tipo e frequência de utilização da zona, definiram-se como parâmetros de amostragem: 

 Abundância relativa 

 Riqueza específica 

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

 Mapeamento das rotas descritas pelas aves de rapinas e outras planadoras 

No início de cada período de amostragem, e sempre que se verifiquem alterações de relevo, serão registados os dados relativos às 

condições meteorológicas verificadas: nebulosidade, precipitação e intensidade e direção do vento. 

4.2.4/ Duração e frequência da amostragem 

Serão efetuadas 2 amostragens por época nos períodos de reprodução, dispersão, migração outonal e invernada, de acordo com a 

calendarização da Tabela 4.2. Cada período de amostragem terá a duração de 1h. 

Os censos serão efetuados sob condições meteorológicas favoráveis, nomeadamente ausência de vento forte e chuva constante. 

Tabela 4.2 – Periodicidade dos censos pelo método de pontos de observação 

Ano Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

F. Pré-construção • •  • • • •  • •   

F. Exploração 1 • •  • • • •  • •   

F. Exploração 2 • •  • • • •  • •   

F. Exploração 3 • •  • • • •  • •   

 

4.2.5/ Métodos de tratamento de dados 

4.2.5.1/ Análise descritiva 

Serão apresentados os valores de riqueza específica e abundância estimada. Serão apresentadas todas as espécies observadas, 

conjuntamente com o seu estatuto de conservação a nível nacional e comunitário e classe fenológica. Os estatutos de conservação 

seguirão os critérios do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, enquanto as classes fenológicas estarão de acordo com o “Novo 

Atlas de Aves Nidificantes em Portugal” (Equipa Atlas, 2008). Esta informação será também apresentada no anexo relativo ao elenco 

de espécies total. 

Por forma a compreender a utilização do espaço pelas diferentes aves de rapina, será analisada a proporção de indivíduos por tipologia 

de utilização do espaço. 

4.2.5.2/ Análise espacial  

Tendo por objetivo a avaliação da distribuição espacial das espécies na área de estudo, será inserido um conjunto de dados num 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) com o qual se realizam análises espaciais e se produz cartografia que evidencia os locais de 
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maior utilização pelas espécies e se mapeiam os territórios existentes. 

Por outro lado será feita a análise da utilização do espaço vertical e horizontal (comportamento de voo), com vista a caracterizar os 

locais e períodos em que o risco de colisão é mais elevado. 

4.2.5.3/ Análise temporal 

No sentido de avaliar as diferenças ao longo das épocas do ano e entre anos (e fases) quanto à utilização da área por parte das aves 

de rapina, será analisada a variação sazonal e estabelecidos os padrões de utilização por cada época. 

O tratamento de dados será efetuado, sempre que possível, por análise de variância e testes de comparações múltiplas, assim como 

por análise dos estatísticos descritivos básicos dos dados.  

4.3/ ESTIMAÇÃO DE MORTALIDADE 

A estimação de mortalidade comtempla a realização de campanhas de prospeção de mortalidade e a determinação de fatores e 

correção. Para cálculo da mortalidade estimada (ME) serão utilizados os estimadores recomendados. 

4.3.1/ Prospeção de mortalidade 

A prospeção de mortalidade será realizada em todos os aerogeradores, num raio de 50m centrado em cada aerogerador, e num troço 

da linha correspondente a cerca de 20% do total da sua extensão, procurando-se que o mesmo seja representativo do perfil de biótopos 

da linha. 

Sempre que for detetado um cadáver ou vestígio, o local exato será registado e o cadáver/vestígios removido(s). Os cadáveres de aves 

encontrados serão congelados. 

A prospeção começará no período 1h após o nascer-do-sol. Se não for possível amostrar toda a área, deve ser calculada a percentagem 

de área amostrada para cada aerogerador. 

Serão definidos transetos em espiral a partir do aerogerador, marcando visualmente pontos de referência em cada passagem de forma 

a tentar não falhar ou repetir áreas de prospeção. 

Para cada cadáver/vestígios encontrado(s) serão registadas as coordenadas do local de recolha (UTM WGS84 e/ou no sistema de 

referência PT-TM06/ETRS89), data, número do aerogerador mais próximo, distância ao aerogerador, altura da vegetação e condição 

do cadáver (vivo, com ou sem ferimentos, ou morto intacto, parcialmente removido ou só restos). É ainda identificada, sempre que 

possível, a espécie, causa de morte (deduzível pelo tipo de lesões apresentadas), sexo e idade. São ainda descritos os aspetos: tipo do 

item encontrado; percentagem de tecidos removidos por necrófagos; habitat e cobertura do sob no local preciso. 

São também registadas as condições meteorológicas locais – velocidade e direção do vento, grau de nebulosidade, temperatura e 

precipitação –, assim como as fases da lua dos períodos entre amostragens, tomando-se em consideração os valores médios noturnos, 

e a visibilidade. Será ainda registado o grau de atividade dos aerogeradores. 

Para além dos aspetos referidos, é ainda registada a altura da vegetação no local de recolha dos cadáveres/vestígios. 

4.3.2/ Determinação de fatores de correção 

Os fatores de correção a aplicar serão: 
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> A percentagem de área prospetada eficazmente (APE); 

> A percentagem encontrada pelos observadores (PEO); 

> A percentagem não removida por necrófagos e outros predadores (RPN). 

4.3.2.1/ Área prospetada eficazmente (APE) 

Será determinada a percentagem da área percorrida eficazmente, tendo em conta obstáculos como: vegetação muito densa, planos 

de água, cercado com animais domésticos, entre outros. O valor obtido será usado na extrapolação de número de cadáveres presentes 

na porção não prospetada. 

4.3.2.2/ Percentagem encontrada pelos observadores (PEO) 

De acordo com o ICNF, os testes de detetabilidade devem ser realizados em cada estação do ano (nomeadamente, primavera, verão e 

outono), visto existirem variações sazonais causadas, entre outros fatores, por alteração da altura e tipo de vegetação. Contudo, 

conforme os Anexos 5 e 6 do Guia para avaliação ambiental da Energia Eólica, da APA, estes testes podem ser realizados apenas numa 

ou mais estações do ano, consoante o tipo de desenvolvimento anual dos habitats existentes. Se não existirem variações significativas 

ao longo do ano em termos de densidade e altura da vegetação (e.g. matos) o teste pode ser realizado numa única estação (Bernardino, 

2008). 

O desenho experimental prevê a colocação, por um técnico diferente do observador, de 20 aves de dimensões diferentes (pequenas, 

médias e grandes) e similares às das classes consideradas para efeitos de classificação do porte. Para determinação da detetabilidade 

de aves de diferente porte será efetuado o registo da percentagem de cadáveres encontrada por observador. 

Tendo em conta que os testes de detetabilidade devem mimetizar as metodologias utilizadas na amostragem da mortalidade, as 

experiências devem iniciar-se 1 hora após o nascer do sol. 

Os cadáveres serão distribuídos de forma proporcional às diferentes classes de altura de vegetação, diferentes percentagens de 

cobertura de vegetação e diferentes características de habitat (entre outros, o tipo de vegetação, a existência de obstáculos, e o 

declive), para que a estimativa seja a mais ajustada ao operador e características do local. Salienta-se que o resultado do teste de 

detetabilidade é individual, pelo que no caso de existir alteração do observador, será realizada uma nova estimativa. 

4.3.2.3/ Removidas por necrófagos e outros predadores (RPN) (opcional) 

Os testes de decomposição/remoção de cadáveres podem ser realizados na área do parque eólico e zonas envolventes, desde que o 

tipo de habitats presente seja semelhante. Serão efetuados nas estações do ano contempladas pela prospeção, ou seja, na Primavera, 

Verão, Outono e Inverno, uma vez que há normalmente diferenças significativas ao longo do ano (Bernardino et al., in press).  

Para realização dos testes recorrer-se-á a cadáveres de aves. Serão colocadas 20 aves com penas, das classes de tamanho pequena, 

média e grande. 

As aves serão distribuídas em pontos de modo a permitirem representatividade dos biótopos da área em estudo. Os pontos serão 

selecionados de forma aleatória, estratificada pelos biótopos que ocorrem na área de estudo. 

Tendo em conta que os testes de remoção/decomposição devem mimetizar as metodologias utilizadas na amostragem da mortalidade, 

as experiências devem iniciar-se 1 hora após o nascer do sol. 

Aquando da colocação no terreno dos cadáveres, a sua posição será devidamente georreferenciada com recurso a GPS. A análise dos 

dados terá em conta a dimensão dos cadáveres usados. 
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Os cadáveres colocados serão monitorizados diariamente entre o 1º e 7º dia e depois no 14º e 21º dias, para registo do seu tempo de 

permanência. 

As marcas de predação, eventualmente presentes nos cadáveres não removidos, serão registadas pois podem permitir a identificação 

dos predadores envolvidos na remoção de carcaças. 

4.3.3/ Localização das unidades de amostragem 

A prospeção de mortalidade será realizada em todos os aerogeradores, num raio de 50m centrado em cada aerogerador, e num troço 

da linha correspondente a cerca de 20% do total da sua extensão, procurando-se que o mesmo seja representativo do perfil de biótopos 

da linha. 

No caso dos fatores de correção, encontram-se no ponto 4.3.2/ descritos os critérios a aplicar na definição da área de amostragem. 

4.3.4/ Parâmetros de amostragem 

Os parâmetros a monitorizar serão: 

 Mortalidade observada 

 Mortalidade estimada 

 Grau de funcionamento dos aerogeradores 

 Área prospetada eficazmente 

 Percentagem encontrada pelos observadores 

 Taxa de remoção por necrófagos 

4.3.5/ Duração e frequência da amostragem 

Considerando as recomendações constante do Anexos 5 do Guia para avaliação ambiental da Energia Eólica, da APA, discrimina-se na 

Tabela 4.3 a calendarização e número de visitas a realizar no âmbito da prospeção de vestígios e cadáveres: num dos meses de cada 

época as visitas têm periodicidade semanal e nos restantes meses mensal. 

Tabela 4.3 - Periodicidade das campanhas para prospeção de mortalidade no projeto 

Ano Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

F. Exploração 1 •••• • • •••• • • •••• • • •••• • • 

F. Exploração 2 •••• • • •••• • • •••• • • •••• • • 

F. Exploração 3 •••• • • •••• • • •••• • • •••• • • 

 

Os testes para determinação dos fatores de correção serão realizados de acordo com a frequência proposta no ponto 4.3.2/.  

4.3.6/ Métodos de tratamento de dados 

A estimativa da mortalidade potencial será calculada por aerogerador e para a totalidade do parque eólico, bem como por km de linha 

e para a totalidade da linha. Caso o volume de dados o permita, a estimativa da mortalidade será ainda apresentada por estação do 

ano e dimensão do cadáver. No cálculo da mortalidade serão aplicados os fatores de correção calculados.  

Têm sido desenvolvidos vários estimadores para calcular a mortalidade. Os estimadores apresentam no entanto diferentes 

pressupostos e limitações, não existindo estudos comparativos que permitam a adoção de um estimador “universal”, i.e., que permita 

obter de forma consistente estimativas pouco enviesadas, independentemente das particularidades do projeto (Bernardino et al. 2013; 

Huso et al. 2016). 
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Contudo, por forma a permitir a futura integração e comparação das estimativas obtidas para os diferentes projetos eólicos, é 

recomendado pelo ICNF que a estimação da mortalidade associada a cada Parque Eólico seja efetuada com base, pelo menos, nos 

seguintes estimadores: Huso 2010 e Körner-Nievergelt et al. 2011. Para a implementação destes estimadores, serão utilizados software 

ou plataformas gratuitas já desenvolvidas, tais como: 

 USGS Fatality Estimator (https://pubs.er.usgs.gov/publication/ds729); 

 Wildlife Fatality Estimator (http://www.wildlifefatalityestimator.com/); 

 R package “Carcass” (https://cran.r-project.org/web/packages/carcass/). 

Não obstante, dependendo das características do projeto e/ou dados recolhidos (ex. mortalidade observada igual a 0 ou muito 

reduzida), poderá ser equacionada a utilização de outros estimadores (e.g., Bastos et al. 2013). 

No caso da mortalidade da linha a 60kV é adotada pela REN (e.g. Plano de Monitorização da Linha Terras Altas de Fafe – Riba de Ave, 

a 150kV) a estimação da mortalidade com base, pelo menos, nos seguintes estimadores: de acordo com Meyer (1978), Jain et al. (2007) 

e Korner-Nievergelt et al. (2011). 

a) Meyer (1978) 

O cálculo da TME, de acordo com Meyer (1978), segue as indicações do Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental em 

Infraestruturas da RNT – Linhas Aéreas (Neves et al., 2005) e do Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas 

de distribuição e transporte de energia elétrica (ICNB, 2010). 

O valor da Taxa de Mortalidade Real (TMR) / TME é determinado pelas seguintes expressões, que são equivalentes: 

TMR = TMO
TPE × MAP (1-NEO)(1-RPN)  ou  ME = MO x 1/(TPE x MAP x PEO x NRN) 

Em que: 

TMR/TME – Taxa de Mortalidade real ou Taxa de Mortalidade estimada 

TMO – Taxa de Mortalidade Observada 

ME – Mortalidade Estimada 

TPE – Troço prospetado eficazmente; 

NPO – Percentagem não encontrada pelos observadores; 

PEO – Percentagem encontrada pelos observadores; 

RPN – percentagem de aves removidas por necrófagos; 

NRN – percentagem de aves não removidas por necrófagos; 

MAP = percentagem de aves que morre na área prospetada. Para este fator assume-se um valor médio de 0,50 (Neves et al. 2005). 

 

A MO é corrigida de modo a que se obtenha uma ME. O valor obtido dá origem à TME, depois de considerada a unidade de distância 

do troço (km) e a unidade de tempo entre a primeira e a última amostragem. 

As unidades da TME correspondem ao número corrigido de indivíduos mortos por km e por unidade de tempo. 

Os valores de TPE, NEO, PEO, RPN e NRN são determinados conforme metodologia descrita no ponto 4.3.2/. 

b) Jain et al. (2007) 

O cálculo de acordo com Jain et al. (2007) é efetuado utilizando a seguinte expressão: 

�̂� = C
Sc × Se × Ps  

Em que: 
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�̂�– Número estimado de cadáveres mortos na totalidade da infraestrutura 

C – Número de cadáveres encontrados 

Sc – Proporção de cadáveres que não foram removidos por necrófagos no período da visita (eficiência da remoção pelos necrófagos) 

Se – Eficiência da detetabilidade pelo observador 

Ps – Proporção da infraestrutura prospetada face à totalidade da infraestrutura 

 

c) Korner-Nievergelt et al. (2011) 

A fórmula assume que m̅ indivíduos são mortos por dia, que os cadáveres desses indivíduos são removidos com uma probabilidade 

constante e que a eficiência do observador é constante ao longo do tempo e igual para todos os cadáveres. Os observadores efetuam 

visitas a intervalos regulares de d dias. Durante cada visita, os cadáveres são encontrados com uma eficiência f e são removidos da 

área. 

Considerando os pressupostos acima enunciados, o número de cadáveres pode ser calculado através da seguinte fórmula: 

C = m̅f (s 1−s𝑑1−s ) (∑ (n − i) ((1 − 𝑓)s𝑑)in−1𝑖=0 )  

 

Em que: 

C – Número total de cadáveres encontrados  m̅ – Número médio de aves mortos durante um dia 

f – Eficiência do observador, i.e. a proporção de aves mortos e não removidos que são encontrados durante uma visita 

s – Probabilidade da permanência diária de um cadáver, i.e. a proporção de aves mortos que não desaparecem em 24 horas (por remoção de necrófagos ou decomposição) 

d – Intervalo de visitas, i.e. o número de dias entre duas visitas 

n – número de visitas no estudo 

 

Se dividirmos o número total de cadáveres encontrados pelo número total de animais mortos (m̅ nd), obtém- se a estimativa da 

probabilidade p̂ de encontrar um ave que foi morta devido à infraestrutura: 

p̂ = ( Cm̅nd) 

Se se agrupar as duas fórmulas acima apresentadas, obtém-se a seguinte fórmula relativa à probabilidade de deteção, a qual é 

independente do número de animais mortos: 

p̂ = f(s1−s𝑑1−s )(∑ (n−i)((1−𝑓)s𝑑)in−1𝑖=0 )nd   

A fórmula assume que f e s são constantes ao longo do tempo e que estes dois parâmetros não diferem entre cadáveres. 

5/ ANÁLISE DE RESULTADOS 

5.1/ RESULTADOS OBTIDOS E HISTÓRICO RELEVANTE 

A análise de resultados será feita numa perspetiva global, sendo considerados todos os dados recolhidos no âmbito da monitorização 

do projeto e estabelecida a relação entre eles. 
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5.2/ DISCUSSÃO, INTERPRETAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.2.1/ Relação dos dados com características do projeto ou do ambiente exógeno ao projeto 

Os dados apenas serão relacionados com fatores exógenos, como sejam os climáticos, biofísicos, ocupação do solo, ocorrência de 

incêndios ou instalação, após o início do estudo, de infraestruturas na proximidade passíveis de influenciar os resultados; bem como 

com indicadores de atividade do projeto, de modo a avaliar a imputabilidade ao mesmo de eventuais alterações nos parâmetros 

amostrados. 

5.2.2/ Critérios de avaliação dos dados 

No que diz respeito aos testes e modelos estatísticos de tratamento de dados, será aplicado um nível de confiança de 95% (p < 0,05). 

A avaliação dos dados será efetuada recorrendo aos resultados das análises descritivas, verificando a ocorrência de alterações 

relevantes na composição de espécies e efetivos nos diferentes pontos/áreas de amostragem. 

Por outro lado, será calculada a significância estatística das diferenças nos valores dos parâmetros de monitorização entre áreas 

amostradas.  

5.2.3/ Avaliação da eficácia das medidas adotadas para prevenir ou reduzir os impactes objeto de monitorização 

A avaliação da eficácia das medidas para prevenção ou minimização dos impactes sobre a avifauna deverá permitir identificar o 

sucesso das mesmas e a eventual necessidade de reforço ou alteração. 

A avaliação da eficácia das medidas será efetuada por determinação das eventuais diferenças nos parâmetros amostrados entre as 

áreas de implementação das medidas e as áreas não abrangidas. 

5.2.4/ Comparação com as previsões efetuadas nos procedimentos de avaliação e verificação da conformidade ambiental 

Tendo por base as previsões de impactes efetuadas no âmbito da avaliação de impacte ambiental e de verificação da conformidade 

ambiental dos projetos de execução, será feita a comparação dos resultados obtidos com as mesmas, nomeadamente no que se refere 

ao descritor afetado, tipo, duração, magnitude e significância dos impactes. 

5.2.5/ Avaliação da eficácia dos métodos de amostragem 

Anualmente será feita uma avaliação da eficácia dos métodos de amostragem preconizados, propondo, sempre que pertinente, o seu 

ajuste ou alteração, fundamentando devidamente esta necessidade. 

6/ RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

6.1.1/ Materiais e equipamentos 

Para realização do trabalho de campo a equipa deverá estar munida, no mínimo, dos seguintes meios: 

 Viatura todo-o-terreno 

 Binóculos 

 GPS de campo 
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 Máquina fotográfica 

 Fichas de campo 

 Cartografia de base incluindo a Carta Militar de Portugal, série M888 (escala 1 : 25 000) e COS 2015 

 Kit de primeiros socorros 

6.1.2/ Recursos Humanos 

A coordenação deverá ser assegurada por um técnico com experiência nessas funções, preferencialmente com sólidos conhecimentos 

de ornitologia. 

A equipa de campo (ornitólogos) deverá ser constituída por um ou mais técnicos com experiência de campo em ornitologia. 

Os trabalhos de prospeção de mortalidade deverão ser efetuados por um ou dois técnicos com formação ou experiência em métodos 

de prospeção de cadáveres. 

7/ FREQUÊNCIA E MODO DE APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

Os produtos do presente plano deverão ser apresentados do seguinte modo: 

1. Entrega de 2 exemplares em papel e 1 em CD dos Relatórios Anuais/Finais de cada fase (contendo um o relatório e respetivas 

peças escritas e desenhadas em formato pdf), no prazo de 10 dias após aprovação da versão final.  

Os relatórios compilarão a informação da totalidade do estudo efetuado até à data, incluindo as conclusões relativas aos descritores 

monitorizados e acompanhado da respetiva cartografia.  

A estrutura e conteúdos dos relatórios a apresentar obedecerão ao disposto no Anexo V da Portaria n.º. 395/2015 de 4 de Novembro. 
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1/ ENQUADRAMENTO 

A presente plano de monitorização é elaborado pela empresa ECOSATIVA – Consultoria Ambiental Lda. e prevê a monitorização de 

avifauna nas fases de pré-construção e exploração da Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) a 220kV que liga à subestação de Chafariz, 

da Rede Elétrica Nacional. O plano foi redigido considerando a melhor informação disponível à data, normas/metodologias da 

APA/ICNF sobre a matéria, assim como a legislação em vigor, nomeadamente: 

Portaria n.º 395/2015 de 4 de Novembro, que define o conteúdo dos planos de monitorização, nomeadamente no seu Anexo V. 

2/ OBJETIVOS 

O estudo pretende determinar os eventuais impactes decorrentes da instalação da LMAT a 220kV sobre a avifauna, determinando o 

grau de alteração das comunidades, o efeito de exclusão e a mortalidade induzida pela instalação e funcionamento do projeto. Assim, 

estabeleceram-se como objetivos fundamentais os seguintes: 

a) Caracterizar a distribuição e densidade relativa das espécies que compõe a comunidade avifaunística da área de estudo; 

b) Determinar tendências de variação nos padrões espaciais e temporais dos parâmetros monitorizados; 

c) Avaliar a eficácia das medidas adotadas para evitar, reduzir ou compensar os impactes objeto de monitorização; 

d) Avaliar os impactes diretos (mortalidade) e indiretos (efeito de exclusão, perturbação à nidificação) do projeto em estudo sobre 

a avifauna. 

e) Que o estudo permita comparações entre a situação pré e pós-instalação dos projetos. 

