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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 
de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, a Direção Geral de Energia e 
Geologia (DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, comunicou à Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA) que a 
empresa Empreendimentos Eólicos Serra do Sicó, SA, proponente do projeto “Sobreequipamento do Parque eólico da 
Serra de Sicó”, submeteu o processo naquela entidade. Para o efeito, o proponente submeteu no módulo LUA da 
plataforma SILIAMB, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) sobre o referido projeto, em fase de projeto de execução.  

A fim de dar cumprimento à legislação em vigor sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nomeadamente ao artigo 
9º do RJAIA, a APA, na qualidade de autoridade de AIA, considerou que estavam reunidos os elementos necessários à 
correta instrução do procedimento de AIA, pelo que nomeou a seguinte Comissão de Avaliação (CA): 

 APA: Eng.ª Catarina Fialho (preside a CA) 

 APA: Dr.ª Clara Sintrão (consulta pública) 

 APA/ARH Centro: Eng.ª Dulce Calado 

 APA/DGA: Eng.ª Margarida Guedes 

 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF): Dr.ª Sílvia Neves 

 Direção-Geral do Património Cultural (DGPC): Dr.ª Ana Nunes 

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG): Dr.ª Susana Machado 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro): Arq. Luís Gaspar 

 Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG): Eng. José Bigares 

 Administração Regional de Saúde do Centro (ARS Centro): Dr. José Luís Ruivo 

 Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN): Arq. Paisagista João Jorge 

 

O projeto em apreço não tem enquadramento no regime jurídico de avaliação de impactes ambiental. Contudo, a 
simulação efetuada no módulo LUA foi para um “Novo Licenciamento de Ambiente”, o que levou ao resultado de um 
enquadramento por via direta na alínea i) do ponto 3 do anexo II do Decreto-Lei.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na 
sua atual redação. No entanto, uma vez que o projeto consiste na instalação de um aerogerador para sobreequipar um 
parque eólico anteriormente sujeito a AIA, o mesmo só poderia ser enquadrado na subalínea i) da alínea c) do n.º 4 do 
artigo 1.º do referido diploma, caso o sobreequipamento consistisse no aumento igual ou superior a 20% do limiar (dois 
aerogeradores), e assim seria sujeito a uma apreciação prévia nos termos do disposto no artigo 3.º do mesmo Decreto-
Lei. 

O proponente foi informado deste lapso na instrução do procedimento, mas, uma vez que o procedimento já se 
encontrava a decorrer, o mesmo optou por continuar com a avaliação de impacte de ambiental em substituição da 
alternativa de iniciar uma avaliação de incidências ambientais. 

No que se refere à tipologia do projeto, a mesma está definida no ponto 3i, do Anexo II, do diploma mencionado, 
respeitante a “Aproveitamento da energia eólica para produção de eletricidade”. 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em avaliação é composto pelos seguintes documentos: 

 Volume 1: Relatório Técnico 

 Volume 2: Peças Desenhadas 

 Volume 3: Anexos 

 Volume 4: Resumo Não técnico 

 Volume 5: Elementos Adicionais 

O EIA foi elaborado pela empresa Matos, Fonseca & Associados, Estudos e Projetos Lda., no período compreendido 
entre maio de 2019 e setembro de 2019. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

O procedimento de avaliação contemplou o seguinte: 

1. Instrução do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, e nomeação da respetiva Comissão de Avaliação. 

2. Análise técnica do EIA e documentação adicional. 

- No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou necessário a solicitação de elementos 
adicionais, ao abrigo do n.º 9, do Artigo 14º, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

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

3. Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde estiveram presentes alguns representantes 
da CA, do proponente, da equipa projetista e da equipa que elaborou o EIA.  

4. Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 27 de janeiro a 06 de março 
de 2020. 

5. Análise técnica do EIA e elaboração de pareceres setoriais. 

6. Elaboração do parecer final. 

 

3. O PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA). 

3.1 ENQUADRAMENTO 

O projeto em análise é o Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Sicó, que contempla a instalação de mais 1 
aerogerador com 4 MW, de potência unitária, no Parque Eólico da Serra de Sicó, atualmente constituído por dez 
aerogeradores e com 20 MW de potência instalada.  

O Parque Eólico da Serra de Sicó foi sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental, em fase de estudo prévio, pelo que 
posteriormente foi apresentado o respetivo RECAPE. O projeto teve assim, uma DIA favorável condicionada (janeiro de 
2006) e um Parecer da CA que considerou que o projeto de execução estava conforme com a DIA (março de 2007). 

O projeto localiza-se na vertente poente da serra de Sicó, a cerca de 2 km a sudoeste da localidade de Barrocal e a 2 km 
a norte da localidade de Vale, abrangendo o concelho e freguesia de Pombal. A área do projeto correspondendo a uma 
superfície aplanada, com altitude rondando os 360 m, drenando para norte para o ribeiro do Barrocal e para sul para o 
ribeiro do Vale, ambos afluentes do rio Arunca.  

A localização do sobreequipamento encontra-se totalmente inserida na Zona Especial de Conservação (ZEC) 
Sicó/Alvaiázere (PTCON0045), classificada pelo Decreto Regulamentar nº 1/2020 de 16 de março, pelo que lhe são 
aplicáveis as disposições do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 
de fevereiro e do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 08 de novembro e ainda o Plano Sectorial da Rede Natura (PSRN) 
publicado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008 de 21 de Julho. 

A área de implantação do projeto não coincide com Regime Florestal.  

3.2 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Sicó tem como objetivo a produção de energia elétrica a 
partir de uma fonte renovável e não poluente - o vento, contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do 
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país, e para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português no que diz respeito à produção de 
energia a partir de fontes renováveis e à redução em 40% da emissão de gases com efeito de estufa até 2030. 

Prevê-se a instalação de uma potência na ordem dos 4 MW com a qual se estima produzir cerca de 15,3 GWh/ano. 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Sicó será constituído por 1 aerogerador, de 4 MW de potência 
unitária.  

A energia produzida neste novo aerogerador será escoada por cabos elétricos subterrâneos que ligam à subestação do 
Parque Eólico da Serra de Sicó, e será injetada na rede elétrica do Sistema Elétrico Nacional, através da linha elétrica 
existente do parque eólico. 

Fazem assim parte do projeto em análise as seguintes infraestruturas: 1 aerogerador, acesso ao aerogerador com cerca 
de 91 m, e cabos elétricos subterrâneos instalados numa vala com uma extensão de 295 m. 

No quadro seguinte são apresentadas as principais características do projeto em avaliação. 

 

Potência Instalada 4 MW 

Produção média prevista 15,3 GWh/ano 

Aerogeradores 

Número 1 

Potência unitária 4 MW 

Altura 100 m 

Diâmetro do rotor 137 m 

Posto de transformação Interno 

Número de pás 3 

Velocidade de rotação do rotor 7 - 14 rpm 

Velocidade do 
Vento 

Velocidade para a potência 
nominal 

11 m/s 

Velocidade de início de 
funcionamento 

3 m/s 

Velocidade de Paragem 22 m/s 

Acesso  Extensão 91 m 

Vala de cabos Extensão 295 m 

 

Relativamente ao aerogerador a utilizar, este é basicamente constituído por uma estrutura tubular cónica, que suporta 
no topo uma unidade designada por cabina ou nacelle, no interior da qual se encontram alojados os equipamentos, 
entre os quais o gerador, que é acionado por um rotor constituído por três pás. 

Para a montagem do aerogerador está previsto a execução de uma plataforma junto à fundação do aerogerador, com 
dimensões adequadas, para o estacionamento dos veículos de transporte dos componentes dos aerogeradores e para 
a manipulação dos principais componentes destes, com recurso a gruas de elevada capacidade. A plataforma, ajustada 
dentro do possível ao terreno natural, terá cerca de 60 m de comprimento e 30 m de largura na sua superfície. 

A plataforma executada para montar o aerogerador (fase de construção), em termos de configuração, será mantida 
durante toda a vida útil do projeto, pois poderá eventualmente na fase posterior de exploração ser necessário substituir 
algum equipamento como por exemplo, pás do aerogerador. No entanto, na fase final da construção, após a montagem 
do aerogerador, serão realizados os trabalhos de recuperação paisagística sobre esta plataforma, de forma a minimizar 
o impacte paisagístico e a prevenir possíveis ações erosivas. 

A rede de cabos de 20 kV fará a interligação do aerogerador, através do respetivo Posto de Transformação (PT), ao 
barramento de 20 kV da subestação, e deste para o transformador principal, por meio das respetivas celas de disjuntor. 

Os cabos elétricos serão instalados numa vala a desenvolver, em que no seu troço inicial a vala irá desenvolver-se ao 
longo do novo caminho até chegar ao acesso existente. A partir deste ponto, até à subestação, a vala de cabos irá 
desenvolver-se ao longo do caminho existente, sendo que à chegada à subestação a vala irá em terreno natural, paralela 
ao percurso dos cabos subterrâneos já existentes. A vala terá cerca de 0,8 m de profundidade e 0,4 m de largura, e 
295  m de extensão. 
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Para chegar à zona de instalação do aerogerador que constitui o Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Sicó, 
serão utilizadas as vias existentes que já foram utilizadas na construção do Parque Eólico da Serra de Sicó. Assim, já 
existem caminhos de acesso até muito próximo do local de implantação do aerogerador, prevendo-se apenas a 
necessidade de construir um caminho com cerca de 91 m desde esse ponto até ao local do novo aerogerador. 

O pavimento será constituído por uma camada em ABGE (tout-venant) com a espessura necessária ao cumprimento das 
especificações do transportador, com um mínimo de 25 cm ao longo da via de acesso e plataformas. A inclinação 
transversal do pavimento é de 2% para cada lado a partir do eixo. 

O EIA propõe a instalação de um estaleiro, com cerca de 600 m2, sendo que o local escolhido foi o mesmo utilizado 
durante a construção do Parque Eólico da Serra de Sicó e que atualmente já se encontra recuperado. 

Os valores de escavação e aterros associados à movimentação de terras necessária à implantação das várias 
componentes do projeto são um total de cerca de 2 085 m3 de escavação e de cerca de 2 166 m3 de aterro. 

Assim, verifica-se que a implantação do sobreequipamento implica a instalação/execução dos seguintes trabalhos: 

 Instalação e utilização do estaleiro; 

 Limpeza dos terrenos / desmatação, escavação / aterros / compactação; 

 Construção do acesso; 

 Construção da plataforma de apoio à montagem do aerogerador; 

 Montagem do aerogerador; 

 Abertura da vala para instalação da rede de cabos; 

 Movimentação de máquinas, veículos e pessoas afetas à obra; 

 Depósito temporário de terras e materiais; 

 Produção de resíduos e efluentes; 

 Desativação do estaleiro e recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

O EIA perspetiva uma duração aproximada de 3 meses e meio para a construção do Sobreequipamento do Parque Eólico 
da Serra de Sicó. 

Para a fase de exploração realçam-se as seguintes atividades: 

 Presença e funcionamento do aerogerador; 

 Manutenção e reparação de equipamento; 

 Produção de energia elétrica. 

Das visitas a alguns parques eólicos que se encontravam em manutenção, mais concretamente em mudança das pás 
dos aerogeradores, verificou-se uma movimentação significativa de máquinas e veículos afetos à mesma e a destruição 
do coberto vegetal das plataformas de montagem em recuperação. Assim, considera-se que além destas atividades 
previstas poderão ocorrer outras com impactes semelhantes aos da fase de construção.  

A fase de exploração (vida útil) prevista para o projeto é de 25 anos. 

 

4. APRECIAÇÃO DO PROJETO 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A CA entende que na globalidade, com base no EIA, nos elementos adicionais e nos pareceres recebidos foi reunida a 
informação necessária para a compreensão e avaliação do projeto. 

No âmbito da avaliação e dadas as características e dimensão do projeto e do seu local de implantação considera-se 
como fatores ambientais relevantes os Sistemas ecológicos, a Paisagem, e a Socioeconomia.  

Foram também analisados os seguintes fatores ambientais: Recursos Hídricos, Geologia e Geomorfologia, Solos e 
Ocupação do Solo, Ambiente Sonoro, Património Cultural e Saúde Humana. 
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No presente parecer foi igualmente verificada a compatibilização do projeto com os Instrumentos de Gestão do 
Território no capítulo referente ao Ordenamento do Território. 