3/ ÁREA DE ESTUDO 

A Linha de Muito Alta Tensão a 220 kV, alvo do presente plano, apresenta cerca de 9 km e ligará à subestação de Chafariz, da Rede 

Elétrica Nacional. Após construída, esta linha de 220 kV será entregue à REN e integrada na Rede Nacional de Transporte (Figura 3.1). 
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Figura 3.1 – Enquadramento geográfico da área de estudo 

4/ METODOLOGIAS 

Apresenta-se seguidamente a metodologia proposta para monitorização. A monitorização de avifauna contemplará a realização das 

seguintes tarefas na área da LMAT a 220kV: 

 Monitorização dirigida a aves de pequeno e médio porte; 

 Monitorização dirigida a aves de rapina e outras planadoras. 

 Realização de campanhas de prospeção de mortalidade; 

 Determinação de fatores de correção. 

4.1/ AVES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE 

4.1.1/ Métodos de amostragem 

A amostragem para monitorização da avifauna na área da LMAT a 220kV será efetuada por aplicação do Método de Pontos de 

Contagem (escuta) com raio fixo. Considerando os resultados de Wolf et al. (1995), que demonstram que a mais de 250m a 

detetabilidade das aves por audição é quase nula, o raio de amostragem nos pontos de contagem é fixo e de 250m. 

A localização aproximada das aves será registada na Ficha de Campo respetiva. 

Em cada ponto será registado o número de indivíduos de cada espécie presente, distância em relação ao observador, comportamento 

evidenciado, código de nidificação e, sempre que possível, o sexo e a idade das aves, a organização em bando ou indivíduos isolados, 

altura de voo (por cima, entre ou por baixo dos cabos) e comportamentos de pouso nos cabos ou postes. 
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Serão também registados os parâmetros meteorológicos: nebulosidade, precipitação, intensidade e direção do vento, entre outros que 

sejam considerados relevantes para o presente trabalho. 

As observações que possam ser efetuadas para lá dos 250m apenas serão consideradas no âmbito de registos complementares, isto 

é, apenas para integração nos mapas de distribuição de presença/ausência das espécies. 

4.1.2/ Localização das unidades de amostragem 

Serão amostrados 3 pontos de escuta na área da LMAT a 220kV. Os pontos deverão distar entre si de um mínimo de 500m e serão 

distribuídos de modo representativo do perfil de biótopos presente na área de estudo. 

4.1.3/ Parâmetros de amostragem 

Propõem-se como parâmetros de amostragem: 

 Abundância relativa 

 Riqueza específica 

 Densidade relativa; 

 Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) 
 Organização ou não em bando 

 Altura de atravessamento em relação aos cabos da linha: abaixo (AB), entre (AE) ou acima (AC) da linha 

 Registos de poisos na linha ou em apoios 

4.1.4/ Duração e frequência da amostragem 

Os censos terão a duração de 10 minutos por ponto. Serão efetuadas 2 amostragens por época nos períodos de reprodução, dispersão, 

migração outonal e invernada, de acordo com a calendarização da Tabela 4.1. 

Os censos serão efetuados sob condições meteorológicas favoráveis, nomeadamente ausência de vento forte e chuva constante. 

Tabela 4.1 – Periodicidade dos censos pelo método de pontos de escuta 

Ano Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

F. Pré-construção • •  • • • •  • •   

F. Exploração 1 • •  • • • •  • •   

F. Exploração 2 • •  • • • •  • •   

F. Exploração 3 • •  • • • •  • •   

 

4.1.5/ Métodos de tratamento de dados 

Para além dos dados recolhidos em campo, serão tidos em conta documentos bibliográficos disponíveis para as espécies que poderão 

ocorrer no local da implantação da LMAT. 

4.1.5.1/ Análise descritiva 

As espécies serão agrupadas por Ordens, com identificação do seu estatuto de conservação a nível nacional e comunitário, de forma 

a avaliar o seu valor conservacionista. 

Será feita uma análise descritiva dos valores dos parâmetros amostrados para a área de estudo. 
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Será apresentada, na forma de anexo, uma tabela com o elenco de espécies, classes de ameaça de acordo com o Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal, classe fenológica e área onde se encontram.  

A ocorrência de nidificação (possível, provável ou confirmada) será atribuída de acordo com os códigos de nidificação reconhecidos 

e utilizados internacionalmente, nomeadamente no “Novo Atlas de Aves Nidificantes em Portugal” (Equipa Atlas, 2008). 

4.1.5.2/ Análise espacial 

A determinação dos padrões espaciais de abundância relativa e riqueza específica da área de implantação do projeto, assim como a 

dinâmica de ocupação do espaço, será efetuada com recurso à elaboração de mapas temáticos relativos aos valores dos parâmetros. 

Será ainda efetuada a comparação dos estatísticos descritivos dos dados e uma análise de variância, pelo método ANOVA one-way. 

Pretende-se assim verificar a existência de diferenças significativas nos parâmetros analisados entre os diferentes pontos de escuta. 

No que se refere às espécies ameaçadas, tendo por objetivo a avaliação da distribuição espacial das espécies na área de estudo é 

elaborado um conjunto de mapas cartográficos. Pretende-se com estes mapas evidenciar os locais de maior utilização pelas espécies 

presentes, bem como os locais e períodos em que o risco de colisão é mais elevado. 

4.1.5.3/ Análise temporal 

A avaliação dos padrões temporais dos valores de abundância relativa e riqueza específica será efetuada por comparação dos 

estatísticos descritivos dos dados e por análise de variância, pelo método ANOVA one-way, e realização de testes de comparação 

múltipla de Tuckey HSD. Pretende-se assim verificar a existência de diferenças significativas nos parâmetros analisados ao longo do 

período de estudo.  

4.2/ AVES DE RAPINA E OUTRAS PLANADORAS 

4.2.1/ Métodos de amostragem 

A caracterização dos padrões de utilização do habitat por parte das aves de rapina e outras planadoras presentes na área de estudo 

será efetuada com recurso ao método de pontos de observação fixos, a partir de locais com boa visibilidade sobre a área de 

implantação da LMAT e sua envolvente. 

Será registado em cada ponto o número de indivíduos, espécie, localização da(s) ave(s), comportamento/utilização do habitat 

evidenciado e rotas descritas pelas aves. As observações serão efetuadas com recurso a binóculos e telescópio. 

Para cada observação será ainda efetuado o registo da altitude de voo e distância da ave aos troços de linha mais próximos. 

4.2.2/ Localização das unidades de amostragem 

Serão amostrados 2 pontos de observação na área da LMAT a 220kV. Considera-se que a área amostrada corresponde a um buffer de 

cerca de 2,5 km de raio em torno do ponto. 

4.2.3/ Parâmetros de amostragem 

Considerando que se pretende a caracterização dos padrões de uso da área de estudo por aves de rapina e outras planadoras, 

identificando as espécies presentes e o tipo e frequência de utilização da zona, definiram-se como parâmetros de amostragem: 

 Abundância relativa 
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 Riqueza específica 

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

 Mapeamento das rotas descritas pelas aves de rapinas e outras planadoras 

No início de cada período de amostragem, e sempre que se verifiquem alterações de relevo, serão registados os dados relativos às 

condições meteorológicas verificadas: nebulosidade, precipitação e intensidade e direção do vento. 

4.2.4/ Duração e frequência da amostragem 

Serão efetuadas 2 amostragens por época nos períodos de reprodução, dispersão, migração outonal e invernada, de acordo com a 

calendarização da Tabela 4.2. Cada período de amostragem terá a duração de 1h. 

Os censos serão efetuados sob condições meteorológicas favoráveis, nomeadamente ausência de vento forte e chuva constante. 

Tabela 4.2 – Periodicidade dos censos pelo método de pontos de observação 

Ano Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

F. Pré-construção • •  • • • •  • •   

F. Exploração 1 • •  • • • •  • •   

F. Exploração 2 • •  • • • •  • •   

F. Exploração 3 • •  • • • •  • •   

 

4.2.5/ Métodos de tratamento de dados 

4.2.5.1/ Análise descritiva 

Serão apresentados os valores de riqueza específica e abundância estimada. Serão apresentadas todas as espécies observadas, 

conjuntamente com o seu estatuto de conservação a nível nacional e comunitário e classe fenológica. Os estatutos de conservação 

seguirão os critérios do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, enquanto as classes fenológicas estarão de acordo com o “Novo 

Atlas de Aves Nidificantes em Portugal” (Equipa Atlas, 2008). Esta informação será também apresentada no anexo relativo ao elenco 

de espécies total. 

Por forma a compreender a utilização do espaço pelas diferentes aves de rapina, será analisada a proporção de indivíduos por tipologia 

de utilização do espaço. 

4.2.5.2/ Análise espacial  

Tendo por objetivo a avaliação da distribuição espacial das espécies na área de estudo, será inserido um conjunto de dados num 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) com o qual se realizam análises espaciais e se produz cartografia que evidencia os locais de 

maior utilização pelas espécies e se mapeiam os territórios existentes. 

Por outro lado será feita a análise da utilização do espaço vertical e horizontal (comportamento de voo), com vista a caracterizar os 

locais e períodos em que o risco de colisão é mais elevado. 

4.2.5.3/ Análise temporal 

No sentido de avaliar as diferenças ao longo das épocas do ano e entre anos (e fases) quanto à utilização da área por parte das aves 

de rapina, será analisada a variação sazonal e estabelecidos os padrões de utilização por cada época. 

O tratamento de dados será efetuado, sempre que possível, por análise de variância e testes de comparações múltiplas, assim como 

por análise dos estatísticos descritivos básicos dos dados.  
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4.3/ ESTIMAÇÃO DE MORTALIDADE 

A estimação de mortalidade comtempla a realização de campanhas de prospeção de mortalidade e a determinação de fatores e 

correção. Para cálculo da mortalidade estimada (ME) serão utilizados os estimadores recomendados. 

4.3.1/ Prospeção de mortalidade 

A prospeção de mortalidade será realizada num troço da LMAT correspondente a cerca de 20% do total da sua extensão, procurando-

se que o mesmo seja representativo do perfil de biótopos da linha. 

Sempre que for detetado um cadáver ou vestígio, o local exato será registado e o cadáver/vestígios removido(s). Os cadáveres de aves 

encontrados serão congelados. 

A prospeção começará no período 1h após o nascer-do-sol. Se não for possível amostrar toda a área, deve ser calculada a percentagem 

de área amostrada para cada aerogerador. 

Serão definidos transetos em espiral a partir do aerogerador, marcando visualmente pontos de referência em cada passagem de forma 

a tentar não falhar ou repetir áreas de prospeção. 

Para cada cadáver/vestígios encontrado(s) serão registadas as coordenadas do local de recolha (UTM WGS84 e/ou no sistema de 

referência PT-TM06/ETRS89), data, altura da vegetação e condição do cadáver (vivo, com ou sem ferimentos, ou morto intacto, 

parcialmente removido ou só restos). É ainda identificada, sempre que possível, a espécie, causa de morte (deduzível pelo tipo de 

lesões apresentadas), sexo e idade. São ainda descritos os aspetos: tipo do item encontrado; percentagem de tecidos removidos por 

necrófagos; habitat e cobertura do sob no local preciso. 

São também registadas as condições meteorológicas locais – velocidade e direção do vento, grau de nebulosidade, temperatura e 

precipitação –, assim como as fases da lua dos períodos entre amostragens, tomando-se em consideração os valores médios noturnos, 

e a visibilidade. 

Para além dos aspetos referidos, é ainda registada a altura da vegetação no local de recolha dos cadáveres/vestígios. 

4.3.2/ Determinação de fatores de correção 

Os fatores de correção a aplicar serão: 

> A percentagem de área prospetada eficazmente (APE); 

> A percentagem encontrada pelos observadores (PEO); 

> A percentagem não removida por necrófagos e outros predadores (RPN). 

4.3.2.1/ Área prospetada eficazmente (APE) 

Será determinada a percentagem da área percorrida eficazmente, tendo em conta obstáculos como: vegetação muito densa, planos 

de água, cercado com animais domésticos, entre outros. O valor obtido será usado na extrapolação de número de cadáveres presentes 

na porção não prospetada. 

4.3.2.2/ Percentagem encontrada pelos observadores (PEO) 

De acordo com o ICNF, os testes de detetabilidade devem ser realizados em cada estação do ano (nomeadamente, primavera, verão e 

outono), visto existirem variações sazonais causadas, entre outros fatores, por alteração da altura e tipo de vegetação. Contudo, 

conforme os Anexos 5 e 6 do Guia para avaliação ambiental da Energia Eólica, da APA, estes testes podem ser realizados apenas numa 
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ou mais estações do ano, consoante o tipo de desenvolvimento anual dos habitats existentes. Se não existirem variações significativas 

ao longo do ano em termos de densidade e altura da vegetação (e.g. matos) o teste pode ser realizado numa única estação (Bernardino, 

2008). 

O desenho experimental prevê a colocação, por um técnico diferente do observador, de 20 aves de dimensões diferentes (pequenas, 

médias e grandes) e similares às das classes consideradas para efeitos de classificação do porte. Para determinação da detetabilidade 

de aves de diferente porte será efetuado o registo da percentagem de cadáveres encontrada por observador. 

Tendo em conta que os testes de detetabilidade devem mimetizar as metodologias utilizadas na amostragem da mortalidade, as 

experiências devem iniciar-se 1 hora após o nascer do sol. 

Os cadáveres serão distribuídos de forma proporcional às diferentes classes de altura de vegetação, diferentes percentagens de 

cobertura de vegetação e diferentes características de habitat (entre outros, o tipo de vegetação, a existência de obstáculos, e o 

declive), para que a estimativa seja a mais ajustada ao operador e características do local. Salienta-se que o resultado do teste de 

detetabilidade é individual, pelo que no caso de existir alteração do observador, será realizada uma nova estimativa. 

4.3.2.3/ Removidas por necrófagos e outros predadores (RPN) (opcional) 

Os testes de decomposição/remoção de cadáveres podem ser realizados na área da LMAT e zonas envolventes, desde que o tipo de 

habitats presente seja semelhante. Serão efetuados nas estações do ano contempladas pela prospeção, ou seja, na Primavera, Verão, 

Outono e Inverno, uma vez que há normalmente diferenças significativas ao longo do ano (Bernardino et al., in press).  

Para realização dos testes recorrer-se-á a cadáveres de aves. Serão colocadas 20 aves com penas, das classes de tamanho pequena, 

média e grande. 

As aves serão distribuídas em pontos de modo a permitirem representatividade dos biótopos da área em estudo. Os pontos serão 

selecionados de forma aleatória, estratificada pelos biótopos que ocorrem na área de estudo. 

Tendo em conta que os testes de remoção/decomposição devem mimetizar as metodologias utilizadas na amostragem da mortalidade, 

as experiências devem iniciar-se 1 hora após o nascer do sol. 

Aquando da colocação no terreno dos cadáveres, a sua posição será devidamente georreferenciada com recurso a GPS. A análise dos 

dados terá em conta a dimensão dos cadáveres usados. 

Os cadáveres colocados serão monitorizados durante 15 dias consecutivos, para registo do seu tempo de permanência (Bernardino et 

al., in press). 

As marcas de predação, eventualmente presentes nos cadáveres não removidos, serão registadas pois podem permitir a identificação 

dos predadores envolvidos na remoção de carcaças. 

4.3.3/ Localização das unidades de amostragem 

A prospeção de mortalidade será realizada num troço da LMAT correspondente a cerca de 20% do total da sua extensão, procurando-

se que o mesmo seja representativo do perfil de biótopos da linha. 

No caso dos fatores de correção, encontram-se no ponto 4.3.2/ descritos os critérios a aplicar na definição da área de amostragem. 

4.3.4/ Parâmetros de amostragem 

Os parâmetros a monitorizar serão: 
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 Mortalidade observada 

 Mortalidade estimada 

 Área prospetada eficazmente 

 Percentagem encontrada pelos observadores 

 Taxa de remoção por necrófagos 

4.3.5/ Duração e frequência da amostragem 

Considerando as recomendações constante do Anexos 5 do Guia para avaliação ambiental da Energia Eólica, da APA, discrimina-se na 

Tabela 4.3 a calendarização e número de visitas a realizar no âmbito da prospeção de vestígios e cadáveres: num dos meses de cada 

época as visitas têm periodicidade semanal e nos restantes meses mensal. 

Tabela 4.3 - Periodicidade das campanhas para prospeção de mortalidade no projeto 

Ano Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

F. Exploração 1 •••• • • •••• • • •••• • • •••• • • 

F. Exploração 2 •••• • • •••• • • •••• • • •••• • • 

F. Exploração 3 •••• • • •••• • • •••• • • •••• • • 

 

Os testes para determinação dos fatores de correção serão realizados de acordo com a frequência proposta no ponto 4.3.2/.  

4.3.6/ Métodos de tratamento de dados 

A estimativa da mortalidade potencial será calculada por km e para a totalidade da linha. Caso o volume de dados o permita, a 

estimativa da mortalidade será ainda apresentada por estação do ano e dimensão do cadáver. No cálculo da mortalidade serão 

aplicados os fatores de correção calculados.  

Têm sido desenvolvidos vários estimadores para calcular a mortalidade. Os estimadores apresentam no entanto diferentes 

pressupostos e limitações, não existindo estudos comparativos que permitam a adoção de um estimador “universal”, i.e., que permita 
obter de forma consistente estimativas pouco enviesadas, independentemente das particularidades do projeto (Bernardino et al. 2013; 

Huso et al. 2016). 

Contudo, por forma a permitir a futura integração e comparação das estimativas obtidas para diferentes projetos, é adotada pela REN 

(e.g. Plano de Monitorização da Linha Terras Altas de Fafe – Riba de Ave, a 150kV) a estimação da mortalidade com base, pelo menos, 

nos seguintes estimadores: de acordo com Meyer (1978), Jain et al. (2007) e Korner-Nievergelt et al. (2011). 

a) Meyer (1978) 

O cálculo da TME, de acordo com Meyer (1978), segue as indicações do Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental em 

Infraestruturas da RNT – Linhas Aéreas (Neves et al., 2005) e do Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas 

de distribuição e transporte de energia elétrica (ICNB, 2010). 

O valor da Taxa de Mortalidade Real (TMR) / TME é determinado pelas seguintes expressões, que são equivalentes: 

TMR = TMO
TPE × MAP (1-NEO)(1-RPN)  ou  ME = MO x 1/(TPE x MAP x PEO x NRN) 

Em que: 

TMR/TME – Taxa de Mortalidade real ou Taxa de Mortalidade estimada 

TMO – Taxa de Mortalidade Observada 

ME – Mortalidade Estimada 



 

 

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DE AVIFAUNA 
DA LINHA A 220kV DO PARQUE EÓLICO DO SINCELO 

 

PLANO DE MONITORIZAÇÃO   9 

TPE – Troço prospetado eficazmente; 

NPO – Percentagem não encontrada pelos observadores; 

PEO – Percentagem encontrada pelos observadores; 

RPN – percentagem de aves removidas por necrófagos; 

NRN – percentagem de aves não removidas por necrófagos; 

MAP = percentagem de aves que morre na área prospetada. Para este fator assume-se um valor médio de 0,50 (Neves et al. 2005). 

 

A MO é corrigida de modo a que se obtenha uma ME. O valor obtido dá origem à TME, depois de considerada a unidade de distância 

do troço (km) e a unidade de tempo entre a primeira e a última amostragem. 

As unidades da TME correspondem ao número corrigido de indivíduos mortos por km e por unidade de tempo. 

Os valores de TPE, NEO, PEO, RPN e NRN são determinados conforme metodologia descrita no ponto 4.3.2/. 

b) Jain et al. (2007) 

O cálculo de acordo com Jain et al. (2007) é efetuado utilizando a seguinte expressão: 

�̂� = C
Sc × Se × Ps  

Em que: �̂�– Número estimado de cadáveres mortos na totalidade da infraestrutura 

C – Número de cadáveres encontrados 

Sc – Proporção de cadáveres que não foram removidos por necrófagos no período da visita (eficiência da remoção pelos necrófagos) 

Se – Eficiência da detetabilidade pelo observador 

Ps – Proporção da infraestrutura prospetada face à totalidade da infraestrutura 

 

c) Korner-Nievergelt et al. (2011) 

A fórmula assume que m̅ indivíduos são mortos por dia, que os cadáveres desses indivíduos são removidos com uma probabilidade 

constante e que a eficiência do observador é constante ao longo do tempo e igual para todos os cadáveres. Os observadores efetuam 

visitas a intervalos regulares de d dias. Durante cada visita, os cadáveres são encontrados com uma eficiência f e são removidos da 

área. 

Considerando os pressupostos acima enunciados, o número de cadáveres pode ser calculado através da seguinte fórmula: 

C = m̅f (s 1−s𝑑1−s ) (∑ (n − i) ((1 − 𝑓)s𝑑)in−1𝑖=0 )  

 

Em que: 

C – Número total de cadáveres encontrados  m̅ – Número médio de aves mortos durante um dia 

f – Eficiência do observador, i.e. a proporção de aves mortos e não removidos que são encontrados durante uma visita 

s – Probabilidade da permanência diária de um cadáver, i.e. a proporção de aves mortos que não desaparecem em 24 horas (por remoção de necrófagos ou decomposição) 

d – Intervalo de visitas, i.e. o número de dias entre duas visitas 

n – número de visitas no estudo 

 

Se dividirmos o número total de cadáveres encontrados pelo número total de animais mortos (m̅ nd), obtém- se a estimativa da 

probabilidade p̂ de encontrar um ave que foi morta devido à infraestrutura: 
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p̂ = ( Cm̅nd) 

Se se agrupar as duas fórmulas acima apresentadas, obtém-se a seguinte fórmula relativa à probabilidade de deteção, a qual é 

independente do número de animais mortos: 

p̂ = f(s1−s𝑑1−s )(∑ (n−i)((1−𝑓)s𝑑)in−1𝑖=0 )nd   

A fórmula assume que f e s são constantes ao longo do tempo e que estes dois parâmetros não diferem entre cadáveres. 

5/ ANÁLISE DE RESULTADOS 

5.1/ RESULTADOS OBTIDOS E HISTÓRICO RELEVANTE 

A análise de resultados será feita numa perspetiva global, sendo considerados todos os dados recolhidos no âmbito da monitorização 

do projeto e estabelecida a relação entre eles. 

5.2/ DISCUSSÃO, INTERPRETAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.2.1/ Relação dos dados com características do projeto ou do ambiente exógeno ao projeto 

Os dados apenas serão relacionados com fatores exógenos, como sejam os climáticos, biofísicos, ocupação do solo, ocorrência de 

incêndios ou instalação, após o início do estudo, de infraestruturas na proximidade passíveis de influenciar os resultados; bem como 

com indicadores de atividade do projeto, de modo a avaliar a imputabilidade ao mesmo de eventuais alterações nos parâmetros 

amostrados. 

5.2.2/ Critérios de avaliação dos dados 

No que diz respeito aos testes e modelos estatísticos de tratamento de dados, será aplicado um nível de confiança de 95% (p < 0,05). 

A avaliação dos dados será efetuada recorrendo aos resultados das análises descritivas, verificando a ocorrência de alterações 

relevantes na composição de espécies e efetivos nos diferentes pontos/áreas de amostragem. 

Por outro lado, será calculada a significância estatística das diferenças nos valores dos parâmetros de monitorização entre áreas 

amostradas.  

5.2.3/ Avaliação da eficácia das medidas adotadas para prevenir ou reduzir os impactes objeto de monitorização 

A avaliação da eficácia das medidas para prevenção ou minimização dos impactes sobre a avifauna deverá permitir identificar o 

sucesso das mesmas e a eventual necessidade de reforço ou alteração. 

A avaliação da eficácia das medidas será efetuada por determinação das eventuais diferenças nos parâmetros amostrados entre as 

áreas de implementação das medidas e as áreas não abrangidas. 



 

 

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DE AVIFAUNA 
DA LINHA A 220kV DO PARQUE EÓLICO DO SINCELO 

 

PLANO DE MONITORIZAÇÃO   11 

5.2.4/ Comparação com as previsões efetuadas nos procedimentos de avaliação e verificação da conformidade ambiental 

Tendo por base as previsões de impactes efetuadas no âmbito da avaliação de impacte ambiental e de verificação da conformidade 

ambiental dos projetos de execução, será feita a comparação dos resultados obtidos com as mesmas, nomeadamente no que se refere 

ao descritor afetado, tipo, duração, magnitude e significância dos impactes. 

5.2.5/ Avaliação da eficácia dos métodos de amostragem 

Anualmente será feita uma avaliação da eficácia dos métodos de amostragem preconizados, propondo, sempre que pertinente, o seu 

ajuste ou alteração, fundamentando devidamente esta necessidade. 

6/ RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

6.1.1/ Materiais e equipamentos 

Para realização do trabalho de campo a equipa deverá estar munida, no mínimo, dos seguintes meios: 

 Viatura todo-o-terreno 

 Binóculos 

 GPS de campo 

 Máquina fotográfica 

 Fichas de campo 

 Cartografia de base incluindo a Carta Militar de Portugal, série M888 (escala 1 : 25 000) e COS 2015 

 Kit de primeiros socorros 

6.1.2/ Recursos Humanos 

A coordenação deverá ser assegurada por um técnico com experiência nessas funções, preferencialmente com sólidos conhecimentos 

de ornitologia. 

A equipa de campo (ornitólogos) deverá ser constituída por um ou mais técnicos com experiência de campo em ornitologia. 

Os trabalhos de prospeção de mortalidade deverão ser efetuados por um ou dois técnicos com formação ou experiência em métodos 

de prospeção de cadáveres. 

7/ FREQUÊNCIA E MODO DE APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

Os produtos do presente plano deverão ser apresentados do seguinte modo: 

1. Entrega de 2 exemplares em papel e 1 em CD dos Relatórios Anuais/Finais de cada fase (contendo um o relatório e respetivas 

peças escritas e desenhadas em formato pdf), no prazo de 10 dias após aprovação da versão final.  

Os relatórios compilarão a informação da totalidade do estudo efetuado até à data, incluindo as conclusões relativas aos descritores 

monitorizados e acompanhado da respetiva cartografia.  
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A estrutura e conteúdos dos relatórios a apresentar obedecerão ao disposto no Anexo V da Portaria n.º. 395/2015 de 4 de Novembro. 
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1/ ENQUADRAMENTO 

A presente plano de monitorização é elaborado pela empresa ECOSATIVA – Consultoria Ambiental Lda. e prevê a monitorização de 

quirópteros nas fases de pré-construção e exploração do Parque Eólico do Sincelo, composto pelos Sub-Parques Argomil Mouro e 

Gaio Rainha. O plano foi redigido considerando a melhor informação disponível à data, normas/metodologias da APA/ICNF sobre a 

matéria, assim como a legislação em vigor, nomeadamente: 

ICNF (2017). Diretrizes para a consideração de morcegos em programas de monitorização de Parques Eólicos em Portugal continental 

(Revisão 2017). Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Lisboa. 16 pp 

APA (2010). Guia para avaliação ambiental da Energia Eólica. 

Portaria n.º 395/2015 de 4 de Novembro, que define o conteúdo dos planos de monitorização, nomeadamente no seu Anexo V. 

2/ OBJETIVOS 

O estudo pretende determinar os eventuais impactes decorrentes da instalação do Parque Eólico do Sincelo sobre quirópteros, 

determinando o grau de alteração das comunidades, o efeito de exclusão e a mortalidade induzida pela instalação e funcionamento 

do projeto. Assim, estabeleceram-se como objetivos fundamentais os seguintes: 

a) Caracterizar a utilização da zona de implementação do projeto em estudo por quirópteros; 

b) Inventariar as espécies de morcegos que ocorrem em altura, na área de implantação do projeto; 

c) Avaliar a atividade dos morcegos em altura, na área de implantação do projeto; 

d) Avaliar a ocupação sazonal dos principais abrigos de morcegos conhecidos; 

e) Avaliar os impactes diretos (mortalidade) e indiretos (efeito de exclusão, perturbação à nidificação) dos projetos em estudo sobre 

quirópteros; 

f) Que o estudo permita comparações entre a situação pré e pós-instalação dos projetos. 

3/ ÁREA DE ESTUDO 

O Parque Eólico do Sincelo, composto pelos Sub-Parques de Argomil Mouro e Galo Rainha, compostos por 13 aerogeradores cada e 

totalizando 26 aerogeradores, abrange as seguintes freguesias e respetivos concelhos do distrito da Guarda: 

 Agregação das freguesias Sul de Pinhel, concelho de Pinhel, 
 Alvendre, Codesseiro, Gonçalo Bocas, Pêra do Moço e União de freguesias de Avelãs de Ambom e Rocamondo, concelho da Guarda. 

Ao nível da nomenclatura de unidades territoriais (NUT), insere-se nas seguintes NUT: 

 NUT I:         Continente (PT1), 

 NUT II:        Centro (PT16), 

 NUT III:       Beiras e Serra da Estrela (PT16J). 
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Localiza-se nas folhas 192 e 193 da Carta Militar de Portugal (série M888, à escala 1 : 25 000) e não se insere em nenhuma área 

integrada no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro) estando, contudo, a cerca de 4,5 

km do Parque Natural da Serra da Estrela e do Sítio de Importância Comunitária Serra da Estrela (PTCON0014), da Rede Natura 2000. 

(Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 – Enquadramento geográfico da área de estudo 

4/ METODOLOGIAS 

De modo a dar resposta aos objetivos da monitorização, o plano em fase de ano 0 integra diferentes métodos: 

a) Monitorização de abrigos 

b) Utilização do espaço por quirópteros: 

a. Pontos de escuta e gravação de morcegos 

b. Estações de escuta fixas automáticas 

4.1/ MONITORIZAÇÃO DE ABRIGOS 

4.1.1/ Métodos de amostragem 

Anteriormente ao início da fase de pré-construção será consultado o ICNF para cedência de informações sobre os abrigos e as espécies 
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de ocorrência conhecida na área de estudo. A monitorização de abrigos será realizada no raio recomendado pelo ICNF (20171). 

Como complemento às informações referidas no ponto anterior, áreas florestadas (particularmente em florestas nativas com árvores 

cavernosas) e zonas rochosas onde a existência de fendas pode potenciar a presença de espécies fissurícolas, serão prospetadas com 

metodologias orientadas para estas espécies. Nesse sentido serão realizados percursos com detetores de ultrassons em formato de 

varrimento, a pé ou num veículo a muito baixa velocidade, durante a primeira hora após o ocaso. Caso sejam identificados pontos de 

concentração de morcegos, estes serão averiguados em detalhe, procurando-se identificar o ponto de origem/abrigo. Serão utilizados 

endoscópios para confirmar a ocupação dos abrigos e, por exemplo, a presença de crias.  

Na fase de exploração deverá ser dada continuidade à monitorização dos abrigos durante os 3 primeiros anos, embora apenas naqueles 

onde sejam encontrados mais de 10 indivíduos (nas épocas do ano em que são ocupados) na fase de pré-construção (ICNF 20172). 

A prospeção de abrigos será auxiliada por detetores de ultrassons dentro ou direcionados para entradas de potenciais abrigos, o que 

permite avaliar a sua ocupação. A prospeção de abrigos em viadutos e outros potenciais abrigos elevados, como fendas em rochas, 

será auxiliada pelo uso de binóculos. 

4.1.2/ Localização das unidades de amostragem 

Na fase de pré-construção deverá ser feita a prospeção de abrigos num raio de 2 km segundo a metodologia referida em Rainho et al. 

(1998)3. Serão ainda identificados abrigos conhecidos num raio de 5 km, e abrigos de importância nacional conhecidos num raio de 

10km em torno dos aerogeradores.  

Já na fase de exploração, para além dos abrigos identificados como importantes na fase anterior, deverão ser incluídos os dados 

referentes aos abrigos considerados importantes a nível nacional incluídos no Programa de Monitorização de Abrigos Subterrâneos 

que o ICNF coordena; nesse caso, as visitas poderão ser realizadas por técnicos do ICNF ou por colaboradores credenciados 

acompanhados, caso o desejem, pela equipa que esteja a realizar o Programa de Monitorização. As equipas que estejam a monitorizar 

áreas onde ocorram abrigos de importância nacional deverão contactar o ICNF (morcegos.eolicos@icnf.pt). 

4.1.3/ Parâmetros de amostragem 

Para a avaliação da utilização dos abrigos definiram-se os seguintes parâmetros de amostragem: 

 Elenco de espécies 

 Riqueza específica 

 Abundância 

 Presença/ausência de vestígios 

 Tipologia de utilização do abrigo 

4.1.4/ Duração e frequência da amostragem 

Deverá ser feita em fase de pré-construção a prospeção de abrigos de acordo com as especificações apresentadas anteriormente e 

nos 3 primeiros anos da fase de exploração apenas os abrigos com ocupação importante conhecida, A prospeção deverá ser feita 

                                                             
 
1 ICNF (2017). Diretrizes para a consideração de morcegos em programas de monitorização de Parques Eólicos em Portugal continental (Revisão 2017). Instituto 

da Conservação da Natureza e das Florestas, Lisboa. 16 pp. 
2 ICNF (2017). Diretrizes para a consideração de morcegos em programas de monitorização de Parques Eólicos em Portugal continental (Revisão 2017). Instituto 

da Conservação da Natureza e das Florestas, Lisboa. 16 pp. 
3 Rainho A., L. Rodrigues, S. Bicho, C. Franco & J.M. Palmeirim. 1998. Morcegos das Áreas Protegidas Portuguesas (I). Estudos de Biologia e Conservação da 

Natureza, 26. 118 pp 
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sazonalmente ao longo do ano, com especial incidência nos períodos de hibernação (Janeiro/Fevereiro) e de criação (Abril/Maio, 

Junho/Julho) (Tabela 4.1) considerando: 

i) Época de hibernação, entre 15 Dezembro e final de Fevereiro; 

ii) Época de criação da espécie Myotis, entre 15 Abril e final de Maio; 

iii) Época de criação de outras espécies, entre 15 Junho e 15 Julho. 

 

Tabela 4.1 – Periodicidade da monitorização de abrigos 

Ano Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

F. Pré-construção •  • •      

F. Exploração 1 •  • •      

F. Exploração 2 •  • •      

F. Exploração 3 •  • •      

 

4.1.5/ Métodos de tratamento de dados 

Para cada abrigo será apresentado o elenco de espécies, a riqueza específica, abundância total, abundância por espécie e tipologia de 

utilização do abrigo (hibernação, criação, outros). 

4.2/ UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO POR QUIRÓPTEROS 

4.2.1/ Pontos de escuta e gravação de morcegos 

4.2.1.1/ Métodos de amostragem 

O estudo da utilização do espaço por quirópteros através de pontos de escuta e gravação de morcegos será efetuado com recurso a 

detetores de ultrassons (Pettersson D240X), que captam as vocalizações emitidas pelos quirópteros e a transformam em som audível 

através dos métodos heteródino e tempo expandido. 

A contabilização da atividade dos morcegos baseia-se no número de passagens em heteródino (método que permite a audição dos 

quirópteros em tempo real) durante um período de 10 minutos em cada ponto de amostragem. 

A avaliação da riqueza específica será efetuada com base na gravação das passagens de quirópteros pelo método tempo expandido, 

sendo estes registos armazenados num gravador áudio digital (Roland R-09HR) para posterior identificação das espécies em software 

apropriado (BatSound Real-time Spectrogram Analysis, versão 4.0), com base em Rainho et al. 2011. 

As espécies serão identificadas pelo seu estatuto de conservação a nível nacional e comunitário, de forma a avaliar o seu valor 

conservacionista. 

4.2.1.2/ Localização das unidades de amostragem 

Para monitorização da utilização do espaço por quirópteros serão amostrados 14 pontos de escuta na área de implantação dos 

aerogeradores e 14 numa área de controlo (com condições físicas e ecológicas idênticas). Estes pontos serão distribuídos de forma a 

constituírem uma amostragem representativa em termos espaciais e em termos dos habitats presentes na área de implementação do 

aerogerador, distando entre si de um mínimo de 200m. 

Os pontos serão caracterizados quanto à distância aos futuros aerogeradores, orientação predominante, uso do solo, proximidade a 

água e proximidade a abrigos. 
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4.2.1.3/ Parâmetros de amostragem 

Foram definidos como parâmetros de amostragem para caracterização da utilização do espaço por quirópteros: 

 Diversidade específica (número de espécies) 

 Índice de atividade horário (e.g. nº de passagens de quirópteros por hora) 

 Temperatura do Ar 

 Direção e Intensidade do Vento 

 Fase lunar 

4.2.1.4/ Duração e frequência da amostragem 

O estudo da utilização do espaço por quirópteros através de pontos de escuta e gravação de morcego terá periodicidade mensal entre 

os meses de Março e Outubro. Em cada ponto será efetuada uma amostragem com duração de 10 minutos. Esta amostragem terá 

início 30 minutos após o por do sol, prolongando-se durante as 4 horas seguintes. As amostragens deverão decorrer durante a fase de 

pré-construção e durante os 3 primeiros anos da fase de exploração. 

Sempre que as condições meteorológicas se revelem adversas - chuva, vento forte (acima de 5 m/s), nevoeiro e trovoadas, e de acordo 

com as recomendações do ICNF (2017), os censos não serão realizados. (Tabela 4.2). 

Tabela 4.2 – Periodicidade dos censos de quirópteros 

Ano Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

F. Pré-construção   • • • • • • • •   

F. Exploração 1   • • • • • • • •   

F. Exploração 2   • • • • • • • •   

F. Exploração 3   • • • • • • • •   

 

4.2.1.5/ Métodos de tratamento de dados 

4.2.1.5.1/ Análise descritiva 

Todos os registos serão integrados em ambiente SIG. As espécies serão identificadas pelo seu estatuto de conservação a nível nacional 

e comunitário, de forma a avaliar o seu valor conservacionista. 

A análise acústica das vocalizações será feita por medição dos seguintes parâmetros: 

 Fmaxe: Frequência de máxima energia 

 Fi: Frequência emitida no início do sinal 

 Ff: Frequência emitida no final do sinal 

 BW: Largura da banda 

 Duração do pulso 

 IPI: Intervalo entre pulsos 

 Modulação da amplitude 

 Tipo de Pulso: 

- CF: Frequência constante 

- FM: Frequência modulada 

- QCF: Frequência quase-constante 

Será feita a identificação dos tipos de pulsos: 1 – Ecolocalização, utilizados para navegação e alimentação (feeding buzzes); e 2 – 

Sociais, utilizados pelos morcegos em várias situações: a) interações/comunicação entre crias e mães, para reconhecimento mútuo; b) 
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atracão do sexo oposto durante o período de acasalamento; c) repelir outros machos durante o acasalamento ou outros morcegos de 

zonas de alimentação; d) – usados quando os morcegos se encontram em situações de stress. 

A atividade será apresentada como índice de atividade horário (nº de passagens por hora), analisada por espécie, grupo de espécies 

ou global. Será considerada a variação entre amostragens, locais e período do ano.  

Será apresentada a caracterização meteorológica de cada amostragem (nomeadamente, temperatura, precipitação, velocidade 

/intensidade do vento). 

Será avaliada a utilização de cada ponto em termos de atividade de morcegos e riqueza específica. Estes resultados serão analisados 

em relação às variáveis meteorológicas acima referidas.  

Será feita uma análise global de influência das variáveis consideradas na atividade dos morcegos na área, considerando todo o período 

de amostragem. 

4.2.1.5.2/ Análise espacial 

Será verificada a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os valores de atividade obtidos nos diferentes pontos 

de escuta. Pretende-se avaliar diferenças nos padrões espaciais, recorrendo ao método ANOVA one-way (ou teste não paramétrico 

equivalente). 

Os resultados serão relacionados com fatores do projeto e variáveis ambientais, nomeadamente distância aos aerogeradores, 

inclinação, exposição ao vento, orientação predominante, temperatura, coberto vegetal, proximidade a água e a abrigos. Para o efeito, 

serão realizadas análises multivariadas, como Análise de Componentes Principais (ACP), que permite transformar um conjunto de 

variáveis originais, intercorrelacionadas, num novo conjunto de variáveis não correlacionadas, as componentes principais. O objetivo 

mais imediato do ACP é verificar se existe um pequeno número das primeiras componentes principais que seja responsável por 

explicar uma proporção elevada da variação total associada ao conjunto original. Deste modo pretende-se perceber que variáveis 

físicas e ambientais estão relacionadas e podem ajudar a interpretar os valores de atividade na área de estudo. 

Por forma a quantificar a relação entre a atividade de quirópteros e os fatores do projeto e variáveis ambientais poderão ser criados 

modelos lineares generalizados.  

Durante a realização dos censos serão recolhidos dados referentes às condições meteorológicas como a temperatura e a velocidade 

do vento. Estes dados, serão avaliados como preditores explicativos do número de contactos em cada ponto através de técnicas de 

regressão linear simples e múltipla por forma a percecionar a relação dos mesmos com a atividade na área de estudo. 

4.2.1.5.3/ Análise temporal 

Será efetuada a comparação dos resultados obtidos nos pontos de escuta realizados durante as diferentes fases de implementação do 

projeto. 

A avaliação dos padrões temporais dos valores dos parâmetros será efetuada, sempre que os dados o permitirem, por comparação dos 

estatísticos descritivos dos dados e por análise de variância, pelo método ANOVA one-way, e realização de testes de comparação 

múltipla de Tuckey HSD. Pretende-se assim verificar a existência de diferenças significativas nos parâmetros analisados ao longo do 

período de estudo, numa análise intra e interanual. 

4.2.1.5.4/ Relação entre a atividade e variáveis meteorológicas 

Para determinar as relações entre a atividade de morcegos e as variáveis meteorológicas, serão utilizados os métodos estatísticos 

mais adequados aos dados disponíveis, como por exemplo o modelo linear generalizado. 
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4.2.2/ Estações de escuta fixas automáticas 

O elenco de espécies de morcegos e a sua própria atividade difere consoante a altura sobre o solo a que nos encontramos. Por 

exemplo, as espécies do género Rhinolophus serão mais difíceis de detetar em espaços abertos acima da copa das árvores, enquanto 

as do género Nyctalus voam regularmente nessas situações. 

Como consequência desta diferente utilização do espaço e das próprias características das vocalizações das diferentes espécies, a 

capacidade de deteção dos morcegos também varia consoante o local onde são efetuadas as amostragens: as amostragens ao nível 

do solo vão detetar preferencialmente os morcegos que estão a voar mais próximo do solo, enquanto nas amostragens em altura são 

detetadas maioritariamente as espécies que voam mais alto. 

No caso dos parques eólicos as amostragens em altura revelam-se ainda mais importantes uma vez que as espécies que normalmente 

mais surgem nessas amostragens correspondem às que registam maior mortalidade, como por exemplo as do género Nyctalus. 