4.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

4.2.1 Caracterização da Situação Atual 

A caracterização da geologia, geomorfologia e recursos minerais efetuada tem por base o EIA bem como a Notícia 
Explicativa da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000, folha 23-A Pombal (Manuppella et al, 1978), Dias et al. 
(2013) e informação interna do LNEG. 

Geomorfologia 

A área de implantação do projeto situa-se na Orla mesozoica ocidental, mais precisamente na unidade geomorfológica 
do Maciço Calcário de Sicó. Este maciço corresponde a uma serra homónima que se desenvolve, grosso modo, entre 
Pombal, a sudoeste, e Rabaçal, a nordeste. A área de estudo situa-se na vertente poente desta serra, a cerca de 3 km a 
poente do seu topo, que culmina aos cerca de 555 m, numa superfície aplanada com drenagem para norte, para o 
ribeiro do Barrocal, e para sul para o ribeiro do Vale, ambos afluentes do rio Arunca. 

A geomorfologia do Maciço de Sicó apresenta uma forte dependência estrutural, tendo em consideração a sua litologia 
carbonatada (calco-dolomítica, calco-margosa e calcária) bem como a tectónica1. Em termos gerais a compartimentação 
litológica e tectónica do maciço permite distinguir as Colinas dolomíticas (a este), as Depressões calco-margosas (na 
porção central) e as Serras e planaltos calcários (a oeste)1. 

O Maciço de Sicó representa um dos mais importantes relevos carsificados da Orla Meso-Cenozoica Ocidental com a 
presença de um exocarso de carácter marcadamente fluvial onde assumem particular destaque os vales fluviocársicos1, 
mas também um extenso endocarso constituído por cavidades cársicas.  

No maciço encontramos praticamente toda a gama de formas cársicas de superfície, desde os campos de lapiás às 
dolinas e às grandes depressões. Também as fórnias (ou reculées) marcam presença na paisagem cársica do Maciço de 
Sicó com formas bem desenvolvidas no compartimento meridional ou na Serra do Rabaçal. As vertentes abruptas 
daquelas formas fluviocársicas, bem como das escarpas de falha, que bordejam o maciço, terão sido afeiçoadas pelos 
processos de meteorização em diferentes paleoambientes, com particular destaque para os paleoambientes crionivais 
que foram responsáveis pelas características “buracas”, porventura a melhor imagem de marca do Maciço de Sicó1. 

Segundo o relatório síntese deste EIA, na área prevista para o projeto observam-se solos castanho-avermelhados típicos 
dos ambientes cársicos e fragmentos de rocha soltos dispersos, assim como alguns afloramentos de pequena dimensão. 
Na área de estudo observam-se afloramentos rochosos de maior dimensão que, de um modo geral, apresentam 
vestígios de carsificação.  

Geologia 

Em termos geológicos, o Maciço de Sicó representa um dos mais expressivos maciços carbonatados da Bacia Lusitânica, 
a par com o Maciço Calcário Estremenho. Foi estruturado na dependência de uma espessa série sedimentar 
carbonatada com litologias variáveis (calco-dolomíticas, calco-margosas e calcárias) entre o Jurássico Inferior e o 
Jurássico Superior. 

Em termos litostratigráficos, no sector de Degracias-Sicó a série inclui, na parte inferior, calcários micríticos, 
normalmente cinzentos e com horizontes mais ou menos ricos de nódulos de sílex (formação de Degracias, do 
Bajociano), a que se sobrepõem essencialmente fácies biodetríticas e oolíticas (packstones a grainstones/rudstones) e 
biomicríticas, lagunares a peritidais (formação de Senhora da Estrela, do Bajociano a Batoniano) e a formação de Sicó, 
onde se encontra implantado o projeto em causa, que é constituída por calcários puros, calciclásticos, por vezes 
oolíticos, de idade batoniana. Os calcários, calcários margosos e margas das formações de Cabaços e de Montejunto, já 
do Oxfordiano-Kimeridgiano (Jurássico Superior), que se sobrepõem aos anteriores, afloram nas proximidades da área 
de implantação do aerogerador. 

                                                

 

1 Cunha, L. e Dimuccio, L. (2017) O Maciço de Sicó (Portugal Central): estrutura geológica, geomorfologia e carsificação superficial. 
Livro de Actas do 8º Congresso Nacional de Geomorfologia 2017, Editor: Associação Portuguesa de Geomorfólogos. 
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Em termos estruturais o maciço de Sicó é truncado por duas principais famílias de falhas, uma de orientação geral WNW-
ESSE e outra NNW-SSE, sendo que a primeira ocorre mais proximamente à área de estudo, a cerca de 1,5 km a nordeste. 

Relativamente à sismicidade histórica, a área de estudo está localizada na zona de intensidade VIII (Carta de Isossistas 
de Intensidades Máximas (1531 – 1996), escala de Mercalli Modificada de 1956). De acordo com o zonamento sísmico 
proposto no Anexo Nacional do Eurocódigo 8, inclui-se na zona 1.5 para ação sísmica tipo 1 (interplacas) e na zona 2.4, 
para ação sísmica tipo 2 (intraplacas). Segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e 
Pontes (RSAEEP, 1983), a área de implantação do projeto está na zona C correspondente à segunda zona de menor 
intensidade da atividade sísmica de Portugal continental (Zonamento sísmico de Portugal Continental), com um 
coeficiente de sismicidade (α) de 0,5. 

Em termos de estruturas tectónicas ativas, e segundo a Carta Neotectónica de Portugal (1/1 000 000)2, a cerca de 3,5 km 
a oeste da área de estudo ocorre um lineamento geológico com direção NNW-SSE que pode corresponder a uma falha 
ativa, e a cerca de 3,7 km a leste ocorre uma falha provável de direção NE-SW, com componente de movimentação 
vertical do tipo inverso que corresponde ao prolongamento para norte da falha Nazaré-Pombal. 

O património geológico do Maciço de Sicó é vasto. Formas cársicas e fluviocársicas a diferentes escalas, de superfície 
ou subterrâneas, formações geológicas com diferentes composições e significados genéticos, proporcionam um 
mosaico paisagístico complexo, diversificado e muito interessante do ponto de vista estético3. Por isso, são muitos os 
elementos geopatrimoniais do Maciço de Sicó a merecer atenção do ponto de vista da sua geoconservação. 

Na totalidade do Maciço de Sicó são inventariadas cerca de trezentas cavidades cársicas (grutas) de diferentes tipos, 
tamanhos e caraterísticas espeleogenéticas, quase todas nas serras e planaltos calcários da porção setentrional. O maior 
e mais interessante sistema cársico subterrâneo ativo até agora conhecido no maciço de Sicó - o chamado “Sistema 
Espeleológico do Dueça” - encontra-se longe da área de implantação deste projeto, a cerca de 5 km a sul da vila de 
Penela4. 

Segundo o EIA, “no reconhecimento de superfície efetuado não foram identificadas formas relevantes de morfologia 
cársica, como lapiás, grutas, algares, dolinas ou outras formas. Esta situação foi confirmada pelos resultados da 
prospeção com georadar, que permitiram verificar que existe apenas carsificação incipiente até 4-5 m de profundidade, 
mas com cavidades descontínuas e de dimensões infra-métricas”. Daqui se depreende que não é expectável que o 
projeto venha a interferir com valores geológicos com interesse conservacionista. 

Recursos Minerais 

A geologia da área de estudo apresenta potencialidade no recurso calcário, com aplicação na indústria da construção 
civil, seja para britas, calçada ou rocha ornamental dependendo do seu estado. 

Segundo o EIA, nas proximidades da área em apreço encontram-se algumas áreas de concessões mineiras a uma 
distância mínima de 6 km, em diversas fases (publicação, concedidas ou pedidas), áreas de reserva ou cativas (a 4 e 7 
km de distância) e uma pedreira de calcário a cerca de 1 km a sudoeste (não sendo explicitado se se encontra em 
laboração). 

4.2.2 Avaliação de Impactes 

Geologia e Geomorfologia 

Os principais impactes na Geologia e Geomorfologia resultam das atividades de escavação e de movimentação de terras. 
Este tipo de atividades inerentes à colocação do aerogerador, construção do novo caminho e à abertura de vala para a 
passagem dos cabos de ligação, produzem alterações locais na geomorfologia do terreno que, por envolverem 
escavações relativamente superficiais, produzem impactes negativos e pouco significativos. 

Apesar do levantamento efetuado com recurso a georadar não ter detetado, até à profundidade de 4-5 m, qualquer 
cavidade ou estrutura com eventual interesse conservacionista, considera-se que a aferição da ocorrência destes 

                                                

 

2 Cabral, J.; Ribeiro, A. (1988) Carta Neotectónica de Portugal Continental. Escala 1: 1 000 000. Direção Geral de Geologia e Minas, 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Secretaria de Estado do Ambiente e Recursos Naturais. 
3 Cunha, L. e Dimuccio, L. (2017) O Maciço de Sicó (Portugal Central): estrutura geológica, geomorfologia e carsificação superficial. 
Livro de Actas do 8º Congresso Nacional de Geomorfologia 2017, Editor: Associação Portuguesa de Geomorfólogos. 
4 Cunha, L., Dimuccio, L. e Aubry, T. (2017) Grutas do Maciço de Sicó (Portugal Central): geologia, geomorfologia e espeleogénese. 
Livro de Actas do 8º Congresso Nacional de Geomorfologia 2017, Editor: Associação Portuguesa de Geomorfólogos. 
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valores só será cabal em fase de construção da sapata do aerogerador, que será implantada, segundo os dados 
fornecidos, a uma profundidade de cerca de 3 m.  

Caso não sejam afetadas estruturas cársicas que sejam consideradas valores científicos, e considerando a natureza, 
dimensão e localização do projeto, considera-se que os impactes expectáveis serão pouco significativos. 

Recursos Minerais 

Dada a tipologia deste projeto, em que a área afeta ao aerogerador é quase pontual e considerando que não existem 
estudos de pormenor sobre a aptidão para rocha industrial dos calcários aflorantes na região, consideram-se nulos os 
impactes nos eventuais recursos geológicos que poderão ocorrer na área de estudo. 

4.3 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

4.3.1 Caracterização da Situação Atual 

A área prevista para a implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Sicó coincide com a Zona Especial 
de Conservação (ZEC) Sicó/Alvaiázere – PTCON0045, classificada pelo Decreto Regulamentar nº 1/2020 de 16 de março, 
pelo que lhe são aplicáveis as disposições do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações do Decreto-Lei 
n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 08 de novembro e ainda o Plano Sectorial da Rede 
Natura (PSRN) publicado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008 de 21 de Julho.  

Flora, Vegetação e Habitats 

Os levantamentos efetuados pelo EIA confirmam a presença na área de estudo de várias espécies RELAPE da flora como 
o endemismo lusitano Iris xiphium var. lusitanica, espécie integrante do Anexo V do Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de 
Abril, e endemismos ibéricos como Anthyllis vulneraria subsp. lusitanica (espécie também do Anexo V do mesmo dipola), 
Arenaria conimbricensis subsp. conimbricensis, Salvia sclareoides, Thapsia minor e Thymus zygis subsp. sylvestris. 

O EIA lista também um número considerável de espécies de orquídeas com ocorrência potencial na área do projeto, 
tendo sido possível confirmar na visita da comissão de avaliação, realizada a 4 de março, a presença de duas espécies 
em floração: Ophrys tenthredinifera e Orchis conica. 

Verifica-se que o projeto coincide com os seguintes habitats do anexo B-I do Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, com 
as alterações do Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro: 6110* - Prados rupícolas calcários da Alysso-Sedion albi; 
6210* - Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia) (importantes habitats 
de orquídeas); 6220* - Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea; 5330pt5 – Carrascais, espargueirais 
e matagais afins basófilos. (*habitat prioritário)  

Com efeito, e de acordo com o EIA, é possível identificar na área de estudo as seguintes unidades de vegetação, algumas 
das quais correspondem aos habitats referidos:  

- Matos dominadas por Cistus monspeliensis, com a presença comum de Erica arborea, Lavandula stoechas, 
Daphne gnidium, Cistus crispus, Pistacia lentiscus, Crataegus monogyna, Olea europaea var. sylvestris, etc. 
A estas áreas de matos associam-se alguns dos endemismos referidos acima como Anthyllis vulneraria subsp. 
lusitanica e Arenaria conimbricensis subsp. conimbricensis. 