4.2.2.1/ Métodos de amostragem 

As amostragens mensais com detetores de ultrassons realizadas ao nível do solo serão complementadas na área afeta ao projeto com 

amostragens em altura, usando dois pares de estações automáticas, sendo que, para cada par, uma estará colocada ao nível do solo e 

outra no mesmo local a uma altura representativa da esfera de varrimento das pás do aerogerador. As estações automáticas serão 

instaladas nas torres meteorológicas.  

A amostragem será realizada no período compreendido entre 1h antes do pôr-do-sol e 1h após o nascer-do-sol; sendo usadas estações 

automáticas do mesmo tipo, e assegurando que definições idênticas para ambas as estações (nomeadamente, duração da gravação, 

intervalo entre gravações, ganho, trigger e filtros) para permitir a comparação dos dados entre as duas estações. As definições usadas 

serão descriminadas no relatório. 

4.2.2.2/ Localização das unidades de amostragem 

As estações automáticas serão colocadas nas duas torres de medição do recurso eólico, uma por sub-parque, com 80 metros de altura.  

4.2.2.3/ Parâmetros de amostragem 

Foram definidos como parâmetros de amostragem para monitorização de quirópteros em estações de escutas fixas: 

 Nº de encontros com morcegos (sequência de pulsos associados à passagem de um morcego no espaço amostrado pelo microfone 

do detetor de ultrassons) 

 Elenco de espécies 

 Tipologia de utilização do espaço (navegação, alimentação ou interação social) 

Os parâmetros de gravação nos detetores serão similares, realçando-se o período contínuo de amostragem entre o pôr-do-sol e o 

nascer-do-sol, registos com 3 segundos de duração e um intervalo mínimo entre gravações de 5 segundos. 

Os dados obtidos serão cruzados com os dados meteorológicos recolhidos pela respetiva torre nos períodos amostrados, como a 

temperatura do ar, a intensidade do vento ou outros que possam ser disponibilizados. 

4.2.2.4/ Duração e frequência de amostragem 

As amostragens irão decorrer de Março a Outubro (1 semana, isto é, 7 dias consecutivos de amostragem por mês) ao longo de todo o 

período compreendido entre 1h antes do pôr-do-sol e 1h após o nascer-do-sol (Tabela 5.7). 
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Tabela 4.3 – Periodicidade da amostragem das estações automáticas em altura 

Ano Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

F. Pré-construção   ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• •••••••   

F. Exploração 1   ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• •••••••   

F. Exploração 2   ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• •••••••   

 

4.2.2.5/ Métodos de tratamento de dados 

4.2.2.5.1/ Análise/identificação de registos sonoros 

Os detetores automáticos podem originar um grande volume de gravações, muitas delas correspondentes a ruído, o que torna morosos 

os processos de triagem e de análise/identificação dos morcegos presentes nessas gravações. 

Para fazer face a esta dificuldade, será utilizado o software de identificação automática Kaleidoscope Pro. Posteriormente será feita 

a validação manual de pelo menos 5% dos registos recolhidos, incluindo registos de todas as espécies identificadas. 

Uma amostra das gravações classificadas como não tendo morcegos será ainda verificada manualmente, como forma a validar o 

processo de triagem automático. 

As gravações que o modelo não conseguir analisar, ou com identificações consideradas erradas pelo revisor, serão analisadas por 

métodos manuais, tendo em conta variáveis como frequências máxima, mínima e de máxima energia, banda de frequências, tipo de 

pulso, intervalo entre pulsos, etc. 

As identificações manuais serão realizadas utilizando o software BatSound 4, de acordo com os critérios estabelecidos por Rainho et 

al. (2012). 

4.2.2.5.2/ Relação entre a atividade e variáveis meteorológicas 

Serão recolhidos dados de velocidade/intensidade do vento na mesma localização e altura das estações automáticas, para permitir a 

análise comparativa do vento e da atividade registada nas duas estações automáticas. 

Para determinar as relações entre a atividade de morcegos e as variáveis meteorológicas, serão utilizados os métodos estatísticos 

mais adequados aos dados disponíveis, como por exemplo o modelo linear generalizado. 

4.3/ ESTIMAÇÃO DE MORTALIDADE 

A estimação de mortalidade comtempla a realização de campanhas de prospeção de mortalidade e a determinação de fatores e 

correção. Para cálculo da mortalidade estimada (ME) serão utilizados os estimadores recomendados. 

4.3.1/ Prospeção de mortalidade 

A prospeção de mortalidade será realizada em todos os aerogeradores, num raio de 50m centrado em cada aerogerador. 

Os cadáveres encontrados serão congelados ou mantidos em álcool e, quando necessário, poderão ser remetidos ao ICNF para 

identificação. Os exemplares de morcegos congelados serão entregues em mão. Os exemplares secos serão enviados pelo correio 

num recipiente ou saco de plástico estanque. Os exemplares em álcool serão enviados pelo correio num recipiente ou saco de plástico 

estanque, sendo envolvidos em algodão ensopado em álcool. Antes da entrega ou envio dos exemplares será enviada mensagem de 

correio eletrónico para morcegos.eolicos@icnf.pt. 
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A prospeção começará no período 1h após o nascer-do-sol, quando as condições de luminosidade facilitam a observação de morcegos 

mortos, para minimizar a remoção de cadáveres que tenham aparecido na noite anterior por predadores diurnos. Se não for possível 

amostrar toda a área, deve ser calculada a percentagem de área amostrada para cada aerogerador. 

Serão definidos transetos em espiral a partir do aerogerador, marcando visualmente pontos de referência em cada passagem de forma 

a tentar não falhar ou repetir áreas de prospeção. 

Para cada cadáver/vestígios encontrado(s) serão registadas as coordenadas do local de recolha (UTM WGS84 e/ou no sistema de 

referência PT-TM06/ETRS89), data, número do aerogerador mais próximo, distância ao aerogerador, altura da vegetação e condição 

do cadáver (vivo, com ou sem ferimentos, ou morto intacto, parcialmente removido ou só restos). É ainda identificada, sempre que 

possível, a espécie, causa de morte (deduzível pelo tipo de lesões apresentadas), sexo e idade. São ainda descritos os aspetos: tipo do 

item encontrado; percentagem de tecidos removidos por necrófagos; habitat e cobertura do sob no local preciso. 

São também registadas as condições meteorológicas locais – velocidade e direção do vento, grau de nebulosidade, temperatura e 

precipitação –, assim como as fases da lua dos períodos entre amostragens, tomando-se em consideração os valores médios noturnos, 

e a visibilidade. Será ainda registado o grau de atividade dos aerogeradores. 

Para além dos aspetos referidos, é ainda registada a altura da vegetação no local de recolha dos cadáveres/vestígios. 

4.3.2/ Determinação de fatores de correção 

Os fatores de correção a aplicar serão: 

> A percentagem de área prospetada eficazmente (APE); 

> A percentagem encontrada pelos observadores (PEO); 

> A percentagem não removida por necrófagos e outros predadores (RPN). 

4.3.2.1/ Área prospetada eficazmente (APE) 

Será determinada a percentagem da área percorrida eficazmente, tendo em conta obstáculos como: vegetação muito densa, planos 

de água, cercado com animais domésticos, entre outros. O valor obtido será usado na extrapolação de número de cadáveres presentes 

na porção não prospetada. 

4.3.2.2/ Percentagem encontrada pelos observadores (PEO) 

De acordo com o ICNF, os testes de detetabilidade devem ser realizados em cada estação do ano (nomeadamente, primavera, verão e 

outono), visto existirem variações sazonais causadas, entre outros fatores, por alteração da altura e tipo de vegetação. Contudo, 

conforme os Anexos 5 e 6 do Guia para avaliação ambiental da Energia Eólica, da APA, estes testes podem ser realizados apenas numa 

ou mais estações do ano, consoante o tipo de desenvolvimento anual dos habitats existentes. Se não existirem variações significativas 

ao longo do ano em termos de densidade e altura da vegetação (e.g. matos) o teste pode ser realizado numa única estação (Bernardino, 

2008). 

O desenho experimental prevê a colocação, por um técnico diferente do observador, de 20 micromamíferos (ratos criados em cativeiro) 

de dimensões diferentes (pequenas, médias e grandes) e similares às das classes consideradas para efeitos de classificação do porte. 

Para determinação da detetabilidade de quirópteros de diferente porte será efetuado o registo da percentagem de cadáveres 

encontrada por observador. 

Tendo em conta que os testes de detetabilidade devem mimetizar as metodologias utilizadas na amostragem da mortalidade, as 

experiências devem iniciar-se 1 hora após o nascer do sol. 
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Os cadáveres serão distribuídos de forma proporcional às diferentes classes de altura de vegetação, diferentes percentagens de 

cobertura de vegetação e diferentes características de habitat (entre outros, o tipo de vegetação, a existência de obstáculos, e o 

declive), para que a estimativa seja a mais ajustada ao operador e características do local. Salienta-se que o resultado do teste de 

detetabilidade é individual, pelo que no caso de existir alteração do observador, será realizada uma nova estimativa. 

4.3.2.3/ Removidas por necrófagos e outros predadores (RPN) (opcional) 

Os testes de decomposição/remoção de cadáveres podem ser realizados na área do parque eólico e zonas envolventes, desde que o 

tipo de habitats presente seja semelhante. Serão efetuados nas estações do ano contempladas pela prospeção, ou seja, na Primavera, 

Verão, Outono e Inverno, uma vez que há normalmente diferenças significativas ao longo do ano (Bernardino et al., in press).  

Para realização dos testes recorrer-se-á a cadáveres de micromamíferos. Serão colocados 20 micromamíferos, das classes de tamanho 

pequena, média e grande. 

Os micromamíferos serão distribuídos em pontos de modo a permitirem representatividade dos biótopos da área em estudo. Os pontos 

serão selecionados de forma aleatória, estratificada pelos biótopos que ocorrem na área de estudo. 

Tendo em conta que os testes de remoção/decomposição devem mimetizar as metodologias utilizadas na amostragem da mortalidade, 

as experiências devem iniciar-se 1 hora após o nascer do sol. 

Aquando da colocação no terreno dos cadáveres, a sua posição será devidamente georreferenciada com recurso a GPS. A análise dos 

dados terá em conta a dimensão dos cadáveres usados. 

Os cadáveres colocados serão monitorizados diariamente entre o 1º e 7º dia e depois no 14º e 21º dias, para registo do seu tempo de 

permanência. 

As marcas de predação, eventualmente presentes nos cadáveres não removidos, serão registadas pois podem permitir a identificação 

dos predadores envolvidos na remoção de carcaças. 

4.3.3/ Localização das unidades de amostragem 

A prospeção de mortalidade será realizada em todos os aerogeradores, num raio de 50m centrado em cada aerogerador, e num troço 

da linha correspondente a cerca de 20% do total da sua extensão, procurando-se que o mesmo seja representativo do perfil de biótopos 

da linha. 

No caso dos fatores de correção, encontram-se no ponto 4.3.2/ descritos os critérios a aplicar na definição da área de amostragem. 

4.3.4/ Parâmetros de amostragem 

Os parâmetros a monitorizar serão: 

 Mortalidade observada 

 Mortalidade estimada 

 Grau de funcionamento dos aerogeradores 

 Área prospetada eficazmente 

 Percentagem encontrada pelos observadores 

 Taxa de remoção por necrófagos 
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4.3.5/ Duração e frequência da amostragem 

Considerando as recomendações constante do Guia para avaliação ambiental da Energia Eólica, da APA, discrimina-se na Tabela 4.4 

a calendarização e número de visitas a realizar no âmbito da prospeção de vestígios e cadáveres: entre março e outubro as visitas têm 

periodicidade semanal. 

Tabela 4.4 - Periodicidade das campanhas para prospeção de mortalidade no projeto 

Ano Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

F. Exploração 1   •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••   

F. Exploração 2   •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••   

F. Exploração 3   •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••   

 

Os testes para determinação dos fatores de correção serão realizados de acordo com a frequência proposta no ponto 4.3.2/.  

4.3.6/ Métodos de tratamento de dados 

A estimativa da mortalidade potencial será calculada por aerogerador e para a totalidade do parque eólico. Caso o volume de dados 

o permita, a estimativa da mortalidade será ainda apresentada por estação do ano e dimensão do cadáver. No cálculo da mortalidade 

serão aplicados os fatores de correção calculados.  

Têm sido desenvolvidos vários estimadores para calcular a mortalidade. Os estimadores apresentam no entanto diferentes 

pressupostos e limitações, não existindo estudos comparativos que permitam a adoção de um estimador “universal”, i.e., que permita 

obter de forma consistente estimativas pouco enviesadas, independentemente das particularidades do projeto (Bernardino et al. 2013; 

Huso et al. 2016). 

Contudo, por forma a permitir a futura integração e comparação das estimativas obtidas para os diferentes projetos eólicos, é 

recomendado pelo ICNF que a estimação da mortalidade associada a cada Parque Eólico seja efetuada com base, pelo menos, nos 

seguintes estimadores: Huso 2010 e Körner-Nievergelt et al. 2011. Para a implementação destes estimadores, serão utilizados software 

ou plataformas gratuitas já desenvolvidas, tais como: 

 USGS Fatality Estimator (https://pubs.er.usgs.gov/publication/ds729); 

 Wildlife Fatality Estimator (http://www.wildlifefatalityestimator.com/); 

 R package “Carcass” (https://cran.r-project.org/web/packages/carcass/). 

Não obstante, dependendo das características do projeto e/ou dados recolhidos (ex. mortalidade observada igual a 0 ou muito 

reduzida), poderá ser equacionada a utilização de outros estimadores (e.g., Bastos et al. 2013). 

5/ ANÁLISE DE RESULTADOS 

5.1/ RESULTADOS OBTIDOS E HISTÓRICO RELEVANTE 

A análise de resultados será feita numa perspetiva global, sendo considerados todos os dados recolhidos no âmbito da monitorização 

do projeto e estabelecida a relação entre eles. 
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5.2/ DISCUSSÃO, INTERPRETAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.2.1/ Relação dos dados com características do projeto ou do ambiente exógeno ao projeto 

Os dados apenas serão relacionados com fatores exógenos, como sejam os climáticos, biofísicos, ocupação do solo, ocorrência de 

incêndios ou instalação, após o início do estudo, de infraestruturas na proximidade passíveis de influenciar os resultados; bem como 

com indicadores de atividade do projeto, de modo a avaliar a imputabilidade ao mesmo de eventuais alterações nos parâmetros 

amostrados. 

5.2.2/ Critérios de avaliação dos dados 

No que diz respeito aos testes e modelos estatísticos de tratamento de dados, será aplicado um nível de confiança de 95% (p < 0,05). 

A avaliação dos dados será efetuada recorrendo aos resultados das análises descritivas, verificando a ocorrência de alterações 

relevantes na composição de espécies e efetivos nos diferentes pontos/áreas de amostragem. 

Por outro lado, será calculada a significância estatística das diferenças nos valores dos parâmetros de monitorização entre áreas 

amostradas.  

5.2.3/ Avaliação da eficácia das medidas adotadas para prevenir ou reduzir os impactes objeto de monitorização 

A avaliação da eficácia das medidas para prevenção ou minimização dos impactes sobre os quirópteros deverá permitir identificar o 

sucesso das mesmas e a eventual necessidade de reforço ou alteração. 

A avaliação da eficácia das medidas será efetuada por determinação das eventuais diferenças nos parâmetros amostrados entre as 

áreas de implementação das medidas e as áreas não abrangidas. 

5.2.4/ Comparação com as previsões efetuadas nos procedimentos de avaliação e verificação da conformidade ambiental 

Tendo por base as previsões de impactes efetuadas no âmbito da avaliação de impacte ambiental e de verificação da conformidade 

ambiental dos projetos de execução, será feita a comparação dos resultados obtidos com as mesmas, nomeadamente no que se refere 

ao descritor afetado, tipo, duração, magnitude e significância dos impactes. 

5.2.5/ Avaliação da eficácia dos métodos de amostragem 

Anualmente será feita uma avaliação da eficácia dos métodos de amostragem preconizados, propondo, sempre que pertinente, o seu 

ajuste ou alteração, fundamentando devidamente esta necessidade. 

6/ RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

6.1.1/ Materiais e equipamentos 

Para realização do trabalho de campo a equipa deverá estar munida, no mínimo, dos seguintes meios: 

 Gravador de ultra-sons  

 Detetor de ultra-sons  

 Microfone externo  
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 Cabo extensão para microfone  

 EPI (ex. capacete, arnês, material de progressão em estruturas) 

 Fitas de amarração 

 Mosquetões 

 Corda de segurança (mínimo 75m) 

 Fato-macaco 

 Botas de borracha 

 Corda (vários comprimentos) 

 Plaquetes várias 

 Iluminação de emergência 

 Viatura todo-o-terreno 

 GPS de campo 

 Máquina fotográfica 

 Fichas de campo 

 Cartografia de base incluindo a Carta Militar de Portugal, série M888 (escala 1 : 25 000) e COS 2015 

 Kit de primeiros socorros 

6.1.2/ Recursos Humanos 

A coordenação deverá ser assegurada por um técnico com experiência nessas funções, preferencialmente com sólidos conhecimentos 

de quiropterologia. 

A equipa de campo deverá ser constituída por um ou mais técnicos com experiência de campo em quiropterologia. 

Os trabalhos de prospeção de mortalidade deverão ser efetuados por um ou dois técnicos com formação ou experiência em métodos 

de prospeção de cadáveres. 

7/ FREQUÊNCIA E MODO DE APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

Os produtos do presente plano deverão ser apresentados do seguinte modo: 

1. Entrega de 2 exemplares em papel e 1 em CD dos Relatórios Anuais/Finais de cada fase (contendo um o relatório e respetivas 

peças escritas e desenhadas em formato pdf), no prazo de 10 dias após aprovação da versão final.  

Os relatórios compilarão a informação da totalidade do estudo efetuado até à data, incluindo as conclusões relativas aos descritores 

monitorizados e acompanhado da respetiva cartografia.  

A estrutura e conteúdos dos relatórios a apresentar obedecerão ao disposto no Anexo V da Portaria n.º. 395/2015 de 4 de Novembro. 
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PLANO DE MONITORIZAÇÃO DO LOBO-IBÉRICO 

PARQUE EÓLICO DE SINCELO 

SUB-PARQUES DE ARGOMIL-MOURO E GALO-RAINHA 

 

Proposta metodológica 

 

Objetivos 

A presente proposta tem como objetivo caracterizar espacial e temporalmente a 
presença do lobo-ibérico (Canis lupus signatus) na área de construção dos sub-
parques eólicos Argomil-Mouro e Galo-Rainha (PE de Sincelo), durante um período 
de 7 anos – Ano 0 (Situação de referência); Ano 1 (Fase de construção); Ano 2 a 6 
(Fase inicial de exploração).  

Especificamente, pretende-se monitorizar a presença da espécie e a utilização que a 
mesma faz da área onde será construído o PE em questão. Sempre que possível será 
recolhida informação visando a presença de presas silvestres do lobo (corço, veado 
e javali).   

Os resultados obtidos no Ano 0 e nas fases de construção (Ano 1) e exploração (5 
anos seguintes) permitirão determinar a magnitude de possíveis impactes sobre este 
carnívoro, nomeadamente o efeito de exclusão e alterações nos padrões reprodutivos. 
Esta avaliação terá por base uma comparação temporal de diversos parâmetros 
ecológicos da espécie, entre a situação de referência (fase anterior à construção) e 
as fases subsequentes. 

 

 

Parâmetros a monitorizar 

O trabalho incidirá principalmente nos seguintes parâmetros:  

• Distribuição (presença/ausência – lobo, corço, veado e javali); 

• Uso do espaço (lobo, corço, veado e javali); 

• Reconhecimento individual de animais, seus movimentos e relações de 
parentesco (lobo); 

• Identificação de alcateias (lobo); 

• Sucesso reprodutor (lobo). 

 

 

Locais e frequência das amostragens 

Será criada uma grelha de quadrículas UTM 5x5km, num total de 225km2, 
abrangendo a área onde se vai situar o PE do Sincelo, bem como regiões adjacentes, 
onde serão aplicadas as metodologias utilizadas em estudos desta índole. 
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Será realizada 1 amostragem mensal, de 5 dias consecutivos cada. Em conformidade 
com o que for avaliado na primeira saída mensal, nomeadamente a intensidade do 
uso da área pelo homem e as condições para colocação das máquinas, será 
estabelecido um plano de armadilhagem fotográfica. 

 

 

Técnicas e Métodos de Análise  

 

Prospeção de indícios de presença 

Por ser um vertebrado de difícil observação direta em liberdade, o seu seguimento 
baseia-se na aplicação de metodologias indiretas, não invasivas. Para a determinação 
da presença do lobo e do seu uso do espaço a metodologia base será a prospeção de 
indícios da presença de lobo – pegadas, rastos, restos de presas e dejetos, visando 
a sua quantificação. Os dejetos serão validados, recorrendo a análises genéticas. 
Sempre que viável, serão recolhidas amostras biológicas (saliva) em animais 
atacados por lobo.  

As quadrículas UTM 5x5km a monitorizar, serão classificadas em 3 níveis: 

• Nível 1 (impacto potencial elevado): quadrículas que abrangem a área de 
implantação dos aerogeradores; 

• Nível 2 (impacto potencial intermédio): quadrículas sem implantação de 
aerogeradores mas nas suas proximidades; 

• Nível 3 (áreas de controlo): quadrículas sem impactos expectáveis do 
projeto mas numa área relativamente próxima para que se possa assumir 
que são utilizadas pelo mesmo animais. 

 

Em cada quadrícula 5x5km a monitorizar serão estabelecidos 2 percursos de 
amostragem, os quais deverão perfazer no mínimo 3km de prospeção por quadrícula. 
Esses percursos serão estabelecidos junto a habitats preferenciais da espécie onde o 
nível de deteção de indícios seja elevado: trilhos de terra batida, cumeadas de serra, 
orlas florestais ou de matagais. 

Cada percurso será prospetado de jipe, por 2 pessoas, a uma velocidade de 10km/h. 
Em cada cruzamento encontrado, no percurso, será feita a prospeção, a pé, de 100m 
em cada direção. 

Todos os dejetos suscetíveis de serem considerados indícios de lobo serão recolhidos 
e catalogados para posterior validação através de análises genéticas, por forma a 
confirmar-se a espécie, identificar indivíduos, os seus movimentos e possíveis 
relações de parentesco. Com os perfis genéticos individuais obtidos tentar-se-á 
verificar o número mínimo de animais em cada período de amostragem. 

 

Recolha de informação sobre lobo na área de estudo 

Sempre que possível, serão realizados inquéritos orais a habitantes locais que 
habitam e usam a área em questão, tais como pastores, caçadores ou militares da 
Guarda Nacional Republicana – Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente 
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(GNR-SPENA), com o objetivo de se recolherem informações sobre avistamentos 
recentes da espécie ou prejuízos em animais domésticos. 

 

Recolha de informação relativa a ataques de lobo no gado 

Será analisada a distribuição dos prejuízos de lobo na área de estudo através da 
consulta à base de dados de prejuízos de lobo existente no Instituto de Conservação 
da Natureza e das Florestas (ICNF) e sempre que possível os mesmos serão 
georreferenciados e inseridos num Sistema de Informação Geográfica a construir. 

 

Realização de estações de escuta 

Durante o período de verão (julho a setembro) serão realizadas estações de escuta 
em zonas de maior concentração de indícios de presença de lobo. Esta metodologia 
visa a confirmação de reprodução de alguma alcateia que exista na área de estudo.  

As estações de escuta consistem na emissão de 2 a 3 sequências de uivos simulados 
a partir de pontos altos próximos dos prováveis locais de criação, com uma pausa de 
1 a 2 minutos entre cada sequência composta por 3 a 6 uivos consecutivos e são 
realizadas, preferencialmente, no período entre 1 a 2 horas após o pôr-do-sol. As 
visitas para simulação de uivos só devem ser efetuadas quando as condições de 
propagação de som são boas, isto é, ausência de vento ou vento fraco e ausência de 
precipitação. É também tida em consideração a utilização do espaço pelo Homem. 

 

Armadilhagem fotográfica 

Para a determinação da presença das espécies animais – lobo, corço, veado e javali, 
e da sua distribuição espacial a metodologia base será a armadilhagem fotográfica. 

A utilização desta metodologia será aferida no terreno, tendo em conta o coberto 
vegetal e o uso do espaço pelas pessoas, considerando a salvaguarda do material. A 
utilização deste equipamento deve obedecer a diferentes condições, principalmente 
na sua montagem, pois que a percentagem de furtos deste tipo de máquinas pode 
ser bastante elevado, pondo em causa o uso desta metodologia. 

Em cada quadrícula 5x5km a monitorizar será estabelecida 1 estação de 
armadilhagem fotográfica, a qual será aferida e adaptada considerando os habitats 
existentes. A colocação das máquinas será feita por forma a obter-se uma 
amostragem equilibrada. 

Sempre que possível, cada estação será constituída por uma máquina fotográfica 
com sensor de movimento e estará ativa durante 30 dias consecutivos em cada 
trimestre, sendo os trimestres adaptados ao ano civil (janeiro-março, abril-junho, 
julho-setembro, outubro-dezembro). Se as condições, nomeadamente o uso do 
espaço pelos habitantes locais, o permitirem as estações estarão ativas 
simultaneamente. As câmaras fotográficas são programadas para tirar 3 fotografias 
por evento (velocidade de disparo inferior a 1s). Normalmente, são colocadas a uma 
altura de aproximadamente 0,75m acima do solo, em árvores, de modo a ficarem 
camufladas.  

As quadrículas de controlo na envolvente próxima a cada sub-parque eólico servirão 
para avaliar se as eventuais alterações observadas resultam da existência do parque 
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eólico em questão ou da dinâmica da população lupina. 

 

 

Métodos de tratamento dos dados 

Caso o número de indícios confirmados geneticamente como sendo de lobo o 
permitam, será calculado o grau de utilização das diferentes quadrículas UTM ao 
longo dos 7 anos do plano de monitorização do lobo e as variações nelas verificadas 
durante este período e, ainda, as variações encontradas considerando as quadrículas 
de controlo. Para tal será usado o Índice Quilométrico de Abundância (IQA) por 
quadrícula UTM.  

Através das análises genéticas será possível verificar o número mínimo de indivíduos 
presentes, o seu grau de parentesco e a utilização do espaço pelos diferentes 
indivíduos no Ano 0 (Situação de referência), Ano 1 (Fase de construção) e 5 
primeiros anos de exploração do PE.  

Tentar-se-á o reconhecimento dos lobos fotografados, nomeadamente de juvenis. No 
caso de tal ser possível, isto permitirá confirmar a existência de reprodução de lobo 
na região. Calcular-se-ão ainda, taxas de ocupação e índices de abundância relativa 
(p. ex., número de fotos/noites de armadilhagem). Estes índices serão igualmente 
utilizados para análise do uso do espaço por corço, veado e javali. Serão realizadas 
análises estatísticas para comparação do grau de utilização das quadrículas ao longo 
dos 7 anos do plano de monitorização do lobo e as diferenças entre elas, 
nomeadamente em comparação com as quadrículas de controlo.  

 

 

Relatórios de monitorização 

Serão entregues relatórios anuais até 45 dias após a última amostragem do ano 
(dezembro), e um relatório de análise global até ao final do primeiro trimestre de 
2026. 

Sendo o lobo uma espécie que ocorre em baixas densidades, a melhor forma de 
analisar os movimentos desta espécie é recorrendo ao uso de rádio-seguimento, pois 
é o próprio animal que nos vai informando sobre a utilização que faz do tempo e do 
espaço. Não sendo possível empregar este tipo de metodologia por imposição do 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a alternativa é o recurso à 
análise da presença da espécie através de métodos indiretos - como, p. ex., a procura 
de dejetos, e a utilização de armadilhagem fotográfica. Adicionalmente, serão 
recolhidas, quando possível, amostras biológicas em animais domésticos 
potencialmente mortos por lobo.  

Nos relatórios anuais a entregar será feita a avaliação da adequabilidade das 
metodologias utilizadas, bem como da informação recolhida. Outro aspeto a ter em 
consideração será a proposta ou alteração de medidas de mitigação a adotar face 
aos resultados obtidos durante o decurso do plano de monitorização que agora se 
propõe. 
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1 Resumo 
O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas 
sistemáticas executadas no âmbito do Descritor Património para o Estudo de 
Impacte Ambiental (Projeto de Execução) do Parque Eólico do Sincelo tiveram 
como resultado o registo de 13 ocorrências patrimoniais: 2 unidades 
localizadas na área de implantação do Sub Parque Eólico Argomil- Mouro (n.º 1 
e n.º 2); 4 unidades localizadas na área de implantação do Sub-Parque Eólico 
de Galo-Rainha (n.º 3, n.º 4, n.º 5 e n.º 6; 3 unidades no corredor proposto 
para a Linha Elétrica a 60kV (n.º 7, n.º 8 e n.º 9) e 4 unidades no corredor 
proposto para a Linha Sincelo - Chafariz a 220kV (n.º 10, n.º 11, n.º 12 e n.º 
13); na área prevista para a implantação da Subestação do Sincelo não foram 
identificadas ocorrências patrimoniais. 
 
Conforme o projeto em estudo, existem 5 ocorrências patrimoniais com 
impactes negativos diretos ou localizadas na área de afetação direta: n.º 3 
(abrigo do Galo 1 – construção da plataforma do AG 11), n.º 4 (via de Galo 2 – 
construção do acesso ao AG 10) e n.º 6 (via de Bachoco 1 – construção ao 
acesso ao AG 9), no Sub-Parque Eólico de Galo-Rainha, e n.º 8 (casa de apoio 
agrícola da Quinta do Valongo 1 – proximidade ao eixo da linha a 60kV) e n.º 
10 (edifício de Negros 2 – proximidade ao eixo da linha Sincelo – Chafariz, a 
220kV), em relação aos projetos associadaos das linhas elétricas aéreas de 
60 kV e de 220 kV, respetivamente. 
 
Por este motivo, devem ser realizados todos os esforços em fase de obra para 
evitar a destruição da ocorrência n.º 3 (abrigo do Pastor de Galo 1), reduzir ao 
máximo a afetação das vias de Galo 2 (n.º 4) e Bachoco 1 (n.º 6) (evitar a 
escavação do terreno e construir um aterro sobre as antigas vias), desmatar o 
terreno sem destruir o edifício da Quinta do Valonto 1 (n.º 8). 
 
Existem 8 sítios com impactes negativos indiretos, devendo ser realizados 
todos os esforços para diminuir os impactes visuais na ocorrência n.º 1A 
(Capela da Senhora da Alagoa – proximidade do Apoio 3 da Linha Elétrica a 
60kV) e manter a cortina arbórea que separa a Capela e os 3 cruzeiros 
associados (n.º 1B, n.º 1C e n.º 1D) dos Aerogeradores 8 e 9. Nas restantes 
ocorrências (n.º 2, n.º 5, n.º 7, n.º 9, n.º 11, n.º 12 e n.º 13) os impactes 
indiretos têm reduzido valor patrimonial. 
 
Perante os resultados obtidos, nomeadamente atendendo a que os sítios que 
se prevê que sejam afetados diretamente apresentarem um valor patrimonial 
reduzido (classe D),considera-se que não existem condicionantes patrimoniais 
determinantes para a execução deste projeto e considera-se viável a sua 
concretização, embora seja necessário fazer todos os esforços para evitar e 
reduzir os impactes negativos apresentados, proceder à minimização de 
impactes nos casos específicos identificados e sejam reposicionados, sempre 
que possível, os muros de pedra seca que delimitam os caminhos a beneficiar, 
segundo as antigas técnicas de construção. 
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Face à possibilidade de existirem ajustes ao traçado definitivo das 2 linhas 
elétricas, com a finalidade de evitar a afetação (direta e indireta) das 
ocorrências patrimoniais inventariadas, e perante a ausência de elementos 
patrimoniais com valor patrimonial excecional, considera-se que não existem 
condicionantes patrimoniais determinantes que inviabilizem qualquer um dos 
corredores em estudo. 
 
A construção do Parque Eólico do Sincelo (Sub-Parque de Argomil-Mouro e 
Sub-Parque de Galo Rainha), da subestação do Sincelo e das 2 linhas elétricas 
deverá ter acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante 
as operações que impliquem todo o tipo de movimentações de terras 
(desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de 
inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases 
preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos. 
 
Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospeções 
arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as 
observações constantes neste texto e identificar eventuais vestígios 
arqueológicos, numa fase prévia à escavação. 
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3 Introdução 
A Terralevis, Património, Arqueologia e Sistemas de Informação, Lda. foi 
contratada pela empresa Agripro Ambiente Consultores, S.A. para elaborar o 
Descritor de Património do Estudo de Impacte Ambiental (Projeto de 
Execução) do Parque Eólico do Sincelo (Guarda, Pinhel e Celorico da Beira). 
 
O Descritor de Património incide nas seguintes infraestruturas: 
 

• Sub-Parque Eólico de Argomil – Mouro com 13 aerogeradores, 
subestação (20/60kV), valas de cabos e acessos a criar/beneficiar; 

• Sub-Parque Eólico de Galo – Rainha com 13 aerogeradores, 
subtestação (20/60kV), valas de cabos e acessos a criar/beneficiar; 

• Linha elétrica (tensão elétrica de 60 kV) que liga a subestação do 
Parque Eólico à Subestação do Sincelo, numa extensão de 15,5 km e 
com 67 apoios; 

• Linha elétrica Sincelo – Chafariz (tensão elétrica de 220 kV) que liga 
a subestação do Sincelo à Subestação de Chafariz, numa extensão 
de 8,5 km e com 30 apoios. 

• Subestação do Sincelo. 
 
Considerando as caraterísticas do projeto, este trabalho tem um caráter 
geográfico pontual, incidente no local de implantação dos 13 aerogeradores 
do sub-parque eólico de Argomil – Mouro (AG 1 a AG 13), da respetiva 
subestação, do estaleiro de obra, dos 13 aerogeradores do sub-parque eólico 
de Galo-Rainha (AG1 a AG 13), da correspondente subestação e da Subestação 
do Sincelo. 
 
Tem, igualmente, uma natureza linear, devido à escavação da vala de cabos, 
à construção de novos acessos, à beneficiação de caminhos existentes e à 
construção das linhas elétricas, que irão ligar o Parque Eólico à Subestação do 
Sincelo e a Subestação do Sincelo à Subestação de Chafariz, numa extensão 
decerca de 24 kms. 
 
A estratégia aplicada neste estudo dividiu-se em seis etapas: 
 

1. Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação 
disponível. 
2. Realização de prospeções arqueológicas sistemáticas em toda a 
área de incidência do Parque Eólico do Sincelo (Subparque de 
Argomil-Mouro e Subparque de Galo Rainha). 
3. Realização de prospeções arqueológicas sistemáticas na área de 
incidência da Subestação do Sincelo. 
4. Realização de prospeções arqueológicas sistemáticas no corredor 
da linha elétrica que liga a Subestação do Parque Eólico à 
Subestação do Sincelo. 
5. Realização de prospeções arqueológicas sistemáticas no corredor 
da linha elétrica que liga a Subestação do Sincelo à Subestação de 
Chafariz. 
6. Elaboração de um relatório final. 
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O presente texto tem com principais objetivos: 
 

1. Apresentação dos impactes patrimoniais identificados na área de 
incidência do projeto. 
2. Inventariação e localização de ocorrências patrimoniais na área 
de incidência direta do Parque Eólico do Sincelo. 
3. Sugestão de medidas de minimização patrimonial genéricas e 
específicas a desenvolver no âmbito da execução deste projecto. 

 
O relatório final dos trabalhos arqueológicos deverá ser entregue dentro dos 
prazos previstos na legislação em vigor, após a aprovação do promotor deste 
estudo. 

3.1 Breve caraterização dos projetos 

3.1.1 Parque Eólico do Sincelo 
O projeto do Parque Eólico do Sincelo integra dois sub-parques, Sub-Parque 
Eólico de Argomil-Mouro e Sub-Parque Eólico de Galo-Rainha, cada um com 13 
aerogeradores. 
 
O Projeto do Sub-Parque Eólico de Argomil-Mouro desenvolve-se em terrenos 
da Agregação de Freguesias de Sul de Pinhel e Freguesias de Gonçalo Bocas e 
de Pera do Moço, do concelho da Guarda. 
 
O projeto do Sub-Parque Eólico de Galo-Rainha desenvolve-se em terrenos das 
freguesias de Codesseiro, Pera do Moço e Alvendre e da união de freguesias de 
Avelãs de Ambom e Rocamondo, todas pertencentes ao concelho da Guarda. 
 
Ambos os sub-parques serão equipados com treze aerogeradores de 3,6 kW de 
potência unitária, correspondendo a uma potência total instalada, em cada 
sub-parque, de 46,8 MW. A energia elétrica produzida pelos aerogeradores 
será conduzida, através de cabos subterrâneos, para uma subestação a 
construir sensivelmente a meio de cada um dos sub-parques, designada 
subestação 20/60 kV. 
 
Atendendo a que o ponto de ligação à Rede Pública será na subestação de 
Chafariz, da REN, a 220 kV, a ligação elétrica entre esta subestação e as 
subestações 20/60 kV de cada um dos sub-parques será assegurada por linhas 
aéreas, de 60 e 220 kV e por uma subestação de interface de 60/220 kV, 
designada Subestação do Sincelo. 
 
A linha elétrica de 60 kV, com uma extensão aproximada de 15,5 km, 
permitirá a ligação entre cada uma das subestações dos sub-parques e a 
subestação de 60/220kV. Esta linha insere-se nos concelhos da Guarda 
(freguesias de Pêra do Moço, União de freguesias de Avelãs de Ambom e 
Rocamondo e Vila Franca do Deão), Pinhel (Agregação de Freguesias de Sul de 
Pinhel) e Celorico da Beira (freguesia de Baraçal, Forno Telheiro, União de 
freguesias de Açores e Velosa e União das freguesias de Celorico e Vila Boa do 
Mondego). 
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Atendendo a que o ponto de ligação à Rede Pública será na subestação de 
Chafariz da REN, a 220 kV, será necessário a construção da Subestação do 
Sincelo para elevação da tensão até aos 220 kV, fazendo a articulação entre 
as linhas elétricas aéreas de 60 kV e 220kV. Esta subestação, com uma área 
inferior a 1 ha, insere-se no concelho de Celorico da Beira e freguesia de 
Baraçal. 
 
A linha Sincelo-Charafariz, a 220 kV, com 30 apoios e cerca de 8,5 km de 
extensão, permitirá a ligação entre a Subestação do Sincelo e a subestação 
existente da REN de Chafariz, abrangendo o projeto desta linha território do 
concelho de Celorico da Beira, designadamente das freguesias de Baraçal, 
Forno Telheiro e União de Freguesias de Celorico e Vila Boa do Mondego. 

3.1.2 Sub-Parque Eólico de Argomil-Mouro 
O Projeto do Sub-Parque Eólico de Argomil-Mouro, em fase de Projeto de 
Execução, integrado num projeto mais abrangente denominado Parque Eólico 
do Sincelo, desenvolve-se em terrenos da Agregação de Freguesias de Sul de 
Pinhel e Freguesias de Gonçalo Bocas e de Pera do Moço, do concelho da 
Guarda. 
 
Será equipado com treze aerogeradores de 3,6 kW de potência unitária, 
correspondendo a uma potência total instalada de 46,8 MW. A energia elétrica 
produzida pelos aerogeradores será conduzida, através de cabos subterrâneos, 
para uma subestação a construir, designadamente a subestação 20/60 kV, que 
se encontra, sensivelmente a meio do Sub-Parque. 
 
Atendendo a que o ponto de ligação à Rede Pública será na subestação de 
Chafariz, a 220 kV, a ligação elétrica entre esta subestação e a subestação 
20/60 kV será assegurada por duas linhas aéreas. A primeira linha com tensão 
elétrica de 60 kV até à subestação do Sincelo que fará elevação da tensão até 
aos 220 kV. Deste ponto partirá uma linha à tensão 220 kV que ligará à 
subestação existente da REN de Chafariz. Estes são projetos associados e 
abrangem os concelhos da Guarda, Pinhel e Celorico da Beira (este último 
concelho, no caso da subestação de 60/220kV e linhas elétricas de 60 kV e 220 
kV), todos pertencentes ao distrito da Guarda. 

3.1.3 Sub-Parque Eólico de Galo-Rainha 
O projeto do Sub-Parque Eólico de Galo-Rainha, em fase de Projeto de 
Execução, encontra-se integrado num conjunto de projetos, mais abrangente, 
globalmente denominado Parque Eólico do Sincelo. Desenvolve-se em terrenos 
das freguesias de Codesseiro, Pêra do Moço e Alvendre e da união de 
freguesias de Avelãs de Ambom e Rocamondo, todas pertencentes ao concelho 
da Guarda. 
 
Será equipado com treze aerogeradores de 3,6 kW de potência unitária, 
correspondendo a uma potência total instalada de 46,8 MW. A energia elétrica 
produzida pelos aerogeradores será conduzida, através de cabos subterrâneos, 
para uma subestação a construir, designadamente a subestação 20/60 kV, que 
se encontra, sensivelmente a meio do Sub-Parque. 
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Atendendo a que o ponto de ligação à Rede Pública será na subestação de 
Chafariz, da REN, a 220 kV, a ligação elétrica entre esta subestação e a 
subestação 20/60 kV será assegurada por linhas aéreas, de 60 e 220 kV e por 
uma subestação de interface de 60/220 kV, designada Subestação do Sincelo.  
A primeira linha, à tensão de 60 kV, estabelecerá a ligação até à Subestação 
do Sincelo. Deste ponto partirá a linha elétrica Linha Sincelo-Chafariz, à 
tensão de 220 kV, que ligará à subestação existente da Rede Nacional de 
Transporte (RNT), de Chafariz, e que, após construção, será integrada na 
RNT. 
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4 Situação de Referência 

4.1 Metodologia 
Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o 
Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de 
Novembro de 2014), o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, 
(Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012 e 
n.º 115/2012, de 25 de Maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de 
Cultura e da Direção-Geral do Património Cultural, respetivamente) e 
pretendem cumprir os termos de referência para o descritor património 
arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental (Circular do Instituto 
Português de Arqueologia, de 10 de Setembro de 2004). 
 
O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à 
Direção Geral de Património Cultural, no dia 14 de Maio de 2018, com a 
direção científica de João Albergaria, tendo sido aprovado pela Direção 
Regional de Cultura do Norte, conforme ofício emitido em 13 de Junho de 
2018. O processo tem o número DRC/2018/09-03/128/PATA/10532 (CS 
173395). 
 
Os trabalhos realizados não se sobrepõem com outros trabalhos aprovados 
pelas Direções Regionais de Cultura e pela Direção Geral de Património 
Cultural. A equipa técnica teve uma afetação de 100% a este projeto. 

4.1.1 Levantamento de informação 

4.1.1.1 ESCALA DE ANÁLISE ESPACIAL 
A situação atual do fator Património circunscreve uma área com 400/500m de 
largura, designado como área de enquadramento histórico, que tem a 
finalidade de contribuir para o conhecimento do contexto histórico do 
território abrangido por este projeto e de integrar os elementos patrimoniais 
registados nas prospeções arqueológicas. 
 