- Matos altos dominados por carrasco (Quercus coccifera) correspondentes ao subtipo pt5 – Carrascais, 
espargueirais e matagais afins basófilos, do habitat 5330. É ainda a presença de Pistacia lentiscus, Osyris 
alba, Myrtus communis, Olea europaea var. sylvestris e Phillyrea angustifolia. 

- Comunidades herbáceas dominadas por Brachypodium phoenicoides correspondentes a mosaicos dos 
habitats prioritários 6210* e 6220*, habitats relevantes para várias espécies de orquídeas e aos quais se 
associam outras espécies como Dactylis glomerata, Gladiolus illyricus e Salvia sclareoides e 
Pseudarrhenatherum longifolium. 

- Comunidades de suculentas rupícola associadas a áreas com afloramentos calcários, correspondentes ao 
habitat 6110* e dominadas por Thymus zygis subsp. sylvestris e Sedum album.  

No que concerne à área de cada um dos habitats na área de estudo, o EIA calcula que o habitat 5330pt5 cobre uma 
2,82 ha, correspondente a 22,45% da área de estudo; o habitat 6110* abrange uma área de 0,45 ha correspondente a 
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3,57% da área de estudo e o mosaico dos habitats 6110*+6210*+6220* cobre uma área de 1,20 ha correspondente a 
9,58% da área estudada. 

A unidade de vegetação mais abundante é o mato dominado por Cistus monspeliensis, representando, segundo o EIA 
cerca de 55% da área de estudo,  

O EIA refere também a presença na área de estudo de pequenas manchas de eucalipto e comunidades ruderais 
associadas a locais artificializados.  

Verifica-se a ocorrência na área de estudo a espécie exótica invasora Cortaderia selloana, erva-das-pampas, segundo o 
disposto no Decreto-Lei nº 92/2019, de 10 de julho. 

Fauna 

No que se refere à avifauna, o EIA destaca como tendo ocorrência potencial e/ou confirmada na área de estudo as 
seguintes espécies com estatuto de ameaçadas segundo o Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal: Aquila fasciata 
(“Em perigo”); Accipiter gentilis, Circus cyaneus, Falco subbuteo, Saxicola rubetra e Caprimulgus europaeus (com 
estatuto de ameaça – “Vulnerável”); e ainda as espécies Aquila pennata, Circaetus galllicus, Corvus corax e Bubo bubo 
(que se encontram “Quase ameaçadas”). 

De referir ainda a ocorrência regular na área de estudo de espécies como Buteo buteo e Falco tinnunculus. 

A área de estudo tem particular relevância para as espécies que preferem áreas abertas dominadas por matos ou prados 
como é o caso de Circus cyaneus, Circaetus gallicus, Saxicola rubetra, Corvus corax, Falco tinnunculus, etc. 

O EIA salienta ainda que no âmbito da monitorização do Parque Eólico de Sicó em fase de exploração nos dois primeiros 
anos foi detetado um cadáver de pardal-francês (Petronia petronia). 

Relativamente à Mamofauna – quirópteros, salienta-se a ocorrência potencial/confirmada das seguintes espécies por 
terem estatuto de conservação elevado segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal: Rhinolophus euryale, 
Myotis blythii, Rhinolophus mehlyi que se encontram ”Criticamente em perigo”; Myotis bechsteinii, que se encontra “Em 
perigo”; Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum e Rhinolophus hipposideros, com estatuto 
de ameaça “Vulnerável”. 

Refere-se a presença confirmada/potencial na área de estudo, segundo o EIA, das seguintes espécies do Anexo B-II do 
Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, com as alterações do Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro: Barbastella 
barbastellus (confirmado), Myotis myotis (confirmado) e Myotis emarginatus (potencial). E ainda as seguintes espécies 
com ocorrência confirmada pelo EIA na área de estudo e integrantes do Anexo B-IV do mesmo diploma: Nyctalus leisleri, 
Nyctalus lasiopterus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Myotis escalerai, 
Myotis daubentonii, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus e Tadarida teniotis. 

São conhecidos dois abrigos de quirópteros com importância nacional, um deles a 4 km e outro a 9 km do projeto, e um 
número considerável de outros abrigos com relevância regional para este grupo na envolvente da área de estudo.  

Sublinha-se a importância do território cársico onde se insere o projeto para este grupo de organismos, favorecendo a 
existência de um elevado número de abrigos para espécies cavernícolas e fissurícolas.  

De notar ainda a síntese apresentada no EIA relativa aos resultados da monitorização dos quirópteros efetuada em fase 
de exploração do parque eólico da Serra de Sicó: da monitorização em altura (a 8 m e a 80 m) da utilização do espaço 
por este grupo “salientam-se as espécies Morcego-rabudo (Tadarida teniotis), Morcego-arborícola-pequeno (Nyctalus 
leisleri) e Morcego-arborícola-gigante (Nyctalus lasiopterus) por serem as mais observadas a 80 m de altura, 
apresentando por isso maior risco de colisão”. “De salientar ainda que, de acordo com a monitorização da mortalidade 
realizada nos 3 primeiros anos de exploração do Parque Eólico da Serra de Sicó, constituído por 10 aerogeradores, a 
mortalidade de morcegos estimada foi diminuindo ao longo do tempo, com 126 indivíduos estimados no primeiro ano 
de exploração, 57 indivíduos estimados no segundo ano de exploração e 0 indivíduos estimados no terceiro ano de 
exploração. Dos 7 cadáveres detetados ao longo deste período de 3 anos de monitorização, observou-se que 1 pertencia 
ao género Pipistrellus e 1 pertencia ao género Nyctalus, não tendo sido identificadas as espécies dos restantes”. 

4.3.2 Avaliação de Impactes 

Flora, Vegetação e Habitats 

Na fase de construção, os principais impactes do projeto sobre a flora e vegetação são a destruição direta do coberto 
vegetal inerente às ações de desmatação, escavação, terraplanagem e construção dos vários elementos do projeto: 
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plataformas, instalação do aerogerador, abertura de valas para instalação de cabos, estaleiro e outras estruturas 
temporárias. 

De referir ainda os impactes decorrentes de movimentação de maquinaria, veículos e pessoas. Estas situações podem 
ser indutoras de impactes negativos como a destruição direta de comunidades vegetais e/ou espécies, compactação ou 
mobilização de solos. 

A decapagem, movimentação e deposição de terras poderão igualmente ter impactes negativos provocando a 
destruição das comunidades, espécies, do banco de sementes presente no solo, mas também por poder potenciar a 
disseminação de sementes de espécies invasoras para áreas ainda não invadidas.  

À fase de construção estão ainda associados impactes decorrentes da emissão e deposição de poeiras sobre a 
vegetação. 

O quadro seguinte foi retirado do EIA (Relatórios Técnico) e contabiliza a área de cada unidade de vegetação e habitats 
afetados pelo projeto. 

 

Fonte: EIA 

Considera-se que o impacte da construção do projeto sobre a flora e vegetação é negativo e significativo, pela destruição 
de áreas de habitats do anexo B-I do Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, com as alterações do Decreto-Lei nº 49/2005 
de 24 de Fevereiro, em particular pela afetação dos habitats prioritários 6110*, 6210* e 6220*. 

Os impactes sobre a flora e habitats durante a fase de exploração resultam essencialmente das ações de manutenção 
das várias estruturas do sobreequipamento, sendo que a circulação de maquinaria, veículos e pessoas poderá destruir 
a vegetação nativa e favorecer a dispersão de espécies exóticas de caráter invasor.  

Considera-se que estes impactes são negativos e significativos, caso afetem os habitats prioritários identificados 
anteriormente. 

Fauna 

Os principais impactes na fase de construção do projeto prendem-se com a perturbação associada à circulação de 
máquinas, viaturas e pessoas, a possível exclusão das espécies das áreas intervencionadas e áreas próximas; a 
destruição, alteração e fragmentação de habitats e ainda com a possibilidade de mortalidade por atropelamento.  

Os principais impactes decorrentes da fase de exploração do projeto estão associados à colisão de vertebrados 
voadores com os aerogeradores (ou por barotrauma, no caso dos quirópteros); com a perturbação, possível efeito de 
exclusão de espécies e alterações comportamentais; com a destruição de habitats decorrentes de ações relacionadas 
com manutenção do projeto, gestão da vegetação e possível aumento da mortalidade por atropelamento.  

Impactes cumulativos 

O sobreequipamento do parque eólico pode potenciar, cumulativamente com o Parque Eólico de Sicó, impactes 
relativos à diminuição da área ocupada por habitats naturais, efeitos de exclusão das espécies da fauna e mortalidade 
de aves e morcegos. 
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4.4 PAISAGEM 

4.4.1 Caracterização da Situação Atual 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e 
caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com o Estudo 
“Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de Cancela d'Abreu et al. 
(2004), a Área de Estudo a uma escala regional (macroescala) insere-se em 2 dos 22 Grandes Grupos de Unidades de 
Paisagem (macroestrutura): Grupo H – “Beira Litoral” e Grupo K - “Maciços Calcários da Estremadura”. Num nível 
hierárquico inferior a Área de Estudo interseta 2 Grandes Unidades inseridas dentro dos anteriores Grupos, 
respetivamente: “Leiria - Ourém – Soure (60)” e “Maciço Calcário Coimbra – Tomar (67)”. 

Foram ainda consideradas, ou delimitadas, 5 Subunidades Homogéneas de Paisagem que constituem um 3º nível 
hierárquico, cujo critério de delimitação se baseia na fisiografia da Área de Estudo. Dentro da Unidade de paisagem 

“Leiria - Ourém – Soure (60)” foram identificadas 3 subunidades: “Vale Matosos”; “Vale do Arunca” e “Encostas/Colinas 
de Transição”. Dentro da unidade de paisagem “Maciço Calcário Coimbra – Tomar (67)” foram consideradas 2 
subunidades de paisagem: “Cumeada do Sicó” e “Encostas/Colinas de Transição”.  

No que se refere, em concreto, às componentes do Projeto – estaleiro, acesso dedicado, vala de cabos, plataforma, 
fundação do aerogerador e áreas de trabalho exteriores às diversas áreas úteis de implantação das componentes do 
projeto - localizam-se no Grande Grupo de Unidades (Grupo K) “Maciços Calcários da Estremadura”, na Grande Unidade 
de Paisagem “Maciço Calcário Coimbra – Tomar (n.º 67)” e na Subunidade  de Paisagem “Cumeada do Sicó”. Descreve-
se apenas a Subunidade de Paisagem onde se situa o Projeto: “Cumeada do Sicó”. 

Esta subunidade é totalmente ocupada pela Zona Especial de Conservação (ZEC) Sicó/Alvaiázere (PTCON0045). É uma 
subunidade com uma altimetria superior a 300 m, onde se destaca a cumeada central a Serra de Sicó. Com 553 m no 
ponto mais elevado, esta serra que dá nome a todo o maciço calcário sendo a mais alta do seu bloco ocidental. O intenso 
processo de lapiazação que sofreu, faz da Serra de Sicó um dos magníficos exemplos de paisagem cársica da região.  

Neste maciço, existe uma vegetação de características mediterrânicas da qual constituem relíquias as raras manchas 
dos balsedos de carrasco e pequenas áreas residuais das matas de carvalho-cerquinho e sobreiro. Observa-se ainda 
outras pequenas cumeadas, quer pela sua morfologia e geologia, dominadas por matos e pequenas formações 
florestais.  

Análise Visual da Paisagem 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, definida por um buffer com 5 km de raio, com base em 
três parâmetros: Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem.  

No que se refere à Qualidade Visual, considera-se que a área de estudo se encontra, maioritariamente, inserida na 
classe de Qualidade Visual “Média”, discordando-se do apresentado na cartografia, onde predomina a classe de “Média 
a Elevada”. No entanto, considera-se que a ponderação aplicada, para a maioria das áreas que foram integradas na 
classe de “Média”, se revela adequada. De igual modo, considera-se adequada a integração de parte da serra de Sicó 
na classe “Média a Elevada”, tal como expresso na cartografia do EIA.  