A área de incidência do projeto corresponde à zona de implantação da 
subestação nos 2 sub-parques eólicos e da Subestação do Sincelo, de 13 
aerogeradores em cada subparque (círculo com 200 m de diâmetro), dos 
acessos a criar (corredor com 30m de largura) ou a beneficiar (corredor com 
30m de largura), da vala de cabos (corredor com 30m) e das linhas elétricas 
que ligam a subestação à rede elétrica nacional (corredor com 100m de 
largura e cerca de 24 km de extensão no total). 
 
Na subestação do Sincelo, nas áreas dos sub-parques eólicos e das respetivas 
subestações , considera-se como área de impacte direto a zona de 
implantação efetiva dos equipamentos (plataforma de instalação do 
aerogerador e da subestação), bem como, a escavação da vala de cabos, os 
acesso a criar ou a beneficiar e os apoios da linha elétrica. 
 
Nos 2 sub-parques eólicos e nas 3 subestações, a área de impacte indireto 
equivale à restante zona abrangida pela área de projeto prospetada. 
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No corredor das linhas elétricas a área de afetação direta corresponde à zona 
de implantação dos apoios à rede elétrica, mais concretamente um círculo 
com 25m de diâmetro. Ou, no caso de existir desmatação do terreno, consiste 
num corredor com 25m de largura centrado ao eixo da linha. 
 
No corredor da linha elétrica, como se desconhece a localização dos 
estaleiros, dos acessos viários (a criar ou a beneficiar), não foi possível 
prospetar estes espaços funcionais. 
 
Nas linhas elétricas, a área de afetação indireta consiste num corredor entre 
25m a 100m de largura, centrado ao eixo da linha elétrica. Esta faixa de 
terreno constitui uma medida preventiva e deverá servir para sinalizar todos 
os potenciais impactes negativos diretos, que poderão eventualmente ocorrer 
durante o decorrer da empreitada, mais concretamente na abertura de 
acessos às frentes de obra, na desmatação do terreno e na movimentação de 
máquinas. 
 
Para determinar a incidência de impacte, a distância foi estabelecida a partir 
do limite externo conhecido da ocorrência patrimonial e o eixo da 
linha/centro do apoio. 

4.1.1.2 RECOLHA BIBLIOGRÁFICA 
O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu 
sobre os seguintes recursos: 
 

• Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios 
Arqueológicos, doravante designada Endovélico)1 da 
responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC). 
• Ulysses, sistema de informação do património 
classificado/DGPC 2 da responsabilidade da Direcção Geral do 
Património Cultural (DGPC). 
• SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico3 
do Instituto da responsabilidade da Direcção Geral do Património 
Cultural (DGPC).  
• Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de 
relevância nacional da responsabilidade da Universidade do Minho4 
• IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército5 
• Googlemaps6 
• Plano Director Municipal de Celorico da Beira, ractificado pela 
Resolução do Conselho de Ministros nº 86/95, Diário da República, 
1ª série B, nº 209 de 09/09/1995, 5692 - 5700. 

                                         
1 http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios 
2 http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-
patrimonio/ 
3 http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx 
4 http://geossitios.progeo.pt/index.php 
5 http://www.igeoe.pt/ 
6 https://maps.google.pt/ 
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• Plano de Urbanização de Celorico da Beira ractificado pela 
Resolução do Conselho de Ministros, nº 140/2005, Diário da 
República, 1ª série - B, nº 160 de 22/08/2005, pp. 4824 - 4829. 
• Plano Director Municipal da Guarda, ratificado pela Resolução 
do Conselho de Ministros nº 55/94, Diário da República, 1ª Série B, 
nº 166, de 20/07/1994, 3945 – 3961, alterado pela Declaração nº 
275/2002 (2ª série), Diário da República, 2ª Série, nº 204, de 
04/09/2002 e pela Declaração nº 351/2002 (2ª série), Diário da 
República, 2ª Série, nº 267, de 19/11/2002. 
• Plano Director Municipal de Pinhel, ractificado pela Resolução 
do Conselho de Ministros nº 83/95, Diário da República, 1ª série B, 
nº 202 de 01/09/1995, 5510 - 5520. 
• SIGAMCB: Município de Celorico da Beira 
(http://www.sigamcb.pt/visualizador/celorico, 09/05/2018) 
• Celorico: Concelho: História (http://www.cm-
celoricodabeira.pt/concelho/historia/Paginas/default.aspx, 
09/05/2018) 
• Celorico: Consultas on-line: Plano Director Municipal 
(http://www.cm-
celoricodabeira.pt/consultasonline/planodirectormunicipal/Paginas
/default.aspx, 09/05/2018) 
• SIGAMCB: Município da Guarda 
(http://www.sigamcb.pt/visualizador/guarda, 11/05/2018) 
• Município da Guarda: Município: Regulamentos 
(http://www.mun-
guarda.pt/Portal/conteudo.aspx?SS=conteudos&Lista=Est%C3%A1tic
os&ID=3, 11/05/2018) 
• Município da Guarda: Visitar: Património (http://www.mun-
guarda.pt/Portal/conteudo.aspx?SS=conteudos&Lista=Est%C3%A1tic
os&ID=7, 11/05/2018) 
• SIGAMCB: Município de Pinhel 
(http://sigamcb.pt/visualizador/pinhel 11/05/2018) 
• Pinhel, cidade falcão: Visitar Pinhel: Descobrir e visitar Pinhel 
(http://cm-pinhel.pt/visitar-pinhel/descobrir-e-visitar/, 
11/05/2018) 
• Bibliografia publicada sobre a região. 

 

4.1.1.3 ANÁLISE TOPONÍMICA 
A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 verificou a presença dos 
seguintes topónimos com potencial significado arqueológico na área de 
projeto e nas suas imediações. Estes encontram-se discriminados no quadro 
seguinte, conforme as categorias propostas por Ferreira e Soares, 1994.7 
 
 
 
 

                                         
7 Consideram-se aqui só as categorias que potencialmente indicam a ocorrência de vestígios 
arqueológicos. 
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Tipo de Vestígios Topónimo 
Estruturas religiosas Altos de São Sebastião, Santa 

Barbara
8
, Senhora da Lagoa 

Quadro 1 – Topónimos na área de projecto com potencial significado arqueológico 
 
A localização destes topónimos foi tida em consideração na programação e 
execução da prospeção arqueológica realizada no âmbito deste trabalho. 

4.1.2 Prospeção arqueológica 
As prospeções arqueológicas realizaram-se em três períodos diferentes (29 de 
dezembro de 2017, 7 a 10 de junho de 2018 e 9 de dezembro de 2018), como 
abaixo descrito. 
 
As prospeções arqueológicas para o primeiro layout do Sub-Parque Eólico de 
Argomil-Mouro, aquando do desenvolvimento do Estudo de Incidências 
Ambientais (EIncA), que incluía também as linhas elétricas de 60 kV e de 
220 kV e a Subestação do Sincelo, realizaram-se no dia 29 de dezembro de 
2017. 
 
Posteriormente, com o desenvolvimento do Parque Eólico do Sincelo, que, 
para além dos projetos atrás referidos, incluía igualmente o Sub-Parque Eólico 
de Galo-Rainha, efetuaram-se novos trabalhos de campo, entre os dias 7 e 10 
de junho de 2018, de forma sistemática, ao longo de toda a área de projeto 
(sub-parques eólicos de Argomil-Mouro e de Galo-Rainha e projetos associados 
das linhas elétricas aéreas de 60 kV e de 220 kV e da Subestação do Sincelo). 
 
Atendendo a verificar as alterações realizadas no layout final do projeto do 
Parque Eólico do Sincelo, nomeadamente a relocalização do AG9 para 
aumentar a sua distância à Capela da Senhora da Alagoa (n.º 1A) e a ripagem 
da linha elétrica, a 220kV, para evitar a afetação de 2 ocorrências 
patrimoniais, junto ao rio Mondego, realizaram-se novas prospeções 
arqueológicas no dia 9 de dezembro de 2018. 
 
Os meios usados no trabalho foram: indumentária tradicional para prospeções 
arqueológicas (que incluiu chapéu e casaco com sinalização), máquina 
fotográfica digital (a partir da qual se obtiveram as imagens constantes no 
relatório) e cartografia impressa (implantação do parque nas respetivas Cartas 
Militares de Portugal, no levantamento topográfico à escala de projeto de 
execução e na imagem aérea). 
 
Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de 
Trabalhos Arqueológicos, o técnico responsável foi devidamente autorizado 
pelo promotor do Estudo de Impacte Ambiental para realizar prospeções 
arqueológicas nos terrenos e responsabiliza-se por eventuais danos causados 
pela atividade arqueológica. A sinalização e segurança foi efetuada conforme 
a legislação prevista para este tipo de trabalhos de campo. 
 
 

                                         
8 A itálico topónimos associados a elementos patrimoniais recenseados neste trabalho 
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A informação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente transposta 
para o atual relatório. Como não foram recolhidos materiais arqueológicos no 
decorrer das prospeções arqueológicas, não há necessidade de fazer qualquer 
depósito de materiais arqueológicos. 
 
Nesta fase de avaliação ambiental não estão previstas ações de divulgação 
pública dos resultados obtidos nas prospeções. 

4.1.2.1 VISIBILIDADE DO TERRENO 
O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas 
categorias subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da 
visibilidade do terreno, que permite distinguir as grandes unidades de 
observação; a segunda distingue-se pela necessidade de pormenorizar o grau 
de visibilidade boa do terreno (ver Quadro 3). 
 
Visibilidade má do terreno 1 Intransponível ao percurso pedestre. 
Visibilidade mista do terreno 2 Arvoredo denso, mas com o mato medianamente 

limpo. 
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do 
terreno. 

Visibilidade média do terreno 3 Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do 
joelho. 
Facilita o percurso pedestre e a observação de 
construções. 

Visibilidade boa do terreno 4 Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do 
joelho.Facilita o percurso pedestre, a observação de 
construções e de materiais arqueológicos. 

Solo urbano 5 Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, 
grande quantidade de entulho e de lixo recente. 
Observação de construções, mas superfície de solo 
original sem qualidade de observação. 

Aterros e escavações 6 Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno 
completamente revolvido. 
Superfície do solo original sem qualidade de 
observação. 

Área vedada 7 Intransponível ao percurso pedestre. 
Terreno de forte inclinação 8 Percurso pedestre dificultado por questões de 

segurança. 
Áreas de fogo e de desmatação 9 Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira 

Facilita o percurso pedestre, a observação de 
construções e de materiais arqueológicos. 

Quadro 2 – Graus de visibilidade do terreno 

Visibilidade mínima da 
superfície do solo 

4.1 Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo. 
Observação facilitada de construções, mas com 
identificação difícil de materiais arqueológicos. 

Visibilidade intermédia da 
superfície do solo 

4.2 Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo. 
Observação facilitada de construções e identificação 
razoável de materiais arqueológicos. 

Visibilidade elevada da 
superfície do solo 

4.3 Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes. 
Observação facilitada de construções e de materiais 
arqueológicos. 

Quadro 3 – Grau de diferenciação do descritor 4 
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4.1.2.2 FICHA DE SÍTIO 
O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos 
trabalhos de campo é feito numa ficha criada para este efeito. 
 
A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores 
relacionados com os seguintes objectivos: 
 
 

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

 
Número Numeração sequencial dos sítios identificados. 

Designação Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado 
na mesma freguesia. 

CNS Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados 
Endovélico (DGPC). 

Tipo de sítio Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico 
(DGPC). 

Período Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico 
(DGPC). 

Tipo de trabalhos 
realizados 

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico 
(DGPC). 

Classificação oficial Tipo de Classificação Oficial. 
Legislação Decreto-Lei que define a Classificação Oficial. 

ZEP Zona Especial de Protecção, com o Decreto-Lei que a define. 

Quadro 4 – Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio 

Topónimo Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma 
freguesia. 

Lugar Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as 
fontes orais. 

Freguesia Freguesia onde está localizado. 
Concelho Concelho onde está localizado. 

Sistemas de 
Coordenadas 

Datum Lisboa 

C.M.P. Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000 

Quadro 5 – Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio 

Acessibilidade Tipo de Acessos e respectiva inventariação. 
Âmbito geológico Caraterização geológica sumária do local de implantação do 

sítio.  
Relevo Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra 

implantado.  
Coberto vegetal Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio. 

Uso do solo Descrição do uso do solo no local implantação do sítio. 
Controlo Visual da Paisagem Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio. 

Tipo de vestígios 
identificados  

Caraterização dos vestígios que permitiram a identificação do 
sítio. 
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Quadro 6 – Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente 

Área de dispersão Caracterização da área de dispersão do material 
arqueológico. 

Tipo de dispersão Caracterização da forma como o material arqueológico se 
distribui pela área do sítio. 

Tipo de material presente Recenseamento dos tipos de material arqueológico 
observados no sítio. 

Características do material 
identificado 

Descrição mais pormenorizada do material arqueológico 
observado. 

Cronologia do material 
identificado 

Caraterização cronológica do material arqueológico 
observado. 

Quadro 7 - Grupo de descritores relacionado com a caraterização do material arqueológico 

 
Estado de conservação Caracterização do estado de conservação das estruturas. 

Descrição da planta e relação 
espacial das estruturas 

Descrição da forma como as estruturas identificadas se 
organizam espacialmente. 

Modo de construção Descrição do modo de construção de cada estrutura. 
Materiais de construção Descrição dos materiais usados na construção de cada 

estrutura. 
Descrição das estruturas Descrições das caraterísticas de cada estrutura que não 

tenham sido assinaladas nos campos anteriores. 
Interpretação funcional das 

estruturas 
Proposta da função de cada estrutura. 

Elementos datantes da estrutura Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a 
cada estrutura. 

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

4.1.2.3 REGISTO FOTOGRÁFICO 
O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens 
dos sítios com valor patrimonial, do relevo e da vegetação que cobria o 
terreno, na área que será afectada por este projeto. 

4.1.2.4 REGISTO CARTOGRÁFICO 
Os equipamentos do Parque Eólico do Sincelo, os limites da área de projeto e 
do enquadramento histórico foram assinalados na Carta Militar de Portugal, 
designadamente nas folhas n.º 180, n.º 181, n.º 191, n.º 192 e n.º 193 - Anexo 
I, Figura 1 (escala 1:25000). 
 
O projeto de execução é apresentado em diferentes suportes, assim, o 
traçado da linha elétrica a 60kV (que liga os subparques de Argomil-Mouro e 
Galo-Rainha à Subestação do Sincelo) é apresentado na Carta Militar de 
Portugal (vide Anexo 2, escala 1:5000), enquanto os dois subparques eólicos e 
a linha elétrica a 220kV (que liga a Subestação do Sincelo à Subestação de 
Chafariz) têm o levantamento topográfico como suporte cartográfico, à escala 
1:5000. 
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N.º Designação Concelho Freguesia M P 

1 Capela da Senhora da Alagoa Pinhel Agregação das freguesias Sul de Pinhel 280254 405100 

2 Capela de Santa Bárbara Guarda Gonçalo Bocas 281183 405479 

3 Galo 1 Guarda Pêra do Moço 277785 407644 

4 Galo 2 Guarda Pêra do Moço 277512 407305 

5 Galo 3 Guarda Pêra do Moço 277430 407301 

6 Bachoco 1 Guarda UF de Avelãs de Ambom e Rocamondo 277347 406965 

7 Massueime 1 Guarda Vila Franca do Deão 275802 407684 

8 Quinta do Valongo 1 Celorico da Beira UF de Açores e Velosa 271689 410823 

9 Cortegada 1 Celorico da Beira Baraçal 267532 411654 

10 Negros 2 Celorico da Beira Baraçal 265511 411251 

11 Lavandeira I Celorico da Beira 
UF de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e 
Vila Boa do Mondego 

262766 408760 

12 Lavandeira 2 Celorico da Beira 
UF de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e 
Vila Boa do Mondego 

262274 408727 

13 Lavandeira 3 Celorico da Beira 
UF de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e 
Vila Boa do Mondego 

262240 408740 

14 Vilares Guarda Pêra do Moço 279752 404588 

15 Carril Celorico da Beira UF de Açores e Velosa 272283 410730 

16 Casas do Rio 1 Celorico da Beira Forno Telheiro 264234 410607 

17 Casas do Rio 2 Celorico da Beira Forno Telheiro 264311 410558 

18 Casas do Rio 3 Celorico da Beira Forno Telheiro 264243 410545 

19 Casas do Rio 4 Celorico da Beira Forno Telheiro 264141 410494 

20 Casas do Rio 7 Celorico da Beira Forno Telheiro 264211 410399 

21 Cemitério de Casas do Rio Celorico da Beira Forno Telheiro 264111 410212 

22 Casas do Rio 5 Celorico da Beira Forno Telheiro 263721 410183 

23 Capela de Santo António do Rio Celorico da Beira Forno Telheiro 264070 410092 

24 Casas do Rio 6 Celorico da Beira Forno Telheiro 263590 409876 

25 Quinta da Ramalha 1 Celorico da Beira Forno Telheiro 263430 409725 

26 Ponte Nova 1 Celorico da Beira 
UF de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e 
Vila Boa do Mondego / Forno Telheiro 

263429 409706 

27 Ponte Nova 2 Celorico da Beira 
UF de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e 
Vila Boa do Mondego 

263389 409647 

28 São Gens IV Celorico da Beira 
UF de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e 
Vila Boa do) 

262606 409889 

29 
Estação Arqueológica de São 
Gens 

Celorico da Beira 
UF de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e 
Vila Boa do)/Forno Telheiro 

262316 409905 

30 São Gens VI Celorico da Beira 
UF de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e 
Vila Boa do) 

262359 409732 

31 Lameiras 5 Celorico da Beira 
UF de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e 
Vila Boa do)/Forno Telheiro 

262143 409619 

32 Cruzeiro da Ponte Nova Celorico da Beira 
UF de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e 
Vila Boa do Mondego 

262424 409979 

33 Ponte da Lavandeira Celorico da Beira 
UF de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e 
Vila Boa do Mondego 

262374 409924 

34 Tambor 4 Celorico da Beira 
UF de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e 
Vila Boa do Mondego 

262600 408625 

35 
Troço de Calçada Romana em 
Celorico da Beira 

Celorico da Beira 
UF de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e 
Vila Boa do Mondego 

262682 408326 
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36 Garcia Celorico da Beira 
UF de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e 
Vila Boa do)/Forno Telheiro 

261604 408703 

37 Abrigo da Quinta dos Ramos Celorico da Beira 
UF de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e 
Vila Boa do)/Forno Telheiro 

261398 408534 

Quadro 9 – Localização das ocorrências patrimoniais inventariadas na área de enquadramento 
histórico 

4.1.2.5 INFORMAÇÃO ORAL 
No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se obteve 
informação oral relevante para este estudo. 

4.1.3 Valor patrimonial 
A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores 
considerados mais importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio. 
O valor patrimonial é calculado usando as categorias apresentadas no Quadro 
9, às quais é atribuída uma valoração quantitativa. 
 
Valor da Inserção Paisagística 2 

Valor da Conservação 3 
Valor da Monumentalidade 2 

Valor da raridade (regional) 4 
Valor científico 7 
Valor histórico  5 

Valor Simbólico 5 

Quadro 10 – Fatores usados na avaliação patrimonial e respetiva ponderação 

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

Com Interesse 5 
Com pouco interesse 2 

Sem Interesse 1 
Indeterminável Nulo 

Quadro 11 - Descritores do Valor da Inserção Paisagística e respetivo valor numérico 

 
O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência 
patrimonial em questão. Do valor deste item pode depender uma decisão de 
conservação e/ou restauro de um sítio, já que é mais profícuo, se todas as 
outras variáveis forem iguais, investir na conservação de um sítio em bom 
estado do que num sítio em mau estado. 
 
O nível de conservação de um sítio soterrado é desconhecido, portanto este 
critério não foi tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 
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Bom 5 
Regular 2 

Mau 1 
Desconhecido Nulo 

Quadro 12 - Descritores do Valor da Conservação e respetivo valor numérico 

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

Elevado 5 
Médio 2 

Reduzido 1 
Indeterminável Nulo 

Quadro 13 - Descritores do Valor da Monumentalidade e respetivo valor numérico 

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

Único 5 
Raro 4 

Regular 2 
Frequente 1 

Desconhecido Nulo 

Quadro 14 - Descritores do Valor da Raridade e respetivo valor numérico 

 
O Valor Científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em 
avaliação, para o conhecimento das sociedades que o construíram e 
utilizaram. Este valor é independente da antiguidade atribuída à incidência 
patrimonial em questão. 
 
Mais uma vez, quando este valor foi indeterminável, não foi tido em conta na 
determinação do Valor Patrimonial. 
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Elevado 5 
Médio 2 

Reduzido 1 
Indeterminável Nulo 

Quadro 15 - Descritores do Valor Científico e respetivo valor numérico 

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

Elevado 5 
Médio 2 

Reduzido 1 
Indeterminável Nulo 

Quadro 16 - Descritores do Valor Histórico e respetivo valor numérico 

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

Elevado 5 
Médio 2 

Reduzido 1 
Indeterminável Nulo 

Quadro 17 - Descritores do Valor Simbólico e respetivo valor numérico. 

 
O Valor Patrimonial resulta, pois, da avaliação dos sete factores 
anteriormente descritos. Esta avaliação decorre da observação do sítio e 
análise da informação existente sobre o mesmo. Classifica-se cada sítio 
segundo um determinado “valor” (Inserção Paisagística, Conservação, 
Monumentalidade, etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado, 
Médio, Reduzido, por exemplo) à qual é atribuído um valor numérico 
conforme os quadros anteriores. 
 
Como se considera que os ditos factores não devem pesar da mesma forma no 
Valor Patrimonial, são ponderados de forma diferenciada, conforme os 
valores apresentados no Quadro9. 
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Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos 
vários critérios apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo 
número total de categorias consideradas, ou seja: 
 

(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor 
da Monumentalidade*2) + (Valor da Raridade*4) + (Valor Cientifico*7) 
+ (Valor Histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7 

 
Se todos os factores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo 
atribuível será igual a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será 
obtido um valor patrimonial inferior a 4, o que corresponde à Classe E de 
Valor Patrimonial, se os únicos factores considerados no cálculo do Valor 
Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o mais baixo, a saber, o 
Valor da Inserção Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da 
Monumentalidade. Num caso destes, o Valor Patrimonial obtido reflecte 
sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão e 
portanto deve ser manuseado com muita cautela. 
 
Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma 
Classe de Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências 
patrimoniais de valor mais elevado e a classe E às incidências patrimoniais 
com menor valor. 
 

Significado Classe de Valor Patrimonial Valor Patrimonial 
Muito elevado A ≥16 ≤20 

Elevado B ≥12 <16 
Médio C ≥8 <12 

Reduzido D ≥4 <8  
Muito reduzido E < 4 

Quadro 18 - Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial 

4.2 Localização geográfica e administrativa 
A área de enquadramento deste projeto localiza-se no Distrito da Guarda, 
concelho de Celorico da Beira (União de Freguesias de Celorico São Pedro e 
Santa Maria e Vila Boa do Mondego, freguesia de Forno Telheiro, freguesia de 
Baraçal e União de Freguesias de Açores e Velosa); concelho da Guarda 
(freguesia de Vila Franca do Deão, Perâ do Moço, Gonçalo Bocas e União de 
Freguesias de Avelãs de Ambom e Rocamondo); concelho de Pinhel (Agregação 
das Freguesias Sul de Pinhel). 
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N.º Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Legislação ZEP Cronologia Bibliografia 

1 Capela da Senhora da Alagoa Capela --- --- --- --- Moderno Albergaria e Ferreira, 2017a; Figueiredo, 2003a 

2 Capela de Santa Bárbara Capela --- --- --- --- Contemporâneo Albergaria e Ferreira, 2017a;  Figueiredo, 2002u 

3 Galo 1 Abrigo de pastor --- --- --- 
 

Contemporâneo 
 

4 Galo 2 Via --- --- --- 
 

Contemporâneo 
 

5 Galo 3 Abrigo de pastor --- --- --- 
 

Contemporâneo 
 

6 Bachoco 1 Via --- --- --- 
 

Contemporâneo 
 

7 Massueime 1 Nora --- --- --- 
 

Contemporâneo 
 

8 Quinta do Valongo 1 
Casa de apoio 

agrícola 
--- --- --- 

 
Contemporâneo 

 

9 Cortegada 1 
Casa de apoio 

agrícola 
--- --- ---   Contemporâneo   

10 Negros 2 Edifício --- --- ---   Contemporâneo Albergaria et alli, 2009a, nº 43; 

11 Lavandeira I Lagar 24541   ---   Indeterminado Lobão, Marques e Neves, 2006a, nº 51 

12 Lavandeira 2 Edifício --- --- ---   Contemporâneo   

13 Lavandeira 3 Edifício --- --- ---   Contemporâneo   

14 Vilares Casal Rústico (?) 26807 --- ---   Romano Pereira, [2007], nº 66 e 2010a, 32 

15 Carril Sepultura 24524 --- --- --- Alta Idade Média 
Albergaria e Ferreira, 2017a, Anexo II, n.º 3; Lobão,  

Marques e Neves, 2006a, nº 25; Tente, 2010, 544, nº 12 

16 Casas do Rio 1 
Mancha de 

Ocupação 
--- --- ---   Moderno/Contemporâneo 

Albergaria e Ferreira, 2016a, nº 14; Albergaria et alli,  

2009a, nº 40; Peça e Albergaria, 2009a 

17 Casas do Rio 2 
Mancha de 

Ocupação 
--- --- ---   Moderno/Contemporâneo 

Albergaria e Ferreira, 2016a, nº 13; Albergaria et alli, 

 2009a, nº 39 

18 Casas do Rio 3 Edifício --- --- ---   Contemporâneo Albergaria et alli, 2009a, nº 38 

19 Casas do Rio 4 
Mancha de 

ocupação 
33871   ---   

Medieval? / Moderno / 

Contemporâneo 

Albergaria e Ferreira, 2016a, nº 12; Albergaria e Peça,  

2009a; Albergaria et alli, 2009a, nº 37;  Albergaria,  

Santos e Quelhas, 2011a, nº 231 

20 Casas do Rio 7 
Casa de apoio 

agrícola 
--- --- ---   Moderno / Contemporâneo Albergaria, Santos e Quelhas, 2011a, nº 232 

21 Cemitério de Casas do Rio Cemitério --- --- ---   Contemporâneo Albergaria, Santos e Quelhas, 2011a, nº 230 

22 Casas do Rio 5 Edifício --- --- ---   Contemporâneo Albergaria et alli, 2009a, nº 35 

23 Capela de Santo António do Rio Capela --- --- ---   Indeterminado Figueiredo, 2002h,  2002i e 2002j 
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N.º Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Legislação ZEP Cronologia Bibliografia 

24 Casas do Rio 6 Fonte --- --- ---   Moderno Albergaria et alli, 2009a, nº 50; Gorjão, 2006b 

25 Quinta da Ramalha 1 Edifício --- --- ---   Contemporâneo Albergaria et alli, 2009, nº 49 

26 Ponte Nova 1 Ponte --- --- ---   Moderno 
Abranches, 2006, nº 61; Albergaria et alli, 2009a, nº 48; 

Figueiredo, 2002c; MCB, 2009a 

27 Ponte Nova 2 Inscrição 33872 --- ---   Moderno 
Abranches, 2006, nº 60; Albergaria et alli, 2009a, nº 47; 

Figueiredo, 2002c; MCB, 2009a 

28 São Gens IV Vicus 1316 
No interior de 

ZEP 
--- 

Anúncio n.º 

214/2015, DR, 2.ª 

série, n.º 178, de 11-

09-2015 

Romano/Medieval 

Lobão, Marques e Neves, 2006a, nº 31; Lobão, Marques  

e Tente, 2013; Marques, 2011a, Anexo I, nº 37; Tente,  

2010a, 203-266 e 498, nº 6; Valera e Martins, 1993, nº 1  

e 1994, nº 1 

29 
Estação Arqueológica de São 

Gens 

Habitat romano, 

povoado 

fortificado e 

necrópole 

24527, 

24528, 

24529, 

24530 

Em Vias de 

Classificação 

Anúncio n.º 214/2015, DR, 

2.ª série, n.º 178, de 11-09-

2015 

Anúncio n.º 

214/2015, DR, 2.ª 

série, n.º 178, de 11-

09-2015 

Idade do Bronze / Romano 

/ Medieval Cristão 

Bandeira, 1996i e 1997c; Fernandes, 2007a; Lobão,  

Marques e Neves, 2006a, nº 28, 29, 30, 32;  Marques,  

2011a, 70 - 99 e Anexo I, nº 35, 36; Lobão, Marques e  

Tente, 2013; Ramalho, 2015a; Rodrigues, 1979a, 35-38;  

Tente, 2007a, 44; Tente, 2010a, 203-266 e 49 

30 São Gens VI 
Mancha de 

ocupação 
--- 

No interior de 

ZEP 
--- 

Anúncio n.º 

214/2015, DR, 2.ª 

série, n.º 178, de 11-

09-2015 

Romano/Medieval 
Lobão, Marques e Neves, 2006a, nº 33; Lobão, Marques  

e Tente, 2013; Marques, 2011a, 70 - 99 e Anexo I, nº 38 

31 Lameiras 5 Alminhas --- --- ---   Indeterminado Gervásio, [2001], nº 26 do sublanço 7 

32 Cruzeiro da Ponte Nova Cruzeiro --- --- ---   Moderno Gervásio, [2001], nº 25 do sublanço 7; Gorjão, 2006a 

33 Ponte da Lavandeira Ponte 8068 --- ---   
Romano/Moderno/ 

Contemporâneo 

Gervásio, [2001], nº 24 do sublanço 7; Gorjão, 2006a; 

 Lobão, Marques e Neves, 2006b, nº 12; MCB, 2009a;  

Oliveira, 2007a; Tente, 2006, nº 11; Valera e Martins,  

1993, nº 3 e  1994, 274, nº 3 

34 Tambor 4 Mamoa 8067 --- ---   Neo-calcolítico   

35 
Troço de Calçada Romana em 

Celorico da Beira 
Via 1659 

Imóvel a 

proteger 

PDM de Celorico da Beira, 

art. 14º e de PU de Celorico 

da Beira, art. 11º. 

  Romano/Medieval 

Conceição, 1992d; Lobão, Marques e Neves, 2006a,  

nº 56; Martins, s.d.b; Marques, 2011a, Anexo I, nº 46; 

 Tente, 2007, 133, n.º 5 e 2010, 510, n.º 50; Valera e  

Martins, 1993, 274, nº 2 e 4 

36 Garcia Casal rústico (?) 24540 --- ---   Romano 
Lobão, Marques e Neves, 2006a, nº 50; Marques, 2011a,  

Anexo I, nº 45 

37 Abrigo da Quinta dos Ramos Abrigo 25517 --- ---   Indeterminado   

Quadro 19 – Ocorrências patrimoniais localizadas na área de enquadramento histórico (vide Anexo I, fig. 1) 
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4.3 Factor Património: Parque Eólico do Sincelo 
Na área prevista para a implantação do Sub-Parque Eólico de Argomil – Mouro 
identificaram-se 2 ocorrências (n.º 1 e n.º 2), no Sub-Parque Eólico de Galo 
Rainha foram registadas 4 ocorrências patrimoniais (n.º 3, n.º 4, n.º 5 e n.º6), 
na linha elétrica a 60kV foram registadas 3 ocorrências patrimoniais (n.º 7, n.º 
8 e n.º 9) e na linha Sincelo - Chafariz a 220 kV inventariaram-se 4 ocorrências 
patrimoniais (n.º 10, n.º 11, n.º 12 e n.º 13). 

4.3.1 Sub-Parque Eólico de Argomil-Mouro 
O Sub-Parque Eólico de Argomil-Mouro é formado por 13 aerogeradores (com 
as respetivas infraestruturas associadas) e por 1 subestação. Para além deste 
equipamento, existem 3 projetos associados ao parque eólico: a subestação 
do Sincelo, a linha a 60kV e a linha Sincelo – Chafariz a 220kV. 

4.3.1.1 CARATERIZAÇÃO DA PAISAGEM E DO TERRENO (SUB-PARQUE EÓLICO) 
Os 13 aerogeradores do Sub-Parque Eólico de Argomil-Mouro serão 
implantados numa paisagem diversificada. Se o aerogerador 1 está localizado 
numa zona aplanada, rodeado por afloramentos graníticos, os aerogeradores 2 
a 8 estão posicionados nas vertentes/topos de ligeiras elevações, sobranceiras 
a pequenos vales com ribeiras sazonais, os aerogeradores 9 a 11 estão 
colocados sobre colinas dispostas num pequeno planalto do Monte de Vale 
Covo e os aerogeradores 12 e 13 situam-se no limite de uma linha de 
cumeada, que domina o vale da Ribeira da Pega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Vista geral da área de implantação do Aerogerador 1 (boa e má visibilidade do 
terreno) e do Aerogerador 6 (má visibilidade do terreno) 

 
Os trabalhos de campo na área de implantação deste sub-parque eólico foram 
condicionados pela densa vegetação que cobria o Aerogerador 6 e boa parte 
das áreas limítrofes dos acesso viários. Contudo, nos restantes aerogeradores 
registou-se boa e visibilidade média do terreno. Este facto, facilitou a 
progressão pedestre e a observação do solo. 
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Figura 2 – Vista geral da área de implantação do Aerogerador 2 (boa e média visibilidade do 
terreno) e do Aerogerador 7 (boa visibilidade do terreno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Vista geral da área de implantação do Aerogerador 5 (boa visibilidade do terreno) e 
do Aerogerador 9 (boa visibilidade do terreno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Vista geral da área de implantação do Aerogerador 12 (boa visibilidade do terreno) 
e do Aerogerador 11 (boa visibilidade do terreno) 
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4.3.1.2 CARATERIZAÇÃO DA PAISAGEM E DO TERRENO (SUBESTAÇÃO DO SINCELO) 
A futura Subestação do Sincelo (cerca de 1ha de área de construção) localiza-
se no topo de uma colina, fronteira ao IC 5. O terreno baldio apresentava 
vegetação rasteira aquando das prospeções arqueológicas e não se registou 
qualquer obstáculo à progressão pedestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Vista geral da área de implantação da Subestação do Sincelo 

4.3.1.3 CARATERIZAÇÃO DA PAISAGEM E DO TERRENO (LINHA A 60KV) 
A linha elétrica que liga a subestação do Sub-Parque Eólico de Argomil-Mouro 
e a Subestação do Sincelo tem uma extensão de cerca de 15,5 kms e será 
suportada por 67 apoios. 
 
Esta linha abrange uma paisagem de serra, com vertentes de inclinação 
acentuada e maioritariamente ocupadas com densa vegetação (grandes 
manchas de matos densos e algumas manchas de pinhais). Observaram-se 
algumas parcelas agrícolas (sobretudo no fundo dos vales, junto às linhas de 
água), bem como, alguns olivais e amendoais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Vista geral do terreno entre o A8 e o A9; vista geral do terreno entre o A3 e o A4, 
com vista para a Capela da Senhora da Alagoa (n.º 1A) 



 

EIA – Parque Eólico do Sincelo (Guarda, Pinhel e Celorico da Beira) 27

A progressão pedestre foi muito condicionada nas vertentes dos cerros devido 
à densa vegetação e apenas se observou a superfície do solo nas parcelas 
agrícolas recentemente lavradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Vista geral do terreno para o local de implantação do A25; vista geral do terreno 
entre o A42 e o A43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Vista geral do terreno para o local de implantação do A37; vista geral do terreno 
entre o A49 e o A50 

4.3.1.4 CARATERIZAÇÃO DA PAISAGEM E DO TERRENO (LINHA SINCELO – 
CHAFARIZ A 220 KV) 
A linha elétrica que liga a Subestação do Sincelo à Subestação do Chafariz tem 
uma extensão aproximada de 8,5 kms e será suportada por 30 apoios. 
 
Ao contrário da linha de 60kV, esta linha de 220kV abrange terrenos de 
morfologia menos acentuada, caraterizada por ligeiras colinas usadas para a 
lavoura e com pequenas manchas de eucaliptais.  
O terreno começa a ser mais díficil de percorrer após a passagem do Rio 
Mondego, devido à maior inclinação das vertentes dos montes, à maior 
densidade de vegetação (arbustos densos e pinhais) e ao aumento dos 
terrenos vedados ao acesso público, devido ao maior número de quintas em 
atividade. 
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Figura 9 – Vista geral do terreno para o local de implantação do A2; vista geral do terreno 
para o local de implantação do A14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Vista geral do terreno entre o A18 e o A19; vista geral do terreno entre o A29 e o 
A30 

4.3.1.5 OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS 
O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas 
sistemáticas executadas na área de incidência do Sub-Parque Eólico de 
Argomil – Mouro revelou a presença de 2 ocorrências patrimoniais: n.º 1 
(Capela da Senhora da Alagoa e cruzeiros associados) e n.º 2 (Capela de Santa 
Bárbara). 
 
Na área de incidência da Subestação do Sincelo não foram identificadas 
ocorrências patrimoniais de natureza arqueológica, de caráter etnográfico ou 
com valor arquitetónico. Na corredor da linha a 60kV registaram 3 ocorrências 
patrimoniais: a nora de Massueime 1 (n.º 7) e as casas agrícolas da Quinta do 
Valongo 1 (n.º 8) e Cortegada 1 (n.º 9). 
Já no corredor da linha Sincelo – Chafariz a 220kV inventariaram-se 4 
ocorrências patrimoniais: a quinta de Negros 2 (n.º 10), a quinta de 
Lavandeira 2 (n.º 12), a quinta da Lavandeira 3 (n.º 13) e o antigo lagar de 
Lavandeira 1 (n.º 11/CNS 24541). 
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N.º Designação Infraestrutura Tipo de Sítio CNS 
Valor 
Patrimonial 

Classe de Valor 
Patrimonial 

1A Capela da Senhora da Alagoa PE Argomil-Mouro Capela --- 18,57 A 

1B Cruzeiro 1 da Senhora da Alagoa PE Argomil-Mouro Cruzeiro --- 18,57 A 

1C Cruzeiro 2 da Senhora da Alagoa PE Argomil-Mouro Cruzeiro --- 18,57 A 

1D Cruzeiro 3 da Senhora da Alagoa PE Argomil-Mouro Cruzeiro --- 18,57 A 

2 Capela de Santa Bárbara PE Argomil-Mouro Capela --- 12,29 B 

7 Massueime 1 LE 60kV Nora --- 4,86 D 

8 Quinta do Valongo 1 LE 60kV Casa de apoio agrícola --- 4 D 

9 Cortegada 1 LE 60kV Casa de apoio agrícola --- 4,29 D 

10 Negros 2 LE 220kV Edifício --- 4 D 

11 Lavandeira I LE 220kV Lagar 24541 --- --- 

12 Lavandeira 2 LE 220kV Edifício --- 5,57 D 

13 Lavandeira 3 LE 220kV Edifício --- 5,57 D 

Quadro 20 – Ocorrências patrimoniais identificadas na área de incidência do Parque Eólico do 
Sincelo e projetos associados 

O primeiro aspeto a destacar reside na ausência de sítios classificados 
(Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público e Imóvel de Interesse 
Concelhio) ou inventariados nos Planos Diretores Municipais da Guarda, 
Celorico da Beira e de Pinhel. 
 
Na área de incidência do sub-parque eólico de Argomil-Mouro, a distribuição 
do valor patrimonial revela a presença de 1 ocorrência de Classe A (Valor de 
Significado Muito Elevado), mais concretamente a Capela da Senhora da 
Alagoa e cruzeiros associados (n.º 1A a n.º 1D) e 1 ocorrência de Classe B 
(Valor de Significado Elevado), designadamente a Capela de Santa Bárbara 
(n.º 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 – Vista geral da Capela da Senhora da Alagoa (n.º 1A) e de um cruzeiro (n.º 1B) 

Os valores obtidos explicam-se pela raridade e bom estado de conservação 
destes 5 elementos arquitetónicos (2 capelas e 3 cruzeiros) e pelo seu elevado 
valor nas categorias de valor científico, histórico e simbólico. 
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Figura 12 – Vista geral dos outros cruzeiros da Capela da Senhora da Alagoa (n.º 1C e n.º 1D) 

 
As 3 ocorrências patrimoniais inventariadas no corredor da Linha a 60kV 
apresentam um valor de Classe D (Valor de Significado Reduzido), mais 
concretamente a nora de Massueime 1 (n.º 7) e as casas de apoio agrícola da 
Quinta de Valongo 1 (n.º 8) e da Cortegada (n.º 9). Estes valores explicam-se 
devido à sua contemporaneidade, à sua elevada frequência, ao seu mau 
estado de conservação e ao seu reduzido significado histórico, científico e 
simbólico. 
 
No corredor da Linha Sincelo – Chafariz a 220kV, as 4 ocorrências patrimoniais 
são de classe D (Valor de Significado Reduzido), embora o Lagar da Lavandeira 
1 (n.º 11/CNS 24541) apresentem um valor nulo ou indeterminado, por não ter 
sido possível confirmar a sua localização e estado de conservação. 
 
As outras 3 ocorrências (n.º 10 – Negros 2, n.º 12 – Lavandeira 2 e n.º 13 – 
Lavandeira 3) têm valor patrimonial reduzido por causa da sua 
contemporaneidade, da sua elevada frequência, do seu mau estado de 
conservação e do seu reduzido significado histórico, científico e simbólico. 
 

4.3.2 Sub-Parque Eólico de Galo-Rainha 

4.3.2.1 CARATERIZAÇÃO DA PAISAGEM E DO TERRENO (SUB-PARQUE EÓLICO) 
O Sub-Parque Eólico de Galo-Rainha é formado por 13 aerogeradores, 
implantados maioritariamente no topo de pequenas elevações graníticas, 
situadas na linha de cumeada do serro que domina o vale fechado da Ribeira 
de Massueime. 
As prospeções arqueológicas foram condicionadas no local previsto para 
alguns aerogeradores (como o AG 3, o AG 4, o AG 12 ou o AG13), por causa da 
densa vegetação observada (matos e arbustos). Nos restantes aerogeradores 
registou-se normalmente visibilidade média do terreno, com o predomínio da 
vegetação rasteira. 
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Figura 13 – Vista geral da área de implantação do Aerogerador 13 e Aerogerador 4 (má 
visibilidade do terreno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 – Vista geral da área de implantação do Aerogerador 11 e Aerogerador 9 (boa 
visibilidade do terreno) 

 
Como grande parte dos aerogeradores está próximo de caminhos antigos, não 
houve grandes problemas na progressão pedestre entre as 13 máquinas; 
apenas se registou má visibilidade na ligação ao AG 11 (acesso original). 
 
Por fim, convém destacar que o aerogerador 6 está localizado junto a uma 
exploração agrícola. 
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Figura 15 – Vista geral da área de implantação do Aerogerador 6 e Aerogerador 2 (boa 
visibilidade do terreno) 

 
 
 

4.3.2.2 OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS 
O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas 
sistemáticas executadas na área de incidência do Sub Parque Eólico de Galo - 
Rainha revelou a presença de 4 ocorrências patrimoniais: 2 abrigos de pastor 
(n.º 3 – Galo 1;n.º 5 – Galo 3) e 2 caminhos rurais (n.º 4 – Galo 2; n.º 6 – 
Bachoco 1). 
 