Parte, ainda relevante, da serra deveria estar integrada na classe de Qualidade Visual “Elevada”, considerando-se ter 
sido subvalorizada. Destaca-se a área, onde tal é, de todo, mais evidente, que corresponde ao vale da ribeira do Vale 
(por onde se desenvolve parte da Rota do Paleolítico) e em particular aos contrafortes da serra de Sicó do lado nascente, 
embora também as encostas do lado poente tenham particulares características que podiam também justificar a sua 
valoração. Destaca-se também grande parte da extensão do sopé da serra, do lado norte e nascente, por onde se 
desenvolve parte da “Rota do Paleolítico”, compreendida entre: a povoação de Jagardo através da N527 até Pousadas 
Vedras; de Pousadas Vedras até Ereiras através da M1022; de Pousadas Vedras através da CM1074 até Sabugueiro; de 
Ereiras até Ramalhais de Cima através das estradas Rua da Cavadinha e M526 à qual se liga num entroncamento. 
Também se pode ainda destacar a extensão da estrada N348-1 entre a povoação de Vérigo e Pousadas Vedras. Todas 
as referidas vias se constituem como vias panorâmicas e evidenciam uma envolvente com níveis de qualidade visual 
superiores aos considerados na carta de Qualidade Visual apresentada. 

Todas as componentes – estaleiro, acesso dedicado, plataforma, sapata do aerogerador e vala de cabos - do projeto, 
em avaliação, localizam-se em área cuja envolvente revela Qualidade Visual “Média a Elevada”. 
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Relativamente à Capacidade de Absorção, considera-se que a área de estudo se encontra, maioritariamente, inserida 
na classe de Capacidade de Absorção Visual “Média”. 

As componentes do projeto, inserem-se em área da classe de Capacidade de Absorção Visual “Média”. Contudo, importa 
referir que os impactes visuais negativos que decorrerão, sobretudo, na fase de construção, não terão grande projeção 
sobre a área de estudo, dado ocorrerem numa primeira fase, e até à montagem do aerogerador, junto ao solo. Acima 
do solo, e tendo em consideração a altura do aerogerador, o mesmo passará a ser visível a partir de uma certa altura, 
pelo que a capacidade de absorção para a referida classe deixa de se aplicar. 

O território em análise, situa-se maioritariamente na classe de Sensibilidade Visual da paisagem “Média”. As 
componentes do projeto, em avaliação, localizam-se todas em área com Sensibilidade Visual “Média”. 

4.4.2 Avaliação de Impactes 

Genericamente, os impactes refletem-se em alterações diretas/físicas sobre o território, isto é, sobre os seus 
valores/atributos, e indiretas, em termos visuais, com consequência na dinâmica e escala de referência desses locais, 
sobretudo, no caso do aerogeradores, por se constituírem como estruturas de escala desmesurada, condicionando 
assim negativamente a leitura da Paisagem. As disrupções físicas e, consequentemente, visuais mais significativas, 
criadas na fase de construção, permanecerão de forma irreversível no tempo, com clara perda de valor cénico dos locais 
afetados.  

Neste contexto de obra, importa referir os impactes também sobre outra vertente, poucas vezes abordada e/ou 
referida, e que se prendem com a questão da identidade sonora da Paisagem, complementar da mera construção visual. 
Nesta perspetiva, a atividade desenvolvida pelas máquinas, fixas e/ou em circulação, comprometerá temporariamente 
a qualidade acústica e a identidade sonora dos locais, de certa forma indissociáveis da uma perceção e apreensão da 
Paisagem com níveis de qualidade elevados. 

Fase de construção 

Para além das referidas áreas úteis de implantação do Projeto, serão também afetadas áreas adjacentes a estas, ou 
seja, as áreas de trabalho, onde decorrem as movimentações/manobras das máquinas. Incluem-se também as áreas 
relativas aos locais de implantação dos estaleiros e de armazenamentos de materiais. 

No caso do presente Projeto, na identificação de impactes, foram detetados impactes estruturais, que ocorrerão 
durante a Fase de Construção, pela alteração do uso/ocupação do solo e da morfologia, com as consequentes alterações 
paisagísticas e impactes visuais/cénicos embora, maioritariamente, de expressão mais local.  

Assim, como principais alterações na Paisagem identificam-se as seguintes situações: 

 Desmatação e desflorestação: impactes associados a ações de destruição do coberto vegetal, neste caso, matos, 
que ocorrerão na área de implantação das componentes do projeto. No caso da desflorestação não se verifica 
afetação. - Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente (acesso dedicado e zona de fundação 
do aerogerador) a temporário (estaleiro, plataforma e vala de cabos), irreversível (acesso e zona de fundação do 
aerogerador) a parcialmente reversível (plataforma e vala de cabos) a reversível (estaleiro), baixa magnitude e 
pouco significativo. 

 Alteração da morfologia natural do terreno: impactes associados a ações de modelação do terreno devido à 
implantação das componentes do projeto - estaleiro (30x20 m - 600 m2), fundações e plataformas dos 
aerogeradores (total de 2765 m2) e vala de cabos elétricos (295 m). - Impacte negativo, direto, certo, imediato, 
local, permanente (acesso, zona de fundação e plataforma do aerogerador) a temporário (estaleiro e vala de 
cabos), irreversível (pequeno acesso, zona de fundação e plataforma do aerogerador) a reversível (estaleiro e 
vala de cabos), reduzida (estaleiro, acesso dedicado e vala de cabos) a média (fundação e plataforma – taludes 
de 3 m em escavação e aterro) magnitude e pouco significativo (estaleiro, acesso dedicado, fundação, plataforma 
e vala de cabos – 20 kV). 

Os impactes visuais negativos sobre a Paisagem decorrem, sobretudo, e em primeira instância, da intrusão visual 
resultante da presença de entidades artificiais (máquinas, equipamentos, materiais e estaleiros). Num segundo 
momento, ou em simultâneo, decorrem do resultado visual das ações - desflorestação, desmatação e alterações de 
morfologia - desempenhadas por entidades artificiais (máquinas) que se traduz, inevitavelmente, em impactes de 
natureza visual, projetados pelas “feridas” que vão sendo geradas/abertas assim como também decorrentes das perdas 
de valores/atributos visuais naturais por destruição irreversível destes, sobretudo, de vegetação e dos afloramentos 
rochosos. 
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Para a determinação, e avaliação, dos impactes visuais da intervenção, é considerada a bacia visual elaborada para o 
sobreequipamento/aerogerador e apresentada no EIA: 

1. Observadores Permanentes (edificado/habitações) 

2. Observadores Temporários (utentes das vias rodoviárias) 

3. Áreas de Qualidade Visual “Elevada” (integridade visual) 

O conjunto destes impactes visuais entendem-se como “Desordem Visual”, dentro do qual se destacam, sobretudo, a 
formação de poeiras, percetíveis a maiores distâncias, e que se reflete na diminuição da visibilidade, sobretudo 
localmente, e a montagem do aerogerador em altura, também ela percecionada a maiores distâncias, impacte este que 
é reforçado pela presença de gruas de apoio à montagem em altura. 

 Diminuição da visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras em suspensão no ar, sobretudo se os 
trabalhos decorrem em tempo seco. É resultante da desmatação e, sobretudo, do movimento de terras e 
destruição de substratos rochosos e de afloramentos rochosos - beneficiação do estaleiro e do acesso principal, 
abertura do novo acesso dedicado, área da fundação, área da plataforma de trabalho, abertura da vala e áreas 
adjacentes sempre perturbadas com o depósito de terras e de materiais assim como da circulação das máquinas 
em manobras. Num total de cerca de 4 900m2, contudo, apenas estimado tendo em consideração as áreas úteis 
de implantação das componentes do projeto. 

A movimentação das máquinas ao longo dos acessos e em sistema de repetidas passagens sobre as mesmas 
áreas, conduzirá, por si só, à compactação e à pulverização do solo vivo, o que será suficiente para um aumento 
importante dos níveis de poeiras no ar. Um aumento significativo, ou muito significativo, dos níveis de poeiras 
traduzir-se-á num impacte significativo em termos visuais, sobretudo no local de obra, e com consequências, 
sobretudo, sobre os trabalhadores/observadores permanentes presentes na obra e na fase de construção. 

- Impacte negativo, direto, certo, temporário, local, reversível, baixa magnitude e pouco significativo a 
significativo (pontualmente, sobretudo, se decorrer em tempo seco). 

 Montagem do aerogerador/sobreequipamento: o impacte visual negativo decorre da montagem da estrutura 
na vertical - aerogerador - e é reforçado pela presença da grua. A montagem em altura será gradual e progressiva 
pelo que o impacte visual negativo projetado pela montagem irá atingindo progressivamente maior 
percentagem do território até as pás estarem montadas. Ou seja, passa-se gradualmente/progressivamente de 
um nível de impacte visual negativo pouco significativo e de reduzida magnitude até um impacte significativo e 
de média magnitude, no momento da assemblagem total do aerogerador. Pode considerar-se como o momento 
a partir do qual se entra na fase de exploração.  

No caso do aerogerador o impacte visual negativo projeta-se, potencialmente, de acordo com a bacia visual, 
sobre quase toda a área de estudo e, consequentemente, sobre as povoações, vias e áreas de maior valor cénico. 
A exceção vai para a parte nascente da área de estudo, onde, em parte desta, não será visível. Sensivelmente, 
na área definida pelos pontos subcolaterais ENE-ESSE. 

Dadas as distâncias às povoações e às extensões das vias a partir das quais a montagem será percecionada não 
se considera que o impacte visual negativo tenda para significativo. No entanto, no local da implantação e na 
envolvente o impacte tenderá para se classificar como significativo devido a esta ter uma qualidade cénica 
elevada. 

- Impacte negativo, direto, certo, temporário, local a regional, reversível, média magnitude e significativo (na 
envolvente do parque eólico – áreas de Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”, caso do vale e encostas 
da ribeira do Vale). 

Não decorrente, diretamente, da expressão visual das ações em si, acima referidas, mas sim do resultado final delas, 
destacam-se impactes de natureza visual, mas por perda de valor cénico, resultantes da destruição de valores visuais, 
neste caso em “mosaico” – muros de pedra, solos pedregosos, afloramentos rochosos e vegetação. No reconhecimento 
de superfície efetuado, de acordo com o expresso no EIA, não foram identificadas formas relevantes da morfologia 
cársica, enquanto valores/atributos visuais naturais da Paisagem: como lapiás, grutas, algares, dolinas ou outras formas, 
pelo que no que se refere as estas formas não se verifica a afetação física. No caso da vegetação, a sua destruição 
traduz-se na perda de valor cénico, em particular, quando a mesma – matos e rupícola - surge num padrão/mosaico, ou 
numa composição, associada aos afloramentos. São valores visuais naturais subtraídos à Paisagem pelo projeto, de 
forma permanente e irreversível. 
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 Perda de valores visuais: decorre, sobretudo, da abertura do novo acesso dedicado, da abertura do terreno para 
a fundação, da criação da plataforma de trabalho para a implantação e montagem do aerogerador que afetará 
a vegetação existente e uma parte do muro de pedra seca existente entre a plataforma e a coroa pavimentada 
em torno do aerogerador. - Impacte negativo, direto, certo, permanente, local, irreversível, baixa magnitude e 
pouco significativo. 

Fase de exploração 

Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e permanente que as várias 
componentes do projeto, uma vez finalizadas, assumem na Paisagem.  

Os impactes visuais serão tanto mais significativos quanto mais visível for a área de implantação das componentes do 
projeto bem como as próprias. A afetação local pode ser relevante, na área direta da sua implantação, assim como na 
envolvente, mais distante, definida pela área de estudo.  

A implantação do projeto traduz-se, por um lado, na perda física irreversível de valores visuais existentes, neste caso 
naturais, como os afloramentos rochosos e o coberto vegetal – herbáceo e arbustivo (matos e comunidades rupícolas - 
prados) -, que deixam de estar presentes na fase de exploração, e em seu lugar, e por substituição, passam a existir quer 
as componentes do projeto, em si mesmas, geradoras de impacte visual quer a expressão visual da degradação infligida 
aos referidos valores/atributos naturais/visuais da Paisagem, como é caso das superfícies dos afloramentos afetadas na 
sua integridade física. 

Por outro lado, sem que se traduza numa perda física de valores, a presença da estrutura do aerogerador traduz-se na 
afetação cénica quer da envolvente ao local de implantação, quer das áreas que se situam dentro da bacia visual, de 
que se destacam as áreas com qualidade visual “Elevada”, cuja integridade visual é também afetada pelo impacte visual, 
assim como as povoações – Observadores Permanentes – e as vias de circulação – observadores temporários. 

À semelhança da análise realizada para a fase de construção, no que se refere em concreto à montagem dos 
aerogeradores, as áreas sobre as quais se projeta os impactes são idênticas. Apenas o nível de magnitude e significância 
se eleva, face à situação de permanência irreversível dos aerogeradores e ao facto de este se encontrar completo na 
sua forma – torre, nacelle/rotor e pás.  

De acordo com a bacia visual apresentada para o aerogerador, gerada à altura do eixo da nacelle, ou seja, não se 
considerando a altura mais desfavorável da pá na vertical do lugar, verifica-se que, o mesmo é, potencialmente, visível 
numa parte significativa do território delimitado pelo limite da área de estudo, sobretudo, na parte mais densamente 
povoada, compreendida, sensivelmente, entre os pontos NO-O-S-SE, perfazendo cerca de 180o, centrado no 
aerogerador. Neste grande ângulo, entre várias povoações de menor ou maior dimensão, situa-se a cidade de Pombal 
com visibilidade para o aerogerador.  

Contudo, esta grande área, que forma uma semi-coroa, onde se localiza a grande maioria das povoações, situa-se, 
maioritariamente, para além dos 2,5 km e os 5 km (limite do raio que define a área de estudo). Para além deste aspeto, 
a bacia visual apresenta alguma fragmentação, ou seja, não se verifica a existência de contacto visual de forma contínua, 
ou em permanência, com o aerogerador, ao se percorrer o território em causa, apesar desta registar uma grande 
continuidade espacial e dimensão. Por fim, acresce que, a bacia visual gerada é a potencial pelo que, a ocupação/uso 
do solo – edificado e vegetação existente – constituem barreiras à projeção do impacte visual sobre o território e, 
consequentemente, tem um efeito minimizador do impacte visual negativo. Daqui decorre que, e face ao exposto, não 
se considera que o impacte visual negativo sobre as povoações e, consequentemente, sobre os observadores 
permanentes tenda para significativo. 

No que se refere às vias – Observadores Temporários – destaca-se a A34/IC8, sobretudo, pela maior proximidade ao 
sobreequipamento, pelo enquadramento cénico mais relevante e pela maior frequência de observadores, pese embora 
as maiores velocidades de deslocação tendam a reduzir a perceção visual. Destacam-se as extensões sobre as quais se 
projeta o impacte visual negativo: entre o ponto de ligação à N237 e o nó de ligação com a N1/IC2 (sensivelmente numa 
extensão de 3,5 km - zona NO da área de estudo) e entre a povoação Outeiro das Galegas e a povoação de Castelo 
(sensivelmente numa extensão de 2,5 km - zona sul da área de estudo). Contudo, em ambos as extensões, registam-se 
a distância superior a 2,5 km, que corresponde à distância de maior proximidade à referida via, pelo que, não se 
considera que o impacte visual negativo tenda para significativo. 

Por fim, no que se refere à projeção do impacte visual sobre áreas que revelam Qualidade Visual “Elevada”, verifica-se 
que o aerogerador/sobreequipamento tem um impacte visual negativo sobre as áreas desta classe, sobretudo, sobre o 
vale e encostas da ribeira do Vale, afluente do rio Arunca, e contrafortes poente da serra de Sicó. Pese embora, já parte 
dos aerogeradores existentes serem visíveis na referida área, verifica-se uma maior imposição visual do 
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Sobreequipamento, que se fica a dever a este se localizar numa posição mais próxima e, consequentemente, mais 
exposto ou visível. A posição proposta corresponde ao extremo mais ocidental (SO) do parque eólico. Sobre estas áreas 
o impacte tenderá para significativo.  

Face ao exposto, na fase de exploração prevê-se que o impacte negativo, direto, certo, permanente, local/regional, 
irreversível, média magnitude a pouco a significativo a significativo (sobre as áreas de Qualidade Visual “Elevada” na 
envolvente do parque eólico). 

Impactes cumulativos 

Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos, a presença na área de estudo de projetos de igual ou 
de diferente tipologia que contribuam sinergeticamente para a alteração estrutural e/ou funcional e/ou perda de 
qualidade visual da Paisagem. Havendo sobreposição espacial e temporal dos impactes gerados, em qualquer uma das 
fases de evolução do projeto, tal traduzir-se-á em impactes cumulativos. 

Na área de estudo (buffer) destacam-se os projetos de maior dimensão, pela área ou pelas suas características e 
dimensão em altura. De diferente tipologia: as áreas industriais de Pombal; pedreiras (Sicobrita-extração e Britagem de 
Pedra, SA e Iberobrita - Produtora de Agregados SA); via rodoviária A34/IC8; subestação e linhas elétricas aéreas. De 
igual tipologia, apenas se identifica o Parque Eólico da Serra de Sicó (10 aerogeradores). 

Todos os referidos projetos traduzem-se em alterações negativas significativas a muito significativas da Paisagem e, 
consequentemente determinam, uns sobre os outros, impactes cumulativos negativos, quer físicos quer visuais. No seu 
conjunto contribuem para a alteração do caráter da Paisagem, conferindo-lhe um maior grau de artificialização. 

No contexto particular da serra de Sicó, do conjunto dos projetos acima referidos destacam-se as pedreiras, as linhas 
elétricas aéreas e os aerogeradores existentes, dado serem os projetos que determinaram maior transformação da serra 
de Sicó. As pedreiras, pela escala da afetação física negativa muito significativa que a exploração infligiu, e inflige ainda, 
e pelo impacte visual negativo que se projeta a quilómetros de distância a par do impacte das nuvens de poeiras, mais 
ou menos constantes, bem visíveis de pontos notáveis como do Castelo de Pombal, que se localiza dentro da área de 
estudo, a cerca de 3,7 km, no caso da Iberobrita - Produtora de Agregados SA. No caso das linhas elétricas aéreas, ou 
mais precisamente dos apoios, tal como os aerogeradores, ambos são responsáveis pelo 
seccionamento/compartimentação do campo de visão e intrusão visual no horizonte visual e na Paisagem. Por outro 
lado, determinam uma alteração de escala e de referências visuais. O desenvolvimento em altura destas estruturas 
contribui de forma muito negativa para a alteração do campo visual, ao se constituírem como uma intrusão visual, cujo 
impacte visual negativo se projeta a vários quilómetros. A intrusão visual de cada componente é, neste caso, reforçada 
pelo conjunto, para a qual também contribui, em simultâneo a presença dos apoios das linhas elétricas. No caso dos 
aerogeradores do parque eólico da serra de Sicó, também visíveis da maioria da área de estudo, tal como a partir do 
castelo de Pombal, o seu impacte visual negativo é significativo a muito significativo, sobretudo, sobre grande parte do 
topo da serra de Sicó. O impacte cumulativo do conjunto dos projetos considera-se que está num nível significativo a 
muito significativo, sobretudo, tendo-se também em consideração que a área da serra de Sicó é relativamente pequena, 
correspondendo, sensivelmente a uma área circular com cerca de 3,5 km de raio. 

No que se refere ao impacte cumulativo do Sobreequipamento com o conjunto dos 10 aerogeradores existentes, face 
às alterações que o parque eólico, em si mesmo, já determinou ou determina, não se considera significativo. A sua 
posição não acrescenta novas áreas afetadas visualmente às já afetadas pelo parque eólico existente. Verifica-se, 
inclusive, uma sobreposição significativa das bacias visuais potenciais. Contudo, há locais, no seio da serra de Sicó, que 
se consideram ter elevada qualidade visual, caso do vale e as encostas da ribeira do Vale (contrafortes da serra), onde 
pela maior proximidade, o sobreequipamento assumirá um impacte visual negativo que tenderá para significativo, 
sobretudo com os dois aerogeradores que lhe ficam mais próximos. Dependerá da distância e do alinhamento dos três 
aerogeradores determinado pela perspetiva. Do conjunto dos diversos projetos, que ocorrem na área de estudo, 
resultam impactes desqualificadores da Paisagem contribuindo para a perda de valor cénico da Paisagem, sobretudo da 
serra de Sicó. 

4.5 SOLOS E USO DO SOLO 

4.5.1 Caracterização da Situação Atual 

Na área de estudo foram identificados solos da ordem Solos Argiluviados Pouco Insaturados. Os  solos Argiluviados 
pouco Insaturados apresentam-se com uma capacidade de uso “E”, que apresenta: limitações muito severas, riscos de 
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erosão muito elevados, não suscetível de utilização agrícola em quaisquer condições, severas a muito severas limitações 
para pastagem, exploração de matos e exploração florestal ou servindo apenas para vegetação natural ou floresta de 
proteção ou de recuperação. 

No que se refere à efetiva ocupação dos solos presentes na área de estudo, assinalam-se áreas artificializadas 
correspondentes à subestação, e caminhos do parque eólico existente, exploração florestal e áreas florestais naturais e 
seminaturais, distribuídas de acordo com o seguinte quadro: 

Classes de ocupação do solo na área de estudo 

Ocupação do Solo  Área (ha)  % 

Áreas artificializadas  0,75 6,0% 

Caminhos   0,45 3,6% 

Subestação 0,30 2,4% 

Explorações florestais               0,08 0,6% 

Eucaliptal    0,08 0,6% 

Áreas naturais e seminaturais   11,72 93,4% 

Comunidades ruderais      0,19 1,5% 

Comunidades rupícolas     0,45 3,6% 

Matos  9,88 78,7% 

Prado e comunidades rupícolas 1,2 9,6% 

Total 12,55 100,0% 

 

4.5.2 Avaliação de Impactes 

De acordo com o EIA, ao nível da ocupação do solo na fase de construção, admite-se que globalmente, os principais 
impactes na ocupação e uso do solo serão negativos, de âmbito local, certos, diretos e, resultam principalmente da 
afetação das subclasses de matos, comunidades rupícolas e Prado com comunidades rupícolas, devido, por um lado, à 
instalação dos elementos definitivos do projeto e por outro à presença de elementos temporários tais como, 
maquinaria, locais de depósito de terras e materiais e a abertura da vala de cabos subterrâneos. 

Esta afetação assume-se como um impacte de magnitude reduzida e insignificante ao nível dos usos do solo, face ao 
tipo de expressão que que as áreas afetadas apresentam localmente e na sua envolvente, e ao tipo de uso que têm, 
sendo considerado permanente para os elementos definitivos, e temporário para os elementos temporários. É 
considerado um impacte reversível pois todas as infraestruturas que integram o projeto podem ser removidas e a área 
pode ser requalificada, retomando as características pré-existentes à implementação do projeto. 

Na fase de exploração, permanecem os impactes negativos associados à destruição permanente do solo, já 
quantificados na fase de construção, realçando-se o facto de tal situação não influenciar os atuais usos do solo. 

No entanto, na eventual necessidade de reparação ou substituição dos equipamentos e infraestruturas do 
Sobreequipamento, poderá haver necessidade de recorrer a gruas de grande dimensão, e consequentemente, à 
utilização da plataforma renaturalizada no final da fase de construção, constituindo-se assim um impacte negativo, de 
magnitude reduzida, insignificante, de âmbito local, provável, temporário, reversível, imediato, direto, e mitigável, por 
ações de recuperação/renaturalização da plataforma após concluídos os trabalhos. 

Não obstante a fraca capacidade de uso do solo e a sua ocupação não produtiva, foram definidas medidas no Plano de 
Recuperação das Áreas Intervencionadas, com o objetivo de promover o restabelecimento da vegetação autóctone 
que, por sua vez, promove a minimização do impacte na paisagem, e minimizando a ação erosiva dos ventos e das 
chuvas. 