N.º Designação Tipo de Sítio Valor Patrimonial Classe de Valor Patrimonial 

3 Galo 1 Abrigo de pastor 5,14 D 

4 Galo 2 Via 7,14 D 

5 Galo 3 Abrigo de pastor 5,14 D 

6 Bachoco 1 Via 5,71 D 

Quadro 21 – Ocorrências patrimoniais identificadas na área de incidência do Sub-Parque 
Eólico de Galo-Rainha 

 
Convém salientar a ausência de sítios classificados (Monumento Nacional, 
Imóvel de Interesse Público e Imóvel de Interesse Concelhio) ou inventariados 
no Plano Diretor Municipal. 
 
Na área de incidência do Sub-Parque Eólico de Galo-Rainha, a distribuição do 
valor patrimonial revela que as 4 ocorrências patrimoniais pertencem à Classe 
D (Valor de Significado Reduzido), mais concretamente o abrigo de Galo 1 (n.º 
3), a via de Galo 2 (n.º 4), o abrigo de Galo 3 (n.º 5) e a via de Bachoco 1 (n.º 
6). 
 
Os valores obtidos explicam-se pela contemporaneidade das 4 ocorrências, 
pela sua elevada frequência, pelo seu mau estado de conservação e pelo seu 
reduzido significado histórico, científico e simbólico. 
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Figura 16 – Vista geral das vias do Galo 2 (n.º 4) e do Bachoco 1 (n.º 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 – Vista geral do abrigo de Galo 1 (n.º 3) e do Galo 3 (n.º 5) 
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5 Avaliação de impacte patrimonial 
O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor 
Patrimonial de cada sítio localizado exclusivamente na área de projeto. 
Depois, é determinado o Valor de Impacte Patrimonial, a partir da relação 
existente entre o Valor Patrimonial de cada sítio e a magnitude de impacte 
(Intensidade de afetação e Área de impacte) previsto para cada ocorrência 
patrimonial. 

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

Negativo Quando a ação provoca um efeito prejudicial na incidência patrimonial. 
Positivo Quando a ação provoca um efeito benéfico na incidência patrimonial. 

Nulo Quando a ação não provoca qualquer efeito. 

Quadro 22 – Natureza de Impacte 

Direto Quando o impacte se faz sentir diretamente sobre a incidência patrimonial 
(faixa de expropriação do terreno). 

Indireto Quando o impacte produz um efeito indireto sobre a incidência patrimonial. 
Nulo Quando o impacte não provoca qualquer efeito. 

Quadro 23 – Incidência de Impacte 

 
Permanente Quando o impacte é permanente. 
Temporário Quando o impacte é temporário. 

Nulo Quando não há impacte. 

Quadro 24 – Duração de Impacte 

Certo Quando existe a certeza do impacte direto na Incidência Patrimonial. 
Provável Quando é provável o impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Incerto Quando é incerto o impacte direto na Incidência Patrimonial. 
Nulo Quando não há impacte. 

Quadro 25 – Tipo de Ocorrência 

Local Quando há impacte local. 
Regional Quando há impacte na regional. 

Nacional ou supra-regional Quando há impacte nacional ou supra-regional. 
Nulo  

Quadro 26 – Dimensão Espacial 

 
Reversível Quando o impacte é reversível. 

Irreversível Quando o impacte é irreversível. 
Nulo  

Quadro 27 – Reversibilidade 

 
A avaliação de impactes patrimoniais tem de ter em consideração os múltiplos 
agentes de impacte associados a uma empreitada, mais concretamente a 
ação/tarefa que provoca o impacte negativo direto na ocorrência patrimonial. 
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Escavação do solo 
Abertura de valas 

Desmatação do terreno 
Terraplanagem da superfície do solo 

Aterro da superfície do solo 
Áreas de depósito sobre a superfície do solo 

Empréstimo de inertes 
Abertura de pedreira 
Abertura de acessos 

Alargamento de acessos existentes 
Circulação de maquinaria 
Implantação de estaleiro 

Quadro 28 – Agentes de impacte 

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

Máxima 5 
Elevada 4 

Média 3 
Mínima 2 

Residual 1 
Inexistente 0 

Quadro 29 – Descritores do Grau de Magnitude de Impacte e respetivo valor numérico 
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Se o Valor Patrimonial for obtido usando todos os fatores já definidos, o Valor 
de Impacto Patrimonial mais baixo será igual a 2,5, enquanto o mais elevado 
será igual a 62,5. Só se obterá um valor inferior a 2,5 se o Valor Patrimonial 
for inferior a 4. Estes valores, que correspondem à Classe E do Impacte 
Patrimonial, têm as mesmas razões e levantam as mesmas reservas que os 
valores correspondentes à Classe E de Valor Patrimonial. 
 

Total 100% 5 
Maioritária 60% a 100% 4 

Metade 40% a 60% 3 
Minoritária 10% a 40% 2 

Marginal 0 a 10% 1 
Nenhuma 0 0 

Quadro 30 – Descritores do Grau de Área Afetada e respetivo valor numérico 

 
Conforme o Valor de Impacte Patrimonial cada ocorrência patrimonial é 
atribuível a uma Classe de Impacte Patrimonial à qual são aplicáveis medidas 
específicas de minimização de impacto. 
 

Significado Classe de Impacte Patrimonial Valor de Impacte Patrimonial 
Muito elevado A ≥47,5 ≤62,5 

Elevado B ≥32,5 <47,5 
Médio C ≥17,5 <32,5 

Reduzido D ≥2,5 <17,5  
Muito reduzido E <2,5 

Quadro 31 - Relação entre as Classes e o Valor de Impacte Patrimonial 

5.2 Análise dos impactes patrimoniais 

5.2.1 Fase de construção: Sub-Parque Eólico de Argomil - Mouro 
Na área de incidência do Sub-Parque Eólico de Argomil – Mouro, os trabalhos 
efetuados (levantamento de informação bibliográfica e prospeção 
arqueológica do terreno) contribuíram para a identificação de 2 ocorrências 
patrimoniais: a capela da Senhora da Alagoa e 3 cruzeiros associados (n.º1A a 
n.º 1D) e a capela de Santa Bárbara (n.º 2). 
 
A nova localização do AG 9 contribuiu para ausência de impactes 
negativos (diretos e indiretos) na capela da Senhora da Alagoa (n.º 1A), 
ao contrário da avaliação inicial de impactes, sendo apenas necessário 
garantir a conservação in situ dos 3 cruzeiros da Senhora da Alagoa (n.º 1B, 
n.º 1C e n.º 1D) durante a construção dos acessos ao AG8 e ao AG9, devido à 
sua relativa proximidade. 
 
Relativamente à capela de Santa Bárbara (n.º 2) os impactes negativos 
indiretos são causados pelos transtornos da empreitada, sendo essencial 
evitar qualquer afetação de obra e prevenir potenciais impactes negativos 
diretos. 
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N.º Designação Tipo de Sítio Equipamento Distância 
Valor de Impacte 
Patrimonial 

Classe de Impacte 
Patrimonial 

1A Capela da Senhora da Alagoa Capela  AG 9 350 --- --- 

1B Cruzeiro 1 da Senhora da Alagoa Cruzeiro Acesso ao AG 9 85 30,17 C 

1C Cruzeiro 2 da Senhora da Alagoa Cruzeiro Acesso ao AG 8 166 30,17 C 

1D Cruzeiro 3 da Senhora da Alagoa Cruzeiro Acesso ao AG 8 101 30,17 C 

2 Capela de Santa Bárbara Capela Acesso ao AG 2 15 30,17 C 

Quadro 32 – Valor de impacte patrimonial (Sub Parque Eólico de Argomil-Mouro) 

 
N.º Designação Impacte Incidência Duração Ocorrência Dimensão Reversibilidade 

1A Capela da Senhora da Alagoa Nulo --- --- --- --- --- 
1B Cruzeiro 1 da Senhora da Alagoa Negativo Indireto Temporária Incerto Local Reversível 
1C Cruzeiro 2 da Senhora da Alagoa Negativo Indireto Temporária Incerto Local Reversível 
1D Cruzeiro 3 da Senhora da Alagoa Negativo Indireto Temporária Incerto Local Reversível 
2 Capela de Santa Bárbara Negativo Indireto Temporária Incerto Local Reversível 

Quadro 33 – Análise de impactes patrimoniais (Sub-Parque Eólico de Argomil-Mouro) 

5.2.2 Fase de construção: Subestação do Sincelo 
Na área de implantação da Subestação do Sincelo não foram identificadas 
ocorrências patrimoniais. Por este motivo, não existem impactes negativos 
(diretos e indiretos) durante a construção desta infraestrutura. 

5.2.3 Fase de construção: Linha a 60kV 
No corredor da Linha a 60kV, os trabalhos efetuados (levantamento de 
informação bibliográfica e prospeção arqueológica do terreno) contribuíram 
para a identificação de 3 ocorrências patrimoniais: a nora de Massueime 1 (n.º 
7) e as casas de apoio agrícola da Quinta do Valongo 1 (n.º 8) e da Cortegada 
1 (n.º 9). 
 
A nora de Massueime 1 (n.º 7) e a casa de apoio agrícola da Cortegada 1 
(n.º 9) têm impactes negativos indiretos, provocados pelos transtornos da 
empreitada, sendo essencial evitar qualquer afetação de obra e prevenir 
potenciais impactes negativos diretos. 
 
A casa de apoio agrícola da Quinta do Valongo 1 (n.º 8) regista um eventual 
impacte negativo diretos decorrente da desmatação do terreno, sendo 
necessário garantir a sua conservação in situ durante aquela tarefa. 
 

N.º Designação Tipo de Sítio Equipamento Distância 
Valor de Impacte 
Patrimonial 

Classe de Impacte 
Patrimonial 

7 Massueime 1 Nora A23/A24 19 --- --- 

8 Quinta do Valongo 1 Casa de apoio agrícola A45/A46 4 --- --- 

9 Cortegada 1 Casa de apoio agrícola A65/A66 29 --- --- 

Quadro 34 – Valor de impacte patrimonial (Linha a 60kV) 
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N.º Designação Impacte Incidência Duração Ocorrência Dimensão Reversibilidade 

7 Massueime 1 Negativo Indireto Temporária Incerto Local Reversível 
8 Quinta do Valongo 1 Negativo Direto Temporária Certo Local Reversível 
9 Cortegada 1 Negativo Indireto Temporária Incerto Local Reversível 

Quadro 35 – Análise de impactes patrimoniais (Linha a 60kV) 

5.2.4 Fase de construção: Linha Sincelo – Chafariz a 220kV 
No corredor da Linha Sincelo – Chafariz a 220kV, os trabalhos efetuados 
(levantamento de informação bibliográfica e prospeção arqueológica do 
terreno) contribuíram para a identificação de 4 ocorrências patrimoniais: o 
edifício de Negros 2 (n.º 10), o lagar de Lavandeira 1 (n.º 11/CNS 24541) e os 
edifícios da Lavandeira 2 e 3 (n.º 12 e n.º 13). 
 
O edificado de Negros 2 (n.º 10) regista um eventual impacte negativo 
direto decorrente da desmatação do terreno, sendo necessário garantir a 
sua conservação in situ durante aquela tarefa. 
 
As quintas de Lavandeira 2 (n.º 12) e Lavandeira 3 (n.º 13) têm impactes 
negativos indiretos, provocados pelos transtornos da empreitada, sendo 
essencial evitar qualquer afetação de obra e prevenir potenciais impactes 
negativos diretos. 
 
O lagar da Lavandeira (n.º 11/CNS 24541) tem um impacte nulo por não foi 
localizado e caraterizado. 
 

N.º Designação Tipo de Sítio CNS Equipamento Distância 
Valor de Impacte 
Patrimonial 

Classe de Impacte 
Patrimonial 

10 Negros 2 Edifício --- A5/A6 7 --- --- 

11 Lavandeira I Lagar 24541 A19/A20 51 --- --- 

12 Lavandeira 2 Edifício --- A21/A22 40 --- --- 

13 Lavandeira 3 Edifício --- A21/A22 20 --- --- 

Quadro 36 – Valor de impacte patrimonial (Linha Sincelo – Chafariz a 220kV) 

 
N.º Designação Impacte Incidência Duração Ocorrência Dimensão Reversibilidade 

10 Negros 2 Negativo Direto Temporária Certo Local Reversível 
11 Lavandeira I Negativo Indireto Temporária Incerto Local Reversível 
12 Lavandeira 2 Negativo Indireto Temporária Incerto Local Reversível 
13 Lavandeira 3 Negativo Indireto Temporária Incerto Local Reversível 

Quadro 37 – Análise de impactes patrimoniais (Linha a 60kV) 

5.2.5 Fase de construção: Sub-Parque Eólico de Galo - Rainha 
Na área de incidência do Sub-Parque Eólico de Galo - Rainha, os trabalhos 
efetuados (levantamento de informação bibliográfica e prospeção 
arqueológica do terreno) contribuíram para a identificação de 4 ocorrências 
patrimoniais: os abrigos de pastor de Galo 1 (n.º 3) e Galo 3 (n.º 5) e os 
caminhos rurais de Galo 2 (n.º 4) e de Bachoco 1 (n.º 6). 
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O abrigo de pastor de Galo 1 (n.º 3) tem impacte negativo direto, por 
acção da desmatação e escavação do terreno, para a construção da 
plataforma do Aerogerador 11. As vias de Galo 2 (n.º 4) e Bachoco 1 (n.º 6) 
têm impactes negativos diretos, por acção da desmatação e escavação 
pontual do terreno no cruzamento do novo acesso do sub-parque eólico com o 
antigo caminho. De referir que estes sítios apresentam um valor patrimonial 
de classe D. 
 
O abrigo de Galo 3 (n.º 5) tem impactes negativos indiretos, provocados 
pelos transtornos da empreitada, sendo essencial evitar qualquer afetação de 
obra e prevenir potenciais impactes negativos diretos. 
 

N.º Designação Tipo de Sítio Equipamento Distância 
Valor de Impacte 
Patrimonial 

Classe de Impacte 
Patrimonial 

3 Galo 1 Abrigo de pastor AG 11 0 16,07 D 

4 Galo 2 Via Acesso ao AG 10 0 16,96 D 

5 Galo 3 Abrigo de pastor AG 10 80 --- --- 

6 Bachoco 1 Via Acesso ao AG 9 0 13,57 D 

Quadro 38 – Valor de impacte patrimonial (Sub-Parque Eólico de Galo - Rainha) 

 
N.º Designação Impacte Incidência Duração Ocorrência Dimensão Reversibilidade 

3 Galo 1 Negativo Direto Permanente Certo Local Irreversível 
4 Galo 2 Negativo Direto Permanente Certo Local Irreversível 
5 Galo 3 Negativo Indireto Temporária Incerto Local Reversível 
6 Bachoco 1 Negativo Direto Permanente Certo Local Irreversível 

Quadro 39 – Análise de impactes patrimoniais (Sub-Parque Eólico de Argomil-Mouro) 

 
 

5.2.6 Fase de exploração: Sub-Parque Eólico de Argomil - Mouro 
Não se prevêem impactes negativos (diretos ou indiretos) no decorrer da 
exploração do sub-parque eólico de Argomil - Mouro, sendo por isso 
considerados nulos. 

5.2.7 Fase de exploração: Subestação do Sincelo 
Não se prevêem impactes negativos (diretos ou indiretos) no decorrer da 
exploração da Subestação do Sincelo, sendo por isso considerados nulos. 

5.2.8 Fase de exploração: Linha a 60kV 
Não se prevêem impactes negativos (diretos ou indiretos) no decorrer da 
exploração da Linha 60kV, sendo por isso considerados nulos. 

5.2.9 Fase de exploração: Linha Sincelo – Chafariz a 220kV 
Não se prevêem impactes negativos (diretos ou indiretos) no decorrer da 
exploração da Linha Sincelo – Chafariz a 220kV, sendo por isso considerados 
nulos. 
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5.2.10 Fase de exploração: Sub-Parque Eólico de Galo - Rainha 
Não se prevêem impactes negativos (diretos ou indiretos) no decorrer da 
exploração do sub-parque eólico de Galo - Rainha, sendo por isso considerados 
nulos. 

5.2.11 Síntese de impactes 
Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património contruíram para o 
inventário de 13 ocorrências patrimoniais na área de incidência de projeto do 
Parque Eólico do Sincelo, com 5 ocorrências patrimoniais com impactes 
negativos diretos (n.º 3, n.º 4, n.º 6, n.º 8 e n.º 10). Apesar do potencial valor 
patrimonial dos locais identificados, não existem motivos para inviabilizar 
estes projetos, desde que sejam cumpridas as medidas mitigadoras 
preconizadas, pelo que globalmente os impactes conhecidos na fase de 
construção são minimizáveis e na fase de exploração serão nulos. 
 
Assim, em termos patrimoniais podem considerar-se como viáveis os 
projetos da empreitada propostos para análise. 
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6 Medidas de Minimização 

6.1 Fase prévia à obra 

6.1.1 Registo exaustivo de edifícios 
O levantamento pormenorizado dos edifícios com impactes negativos diretos 
(designadamente os sítios n.º 3, n.º 4 e n.º6 – Sub-Parque Eólico de Galo-
Rainha, uma vez que em relação aos sítios n.º 8 e n.º 10, embora estejam na 
área de afetação direta, não se preveem impactes diretos) será concretizado 
da seguinte forma: 
 

• Levantamento de planta e alçado de cada unidade arquitectónica (à 
escala 1:500 e com amostragens do aparelho construtivo à escala 
1:20). 

• Registo fotográfico exaustivo do edifício, após a limpeza da 
vegetação. 

• Elaboração da memória descritiva, na qual se caracterizam 
exaustivamente os elementos arquitectónicos, os elementos 
construtivos e as técnicas de construção usadas. 

 
A limpeza, que se poderá reduzir à desmatação da área, deverá ser 
acompanhada por um arqueólogo, seguindo os métodos preconizados para 
outros trabalhos arqueológicos, incluindo o registo das estruturas 
identificadas e eventuais vestígios, a identificar. 
 
Após o registo exaustivo do edificado, deverá ser efectuada a remoção das 
construções com impactes directos, sendo obrigatório o acompanhamento 
arqueológico. 
 

N.º Sítio Projeto Tipo Medidas de Minimização 

3 Galo 1 
PE de Galo - 
Rainha 

Abrigo de 
pastor 

• Limpeza geral do edificado. 
• Registo fotográfico exaustivo. 
• Desenho de alçado e planta, (à escala 1:500 e 
com amostragens do aparelho construtivo à escala 1:20). 
• Descrição completa da arquitectura, técnicas e materiais de construção. 
• Elaboração de relatório final específico. 

4 Galo 2 
PE de Galo - 
Rainha 

Via 

• Limpeza geral do edificado com afetação direta. 
• Registo fotográfico exaustivo. 
• Descrição completa da arquitectura, técnicas e materiais de construção. 
• Elaboração de relatório final específico. 

6 Bachoco 1 
PE de Galo - 
Rainha 

Abrigo de 
Pastor 

• Limpeza geral do edificado com afetação direta.. 
• Registo fotográfico exaustivo. 
• Descrição completa da arquitectura, técnicas e materiais de construção. 
• Elaboração de relatório final específico. 

Quadro 40 – Medidas especifícas de mitigação patrimonial (registo exaustivo de edifícios) 
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6.2 Medidas genéricas 

6.2.1 Fase de construção (acompanhamento arqueológico) 
A implementação deste projeto deverá ter acompanhamento arqueológico 
permanente e presencial durante as operações que impliquem movimentações 
de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos 
de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases 
preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou 
desmatação. 
 
O acompanhamento deve ser efetuado por um arqueólogo, por frente de 
trabalho, quando as ações inerentes à implementação do projeto não sejam 
sequenciais, mas sim simultâneas. 
 
Em todo o projeto deve-se evitar a demolição dos muros de propriedade em 
pedra seca e os troços desmontados terão de ser repostos sempre que 
possível, conforme as técnicas construtivas tradicionais. 
 
Efetuar a prospeção arqueológica sistemática após a desmatação das áreas de 
estaleiros, áreas de empréstimo e depósito de terras, caminhos e acessos à 
obra e outras áreas funcionais da obra que não tenham sido prospetadas no 
EIA, sendo que de acordo com os resultados obtidos, podem vir a ser 
condicionadas. 
 
No caso de, na fase de construção, forem detetados vestígios arqueológicos, a 
obra deve ser suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a 
comunicar de imediato à tutela essa ocorrência, devendo igualmente propor 
as medidas de minimização a implementar. 
 
As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso 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. 
 
Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocadas 
em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património móvel. 
 
Antes da obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os 
intervenientes, o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra na sua 
vertente de Arqueologia. 
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As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas 
em Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais: 

• Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização. 

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

 
No final dos trabalhos de campo, deverá ser entregue um relatório final, que 
deverá corresponder à síntese de todas as tarefas executadas. Assim, deverá 
ser feito um texto, no qual serão apresentados os objetivos e as metodologias 
usadas, bem como, uma caraterização sumária do tipo de obra, os tipos de 
impacte provocados e um retrato da paisagem original. 
 
Por fim, deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização 
realizadas, os locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e 
descritos criteriosamente todos os sítios afectados pelo projeto. 
 
As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona 
abrangida pelo projecto são as seguintes: 
 

• Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local 
identificado nos trabalhos, desde que não seja afetado diretamente 
pelo projeto. 

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

 A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e 
fita sinalizadora, que deverão ser regularmente repostas. 

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

• As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais 
objetivos: identificação e caracterização de contextos 
arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local; 
apresentação de soluções para minimizar o impacto da 
obra. 

• Escavação integral de todos os contextos arqueológicos 
(habitacionais e funerários) com afetação negativa direta. 
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Anexo I: Documentação gráfica 
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