4.6 RECURSOS HÍDRICOS 

4.6.1 Caracterização da Situação Atual 

Recursos hídricos superficiais 

A área de estudo insere-se na Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4), na bacia hidrográfica do rio Mondego, 
na sub-bacia do rio Arunca, massa de água superficial com o código PT04MON0680. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3312                                                                                                                                                                                                              Pág. 16 
Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Sicó 

A área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Sicó localiza-se na margem direita do rio 
Arunca, na zona de cumeeira entre o ribeiro do Barrocal (a norte) e o ribeiro do Vale (a sul), numa área aplanada com 
altitude rondando os 360 m. Os referidos cursos de água apresentam um regime de escoamento efémero e localizam-
se a uma distância superior a 100 m do local, não existindo qualquer interferência das ações do projeto com os mesmos. 

Dada a permeabilidade do solo, a água infiltra-se e o escoamento superficial é quase inexistente. 

De acordo com o PGRH do Vouga, Mondego e Lis (2016-2021), o estado da água massa a que corresponde o rio Arunca, 
com o código PT04MON0680, encontra-se classificado como “inferior a bom”, devido ao seu estado ecológico se 
encontrar classificado como “razoável”. 

Na área estudo não são conhecidas quaisquer utilizações dos recursos hídricos superficiais. 

Recursos hídricos subterrâneos 

No que respeita aos recursos hídricos subterrâneos a área de estudo insere-se sobre a massa de água subterrânea Sicó-
Alvaiázere, com o código PTO11 C2, que corresponde a um sistema cársico, fissurado, cujo suporte litológico são 
calcários e calcários margosos do Jurássico médio, apresentando uma elevada vulnerabilidade à poluição. 

Na área de estudo e sua envolvente próxima não se encontram registadas quaisquer captações de água subterrânea. A 
captação de água mais próxima do local (furo) dista cerca de 700 m e situa-se na área da pedreira localizada a Noroeste 
do local de implantação do sobreequipamento. Na Carta Geológica de Portugal não se encontra referenciada qualquer 
exsurgência na área de estudo e sua envolvente próxima. 

Com o objetivo de identificar eventuais cavidades cársicas ocultas no subsolo, tais como algares, grutas ou outras 
cavidades na zona prevista para a instalação do sobreequipamento, foi efetuada na área de estudo a prospeção 
geotécnica por georadar.  

De acordo com o EIA, os resultados obtidos, quer na fase de reconhecimento visual da superfície quer na prospeção 
efetuada com georadar, apontam para a inexistência de cavidades, revelando apenas a existência de uma carsificação 
incipiente até 4-5 m de profundidade (pequenos alvéolos de dissolução do calcário), mas com cavidades descontínuas 
e de dimensões infra métricas.  

De acordo com o EIA, trata-se de uma metodologia que foi também utilizada no âmbito do estudo desenvolvido para a 
implantação das infraestruturas do parque eólico já existente, tendo-se revelado bastante eficaz. 

De acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo (2016-2021), a massa de água subterrânea encontra-
se classificada com estado global “bom”. 

4.6.2 Avaliação de Impactes 

Recursos hídricos superficiais 

Na fase de construção os impactos nos recursos hídricos superficiais prendem-se essencialmente com o aumento do 
escoamento superficial e erosão do solo, decorrente da mobilização e compactação do solo, bem como com a eventual 
alteração da qualidade da água superficial resultante do arraste de material sólido para as linhas de água existentes na 
envolvente, da incorreta gestão de resíduos e da ocorrência de derrames acidentais de efluentes oriundos das 
instalações sanitárias do estaleiro, das operações de betonagem e de óleos e/ou combustíveis.  

Dado que as mobilizações de solo associadas ao projeto se restringem essencialmente à execução do caminho que dá 
acesso ao local de implantação do aerogerador, à abertura de valas de cabos e à execução da fundação e plataforma do 
aerogerador, não se verificando a presença de linhas de água na área de intervenção, considera-se que, mesmo em 
períodos de pluviosidade, o incremento do caudal sólido nas linhas de água presentes na sua área envolvente terá um 
impacto negativo pouco significativo.  

No que respeita à eventual alteração da qualidade da água, atendendo a que os efluentes domésticos serão contidos 
em reservatórios estanques e periodicamente recolhidos e transportados para destino final adequado, se adotadas as 
medidas de minimização previstas os impactes esperados são classificados como negativos pouco significativos. 

Na fase de exploração poderá ocorrer a contaminação da água superficial decorrente de eventuais derrames de óleos 
oriundos das operações de manutenção, que a acontecerem em alturas de maior pluviosidade se poderão traduzir num 
impacte negativo, cuja significância dependerá da quantidade de óleo derramada. 
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Recursos hídricos subterrâneos 

Ao nível dos recursos hídricos subterrâneos, os principais impactos esperados na fase de construção relacionam-se com 
a alteração da área de recarga do aquífero, decorrente da compactação e impermeabilização do solo, bem como a 
eventual alteração qualidade da água subterrânea resultante da descarga acidental de efluentes oriundos do estaleiro 
e/ou de derrames de lubrificantes e combustíveis inerentes à circulação de veículos e maquinaria a afetar à obra. 

Não tendo sido identificadas exsurgências de água subterrânea na área de estudo, não se prevê que as escavações 
previstas intersectem zonas de circulação preferencial de água. 

Atendendo a que grande parte das áreas intervencionadas na fase de obra serão renaturalizadas, ficando apenas 
aquelas que são ocupadas pelas infraestruturas definitivas do projeto, nomeadamente a torre do aerogerador e o 
caminho de acesso ao mesmo, se adotadas as medidas de minimização previstas não são esperados impactes negativos 
significativos. 

Na fase de exploração os principais impactes negativos relacionam-se com a impermeabilização do solo, cerca de 
918 m2, e consequente diminuição da área de recarga do aquífero, bem como com eventuais derrames acidentais de 
óleos e/ou combustíveis resultantes das operações de manutenção dos equipamentos e infraestruturas.  

Atendendo à reduzida área a impermeabilizar e ao facto da drenagem das águas pluviais nessas zonas ocorrer para a 
sua envolvente, onde se infiltrará naturalmente, não se perspetiva um impacte negativo com significado.  

No que respeita à eventual contaminação das águas subterrâneas, pese embora o sistema aquífero presente na área de 
estudo, apresente uma elevada vulnerabilidade à poluição, se adotadas as medidas de minimização previstas, não são 
esperados impactes negativos significativos. 

O estudo prevê a implementação, durante as diferentes fases do projeto, de um conjunto de medidas de minimização 
dos impactes ambientais, com as quais se concorda. Deve contudo garantir-se, como medida preventiva de situações 
hidrológicas extremas, que o movimento de terras não comprometa a livre circulação das águas, nomeadamente as 
linhas de escorrência para o ribeiro do Barrocal e para o ribeiro do Vale, com a deposição indevida de materiais 
resultantes das escavações. 

Face à classificação dos impactes identificados o EIA não considera necessário implementar programas de 
monitorização para o descritor recursos hídricos, com o que se concorda. 

Afetação de áreas integradas na Reserva ecológica Nacional (REN) 

De acordo com a Planta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal de Pombal, o projeto insere-se na sua totalidade 
em área classificada como Reserva Ecológica Nacional (REN), integrada na tipologia “Áreas de máxima infiltração”, a 
que correspondem na atual redação do Regime Jurídico da REN a “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e 
recarga de aquíferos”. 

Na fase de exploração a implantação do projeto implicará a afetação de uma área REN de 918 m2, na medida em que 
as áreas objeto de afetação na fase de construção e que servirão de apoio à implantação do projeto, quantificadas em 
aproximadamente 4 900 m2, serão objeto de renaturalização. 

De acordo com o Anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 
28 de agosto, a “Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis” integrada na tipologia 
em causa constitui um uso e ação compatível com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e 
redução de riscos naturais das áreas afetadas, encontrando-se sujeito a comunicação prévia. 

Nos termos da Portaria n.º 419/2012, de 20 de novembro, para a tipologia da REN afetada o uso e ação em causa não 
carece de parecer obrigatório e vinculativo da APA, I.P., nem se encontram estabelecidos requisitos específicos a 
observar.  

Contudo, no Aditamento ao EIA é apresentada uma avaliação e classificação dos impactes expectáveis sobre as funções 
ecológicas da tipologia REN, mediante a verificação da compatibilidade do projeto com o respetivo regime jurídico, 
concluindo o EIA que não são expectáveis impactes negativos significativos. Esta avaliação é apresentada no fator 
ambiental Ordenamento do Território. 
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4.7 PATRIMÓNIO CULTURAL 

4.7.1 Caracterização da Situação Atual 

O EIA refere que a metodologia utilizada teve como base de orientação a Circular “Termos de Referência para o Descritor 
Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, publicada pelo extinto Instituto Português de Arqueologia 
a 10/09/2004, que preconiza uma fase de pesquisa documental e uma outra de trabalho de campo, de prospeção 
sistemática da área de incidência do projeto.  

A Área de Estudo (AE) corresponde à localização do parque eólico, respetiva ligação elétrica e zona de enquadramento 
(ZE), definidas da seguinte forma:  

 A Área de Incidência (AI) corresponde ao polígono (AI direta [AId] e indireta [AIi]) que “engloba o aerogerador, 
o traçado do acesso e o traçado da ligação elétrica em vala de cabo, entre o aerogerador e a subestação do 
Parque Eólico de Sicó, correspondente a um buffer de 200 m centrado no local de implantação do novo 
aerogerador”.  

 A AI direta do projeto (AId) – referente ao “conjunto de posições correspondentes à implantação de todas 
as infraestruturas do projeto incluindo as áreas funcionais da obra (acessos, estaleiros, áreas de depósito e 
áreas de empréstimo); 

 A AI indireta (AIi) – “corresponde aos espaços situados entre as referidas implantações e o limite exterior 
da AI” (EIA, Anexo 4, p. 2). 

 A Zona de enquadramento (ZE) – corresponde à faixa envolvente da AI situada até cerca de 1 km de largura, 
onde apenas foi efetuada pesquisa documental (EIA, RT, p. 214). 

Metodologicamente foi efetuada a pesquisa de base documental na AE que incluiu a consulta das bases de dados 
patrimoniais das entidades oficiais, de IGT, seguida da prospeção arqueológica sistemática da AI do projeto. 

Na fase de pesquisa bibliográfica e documental o trabalho foi orientado para a recolha de informação referente ao 
património arqueológico, arquitetónico e etnográfico dos concelhos da área de estudo e respetiva envolvente, assim 
como para a análise da dinâmica ocupacional da região. 

É apresentado um enquadramento histórico-arqueológico da ocupação humana da região, o qual revela a ocupação 
deste território desde tempos remotos, nomeadamente desde a Pré-História até aos nossos dias, sendo os vestígios 
mais antigos correspondentes a sítios de ar livre pertencentes ao Paleolítico Inferior e Médio, identificados em áreas 
situadas nas imediações da povoação de Alvito e no Outeiro de Já Vou, na freguesia da Redinha (Pombal). 

A região carateriza-se pelo modelo cársico com a presença de “abundantes grutas, abrigos naturais e linhas de água 
importantes, que se integram na bacia hidrográfica do Mondego”, determinantes para a sua “ocupação por 
comunidades humanas desde tempos recuados, como comprova a investigação arqueológica efetuada nesta região em 
período recente” (idem, p. 215). 

No que respeita à presença do Paleolítico Superior neste território este encontra-se igualmente “bem representado, 
nomeadamente na Buraca Grande de Vale do Poio (Redinha, Pombal)”. O mesmo sucede durante o Neolítico, este 
representado na “área da Gruta da Cerâmica (Degracias, Soure)”. 

No que se refere à presença de monumentos funerários desta fase, embora a área em questão aparentemente reúna 
“condições favoráveis” para a sua implantação, “não se conhecem monumentos deste tipo, embora estejam 
documentados em áreas vizinhas” - caso do Alto da Feteira e Alto do Carrascal, concelho de Pombal (idem, p. 216). 

São escassos os sítios com ocupação durante a Idade do Bronze, destacando-se o sítio do Vale Castelo (Redinha, Pombal) 
e não há registo de sítios cronologicamente enquadráveis na Idade do Ferro.   

Pelo contrário, são abundantes os sítios que documentam a “ocupação da região durante Época Romana, facto 
compreensível se tivermos em conta a proximidade de Conimbriga. Dessa fase até à atualidade a área tem registado 
uma continuidade de povoamento” (idem). 

Os trabalhos de levantamento documental e bibliográfico realizados não revelaram a presença de vestígios 
arqueológicos na área de estudo, nem foram identificados imóveis classificados ou em vias de classificação.  

O EIA refere que a ausência de registos de ocorrências arqueológicas na AE “pode traduzir uma situação real mas 
também se pode dever a insuficiência de investigação” e “sugerem um deficit de conhecimento e de pesquisa 
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especializada no concelho de Pombal, embora não se advogue uma ocupação uniforme do território no tempo histórico” 
(idem p. 216). 

Os resultados da Pesquisa Documental revelaram a presença de uma ocorrência (Oc. 1) – Ouro /Monte da Panela – 
“correspondente a um topónimo com potencial etnográfico [“topónimo atribuído ao vértice geodésico “Ouro” 
conjuntamente com o atribuído ao monte “da Panela”, ambos identificados na cartografia militar, que poderão estar 
relacionados com uma lenda local”] e eventualmente arqueológico. 

Na fase de trabalho de campo foi efetuada prospeção sistemática da área de incidência do projeto. 

O EIA refere que o zonamento da prospeção na área de incidência direta se resume a uma única zona “composta por 
denso coberto arbustivo e erva seca e baixa, com raros pinheiros e zambujos dispersos, sendo a visibilidade do solo 
maioritariamente nula” (idem, p. 217), concluindo-se assim que não foi possível realizar a prospeção sistemática com o 
rigor pretendido. 

O EIA aponta este condicionamento de observação do solo o fator principal das lacunas ao conhecimento adquirido, 
admitindo ainda a suscetibilidade dos solos a conservar cavidades cársicas. 

Note-se que face à sensibilidade geológica do local, foi necessário realizar numa fase preliminar uma prospeção por 
georadar na área de implantação do aerogerador, com o objetivo de identificar eventuais cavidades cársicas ocultas no 
subsolo, tendo para o efeito sido realizada a desmatação prévia do local. Estes trabalhos de desmatação foram contudo 
realizados em fase posterior à data de realização dos trabalhos de prospeção arqueológica no local, perdendo-se a 
oportunidade de nessa fase se realizar uma prospeção sistemática eficaz. 

De acordo com os resultados obtidos na prospeção por georadar “não foram identificadas formas relevantes da 
morfologia cársica, como lapiás, grutas, algares, dolinas ou outras formas”, tendo permitido “verificar que existe apenas 
carsificação incipiente até 4-5 m de profundidade, mas com cavidades descontínuas e de dimensões infra-métricas” 
(EIA, RT, p. 124). 

Com base nos resultados apresentados, o EIA informa que os trabalhos de prospeção sistemática revelaram uma outra 
ocorrência – Oc. 2 - Monte da Panela – Via (valor baixo) “correspondente a uma antiga via que ligaria povoações através 
da serra”, desconhecendo-se a antiguidade e a sua relevância patrimonial. Trata-se de um “piso em terra com pedra 
batida de diverso calibre”, observável em fotografia aérea. 

 

              Caracterização sumária das ocorrências identificadas na AE  

 

Fonte: EIA, RT 
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corrências patrimoniais e Condições de Visibilidade do solo  

 

Fonte: EIA, RT 

 

O estudo dá nota que “não foram detetadas cavidades cársicas ou outras formações com potencial arqueológico”. 

4.7.2 Avaliação de Impactes 

A implementação do Sobreequipamento irá implicar durante a fase de construção um conjunto de ações passíveis de 
gerar incidência negativa, direta e irreversível sobre ocorrências de interesse cultural e eventuais vestígios 
arqueológicos inéditos, nomeadamente relacionadas com a preparação do terreno e construção do projeto (escavação 
do cabouco para a fundação do aerogerador, construção da plataforma para a montagem, abertura do acesso, abertura 
da vala para instalação elétrica subterrânea) como desmatações, mobilizações de solo, escavações de valas e fundações 
e circulação de máquinas. Qualifica esse impacte como indeterminado. 

Face aos resultados obtidos o EIA considera que na área de incidência direta podem ocorrer interferências com 
ocorrências patrimoniais aí existentes. No que se refere à avaliação dos impactes específicos prevêem-se impactes 
negativos sobre a seguinte ocorrência:   

i. Ocorrência 2 – Monte da Panela – Via (valor baixo) – Localizada na AId, considera que o impacte negativo 
– relacionado com o seu atravessamento pela vala de cabos – será direto, certo, de magnitude reduzida e 
pouco significativo. Trata-se de um “impacte minimizável ao nível da conceção do projeto pelo 
atravessamento desta via pela vala o mais perpendicular possível” (EIA, RT, p. 310).  

ii. Quanto à Ocorrência 1 – Ouro /Monte da Panela – Topónimo / área de potencial topográfico ou 
arqueológico (valor indeterminado) – situada na ZE – Considera não serem previsíveis impactes negativos 
decorrentes da construção das infraestruturas do projeto. 

Dado que as condições de visibilidade do solo se apresentaram más em grande parte da área de implantação do projeto, 
a prospeção arqueológica foi condicionada, impedindo uma correta observação dos solos. Como tal, considera-se que 
a validade do estudo, no que se refere aos trabalhos de campo, é diretamente proporcional ao grau de visibilidade dos 
solos. 
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Tendo presentes os dados disponíveis, não se deve excluir a possibilidade de ocorrência de impactes sobre o património 
arqueológico durante a fase de construção, fase esta potencialmente impactante para eventuais vestígios arqueológicos 
que se possam encontrar ocultos no subsolo. 

Atendendo ao tipo de substrato geológico do local e à possibilidade de ocorrência de cavidades cársicas, com interesse 
arqueológico, deve ainda considerar-se o processo construção do aerogerador como uma ação potencialmente 
geradora de impactes sobre o património. 

Na fase de exploração, o EIA considera que os eventuais impactes negativos decorrentes das ações de remodelação ou 
reparação das infraestruturas do projeto relacionados com remeximentos no solo, devem ser avaliados tendo por base 
os resultados obtidos durante a fase de construção.  

Face aos resultados obtidos, avaliados os impactes e dadas as condições de má visibilidade, o EIA preconiza algumas 
medidas de minimização genéricas que incluem o acompanhamento arqueológico integral e contínuo dos trabalhos 
que envolvam a remoção e o revolvimento e a escavação no subsolo, bem como de âmbito específico, sobre a 
ocorrência 2. 

Relativamente à ocorrência 2 – Via – considera que o impacte será minimizável através da adaptação/ do desenho do 
traçado da vala na fase de pormenorização do projeto de modo a que atravessamento desta via pela vala seja o mais 
perpendicular possível, isto é na extensão mais curta exequível. Preconiza ainda a realização de registo documental 
(compreendendo o registo topográfico, gráfico, fotográfico e memória descritiva) para memória futura. 

Considera-se na generalidade as medidas adequadas, devendo, no entanto, ser ainda ajustadas e complementadas por 
outras que constam no presente parecer. 

Em síntese, verifica-se que o projeto é passível de gerar impactes negativos, diretos e indiretos sobre ocorrências 
patrimoniais, na fase de preparação do terreno, envolvendo a desmatação e remoção da camada vegetal, bem como a 
circulação de máquinas. Destaca-se ainda a escavação de níveis geológicos e a consequente afetação de eventuais 
cavidades cársicas, bem como de áreas de depósito e caminhos de serventia. 

Prevê-se a afetação direta da Ocorrência 2 – Monte da Panela – Via – decorrente do atravessamento da vala de cabos, 
sendo considerado um impacte negativo, direto, certo, de magnitude reduzida e pouca significância, constituindo assim 
um baixo grau de condicionamento do projeto. O responsável pela elaboração do fator património admite que estes 
impactes poderão ser minimizados com a adoção de medidas durante a fase de projeto, nomeadamente através da 
otimização do desenho do traçado da vala de cabos em fase de projeto, de modo a que o atravessamento desta via seja 
o mais perpendicular possível, isto é na extensão mais curta exequível. 

Preconiza ainda o registo documental através da representação topográfica, fotográfica e elaboração de memória 
descritiva, para memória futura no local onde a via será afetada pela passagem da vala de cabos. 

Face ao exposto, considerando que os impactes do projeto sobre o Património são suscetíveis de serem minimizados 
através da adoção das medidas adequadas, conclui-se que projeto se apresenta viável no contexto deste fator 
ambiental. 

4.8 SOCIOECONOMIA 

4.8.1 Caracterização da Situação Atual 

O concelho de Pombal ocupa uma área geográfica de 626,003 km² situada na região Centro e sub-região Pinhal Litoral, 
pertencendo ao distrito de Leiria. Este concelho é limitado a norte pelos concelhos de Figueira da Foz e Soure, a leste 
por Ansião e Alvaiázere, a sul por Ourém, a sudoeste por Leiria e a oeste pelo Oceano Atlântico. 

De acordo com EIA, entre os anos de 2011 e 2018, o concelho de Pombal registou um decréscimo de população de cerca 
de 6,5%, na freguesia de Pombal. De acordo com os Censos 2011, na freguesia de Pombal, no período entre 2001 e 
2011, a população residente aumentou cerca de 7%, valor bastante acima dos valores de Portugal e Portugal Continal, 
contrastando com o decréscimo de população na região Centro e nos concelhos e freguesias em estudo.  

A população ativa do concelho e freguesia de Pombal registou em 2011 uma taxa de desemprego ligeiramente inferior 
à média do território continental e região Centro. Na freguesia de Pombal, a população ativa em 2011, que se 
encontrava empregada, correspondia a pouco mais de 42% da população residente.  

Em 2018, a população desempregada registada pelo IEFP no concelho de Pombal era em média, ao longo do ano, de 
1 140,1 habitantes. No concelho e freguesia de Pombal, a empregabilidade da população deve-se também 
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maioritariamente ao sector terciário. Este setor representa cerca de 58% dos empregos no concelho de Pombal e 66% 
na freguesia de Pombal. 

4.8.2 Avaliação de Impactes 

Na fase construção é expectável que haja deslocação de mão-de-obra de fora. Prevê-se que, durante esta fase, haja 
uma dinamização da economia local/regional, com um aumento da atividade económica nas freguesias abrangidas e 
adjacentes ao projeto, em setores como a construção, restauração e alojamento, traduzindo-se num impacte positivo, 
de magnitude reduzida, pouco significativo, de âmbito regional, certo, temporário, reversível, imediato, direto. 

O aumento do tráfego de veículos, pesados e viaturas comerciais, nos acessos ao local da obra, conduzem a um aumento 
de emissões de poluentes para atmosfera, assim como de ruído, levando a uma alteração generalizada da qualidade 
ambiental, não só na área de intervenção, mas também na sua envolvente, Considera-se este impacte negativo, de 
magnitude reduzida, pouco significativo, de âmbito regional, certo, temporário, reversível, imediato e direto, mas 
mitigável pela escolha de trajetos que minimizem o atravessamento de povoações. 

Na fase exploração, segundo o estipulado na legislação em vigor, o concelho de Pombal beneficia diretamente com a 
implementação do presente projeto, recebendo 2,5% do rendimento resultante da exploração do Sobreequipamento. 
Este impacte é positivo, de magnitude reduzida, significativo certo, permanente, irreversível, imediato e direto. 

4.9 AMBIENTE SONORO 

4.9.1 Caracterização da Situação Atual 

Os recetores sensíveis ao ruído gerado pelo projeto localizam-se a uma distância superior a 800 m. 

O ambiente sonoro de referência foi caracterizado através da realização de medições de campo em dois pontos junto a 
recetores sensíveis, R1 e R2, situados, respetivamente a 1 700 m a sul do AG10 e a 825 m a norte do AG1, com todos os 
10 AG atualmente instalados e em funcionamento (ver resultados - situação atual - no quadro abaixo). 

4.9.2 Avaliação de Impactes 

As previsões de ruído da situação futura (10 + 1 aerogeradores), na fase de exploração, foram obtidas com recurso a 
software específico, tendo sido estimada a manutenção ou um ligeiro acréscimo de ruído (≤0,2 dB(A)), nos recetores 
analisados (ver resultados - situação futura - no quadro abaixo). 

Locais 
Ld 

(Atual/ Futuro) 
Le 

(Atual/ Futuro) 
Ln. 

(Atual/ Futuro) 
Lden 

(Atual/ Futuro) 

R1 44,0/44,1 41,3/41,4 39,6/39,8 46,9/47,1 

R2 40,9/40,9 39,7/39,7 37,5/37,5 44,6/44,6 

 

Verifica-se assim que o critério de incomodidade estabelecido no Regulamento Geral do Ruído (D.L. nº 9/2007) não é 
aplicável, pelo facto dos valores de ruído ambiente não ultrapassarem 45 dB(A) e que os valores limite dos indicadores 
Lden e Ln são cumpridos com larga margem. 

Deste modo, os impactes serão nulos ou negativos, de reduzida magnitude, e não significativos em R1 e R2. 

No que se refere às medidas de minimização considera-se que deve ser cumprida a medida proposta no EIA relativa à 
manutenção dos níveis sonoros do aerogerador e que foi transcrita para o presente parecer. 

Face às conclusões, considera-se que não será necessário implementar um plano de monitorização para o Ambiente 
Sonoro. 
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4.10 SAÚDE HUMANA 

No que se refere a este fator ambiental, optou-se por apresentar uma síntese dos principais aspetos que devem ser 
tidos em consideração para minimizar os impactes do projeto na saúde humana da população: 

 Quanto aos aglomerados populacionais que vão estar expostos aos impactes durantes a fase de construção, 
devem ser implementados cuidados de forma a minimizar as consequências dos trabalhos a realizar, 
nomeadamente no que diz respeito às poeiras, ruídos, movimentos de terras, movimentos de veículos, evitando 
situações de risco, assegurando a vigilância sanitária desses mesmos aglomerados populacionais; 

 Quanto à emissão de ruído, pode haver um incremento dos níveis sonoros;  

 Quanto aos recursos hídricos subterrâneos e superficiais, deve haver um reforço das medidas de segurança 
durante as diferentes fases de obra a fim de não haver contaminação dos solos bem como do aquífero de Sicó; 

 Quanto às condições de trabalho dos colaboradores, em fase de construção do projeto, estas devem ser 
garantidas, tendo em atenção a legislação existente; 

 Devem ser adotadas e cumpridos todos os mecanismos de defesa, na salvaguarda da saúde pública. 

4.11 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Para a área em estudo, o Instrumento de Gestão do Território, vinculativo dos particulares é a 1ª Revisão do Plano 
Diretor Municipal (PDM) de Pombal, publicada através do Aviso nº 4945/2014 do Município de Pombal, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 71, de 10 de abril, que vigora com a 1ª Alteração, publicada através do Aviso nº 17757/2019 do 
Município de Pombal, no Diário da República, 2.ª série, n.º 215, de 8 de novembro. 

De acordo com as situações relevantes cartografadas nas Plantas de Ordenamento e de condicionantes, o projeto 
caracteriza-se do seguinte modo: 

Planta de Ordenamento  

Classificação e Qualificação do Solo: A área de estudo do projeto encontra-se totalmente inserida em Solo Rural, na 
categoria de Espaço Natural. 

Estrutura Ecológica Municipal: Totalmente inserida em Áreas Fundamentais. 

Equipamentos e Infraestruturas: A área de estudo abrange ainda a subestação do parque eólico existente, que se 
encontra classificada como infraestrutura de transformação de energia elétrica existente e também a linha elétrica 
aérea de alta tensão que passa sobre a subestação. 

Recursos Geológicos e Suscetibilidade de Movimentos de Massa em Vertentes: Toda a área de estudo se insere em 
áreas potenciais para a exploração de recursos geológicos (Fonte LNEG). Abrange ainda uma parte com suscetibilidade 
de movimentos de massa em vertente que, todavia, não afeta nem o local de implantação da torre e plataforma do 
novo aerogerador, nem do novo caminho e vala de cabos. 

Planta de Condicionantes 

Condicionantes Gerais: Encontra-se totalmente abrangida pela Servidão constituída pela Rede Natura 2000, 
concretamente, a Zona Especial de Conservação (ZEC) Sicó/Alvaiázere (PTCON0045). Assinalam-se ainda as 
infraestruturas já referidas na Planta de Ordenamento/Equipamentos e Infraestruturas. 

Reserva Ecológica Nacional: A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para o Município de Pombal elaborada 
no âmbito do procedimento de Revisão do PDM, foi aprovada pela Portaria n.º 38/2015, de 17 de fevereiro. Atenta 
aquela delimitação, a área de estudo encontra-se quase totalmente abrangida por REN na tipologia Áreas de máxima 
infiltração, recaindo na mesma, todas as infraestruturas a instalar, bem como o estaleiro. À tipologia indicada, 
corresponde a categoria Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos, nos termos do Anexo IV 
do Decreto-lei nº 166/2008 de 22 de agosto, que estabeleceu o Regime Jurídico da REN (RJREN), na redação em vigor, 
conferida pelo Decreto-Lei nº 124/2019, de 28 de agosto.  

Perigosidade de Incêndio Florestal e Áreas Florestais Percorridas por Incêndios: A perigosidade de incêndio florestal 
atualizada encontra-se apenas disponibilizada na planta de perigosidade do Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios (PMDFCI). Com efeito, ao passo que a 1ª Revisão do PDM data de 2014, o PMDFCI apenas foi aprovado 
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e publicado em 2019 (Edital nº462/2019, do Município de Pombal, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 64, de 
1 de abril), tratando-se de um PDMFCI de 3.ª geração. 

Conjugando assim a informação disponibilizada no Geoportal e a planta apresentada pelo proponente, verifica-se que, 
o local de implantação da torre e plataforma do aerogerador se situa na tipologia de baixa perigosidade, de acordo com 
o PDMFCI publicado em 2019. 

No que se refere a Áreas Florestais Percorridas por Incêndios, de acordo com informação disponibilizada pelo 
proponente, a área de estudo abrange parcialmente áreas ardidas entre 2009 e 2018, concretamente em 2013, que, 
todavia, não afetam nem o local de implantação da torre e plataforma do novo aerogerador, nem de resto o novo 
caminho e vala de cabos. 

Regulamento  

Uma vez que o Sobreequipamento do Parque Eólico se situa em Espaço Natural, são aplicáveis as regras de uso e 
ocupação do solo constantes do Art.º 78º, designadamente as alíneas m) a o) do nº 1 e o nº 2:  

A acrescer à admissão condicionada da ação no nº 2 atrás transcrito, que exceciona a interdição constante da alínea o) 
do nº 1, relevam ainda as disposições constantes dos artigos 124º e 125º, que abrangem as energias renováveis.  

Resulta do articulado que a concretização do projeto em apreço pode ser viabilizada mediante o reconhecimento pela 
Câmara Municipal nos termos previstos no Art.º 124º. 

Em qualquer das circunstâncias, é determinante o parecer prévio do Instituto de Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF), entidade que integra a Comissão de Avaliação do presente procedimento de AIA, uma vez que estamos 
em área da Rede Natura 2000. 

Acresce que, dado tratar-se de um investimento de € 5.400.000 em energias renováveis, subsiste ainda a possibilidade 
de o mesmo ser admitido como um empreendimento de caráter estratégico, conforme previsto no Art.º 129º.  

O projeto enquadra-se nas alíneas b) e d) cumprindo por isso as condições do nº 2, todos do Art.º 129º do Regulamento, 
devendo contudo ser observado o procedimento e o regime constantes, respetivamente, dos artigos 130º 
(procedimento) e 131º (regime). 

Resulta das várias abordagens das regras de uso e ocupação de solo previstas no Regulamento atrás expostas, que o 
projeto se compatibiliza, à priori, com o Espaço Natural, onde se insere. 

Acresce que o uso neste tipo de espaço (Espaço Natural) já está instalado, com o parque eólico existente. 

Não obstante o acolhimento do projeto na disciplina de uso do solo constante do Regulamento da 1ª Revisão do PDM 
de Pombal, face à sua inserção na Planta de Ordenamento/Classificação e Qualificação do Solo, passam a analisar-se as 
disposições do mesmo Regulamento relativamente à inserção nas restantes Plantas que compõem a Planta de 
Ordenamento.  

No que se refere à inserção do projeto em Área Fundamental da Estrutura Ecológica Municipal, vigoram as disposições 
constantes do Art.º 10º. 

Uma vez verificada a compatibilidade do projeto com o Espaço Natural e consequentemente também com as Áreas 
Fundamentais da Estrutura Ecológica Municipal, conforme o nº 1, quanto às restantes disposições do mesmo artigo 
observa-se o seguinte: 

 O projeto não se encontra entre as interdições previstas na alínea a) do nº 2, uma vez que as operações de aterro 
ou de escavação do terreno necessárias, se destinam à construção de uma infraestrutura (de produção de 
energia), a qual está entre as exceções do estatuto non aedificandi identificadas no nº 3. 

 Sobre as condições constantes do nº 4, não há linhas de água cartografadas em carta militar na área de estudo 
deste projeto, não se trata de uma infraestrutura linear, com exceção da vala de cabos a qual será soterrada e, 
presume-se, a área da plataforma a edificar é a estritamente necessária à garantia da estabilidade da torre e do 
rotor do aerogerador. 

No que se refere às infraestruturas assinaladas na Planta de Ordenamento/Equipamentos e Infraestruturas, e dentro 
da área de estudo em apreço, as mesmas são referentes ao parque eólico existente e não interferem com a implantação 
do projeto no terreno. A única interferência direta será a ligação da energia produzida no novo aerogerador à 
subestação, o que será uma questão técnica sob responsabilidade do Proponente. 
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A inserção da área de estudo em áreas potenciais (fonte LNEG), atenta a Planta de Ordenamento/ Recursos Geológicos 
e Suscetibilidade de Movimentos de Massa em Vertentes, não condiciona o projeto, uma vez que, aquelas áreas apenas 
se mencionam no Art.º 123º do Regulamento quando incidem sobre outras categorias de espaços do solo rural (que 
não o espaço natural) e para efeitos da possibilidade de exploração de recursos geológicos. 

Sobre as situações cartografadas nas diversas plantas que compõem a Planta de Condicionantes da 1ª Revisão do PDM 
de Pombal e no que se refere à Planta de Outras Condicionantes, a total abrangência do local pela condicionante 
constituída pela Rede Natura 2000 - Zona Especial de Conservação (ZEC) Sicó/Alvaiázere, é da competência do ICNF, 
entidade que integra a Comissão de Avaliação do presente procedimento de AIA.  

Sobre as infraestruturas também assinaladas na Planta de Ordenamento/ Equipamentos e Infraestruturas (subestação 
e linha elétrica), reitera-se o já anteriormente exposto.  

No que se refere á Reserva Ecológica Nacional e conforme já referido anteriormente, a área de estudo do projeto 
abrange áreas integradas em REN, na categoria Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos, 
o projeto tem enquadramento, na alínea f) Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia 
renováveis do item II – Infraestruturas, do Anexo II do RJREN, sujeito a procedimento de comunicação prévia nos termos 
previstos na subalínea ii), da alínea b) do n.º 3 do artigo 20.º do mesmo Regime. 

O EIA demonstra, adequadamente, que o projeto acautela a não afetação significativa da estabilidade ou o equilíbrio 
ecológico do sistema biofísico em presença, designadamente que a ação não vem a colocar em causa as funções da 
categoria de REN onde se insere, conforme Anexo I do RJREN. 

As medidas de minimização preconizadas para as diferentes fases da vida do projeto, incluindo também as constantes 
do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, consideram-se adequadas, tendo em vista a manutenção da 
permeabilidade do solo e a prevenção da sua contaminação, factos relevantes tendo em conta a categoria da REN em 
presença. Saliente-se ainda que o acesso a construir (com 91 m) entre o caminho do parque eólico existente até ao local 
do novo aerogerador, não será contruído com materiais impermeabilizantes. 

De salientar que a alínea f) Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis do item II – 
Infraestruturas, do Anexo I da Portaria nº 419/2012, de 20 de dezembro, não estabelece requisitos específicos a projetos 
desta natureza para efeitos da eventual aceitação de Comunicação Prévia. 

Inserindo-se o projeto na categoria de REN em causa, o mesmo não se encontra sujeito ao parecer obrigatório e 
vinculativo da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) previsto no º 5 do Art.º 22º do RJREN e no nº 1 do Art.º 5 da 
Portaria nº 419/2012, de 20 de dezembro.  

Por último, salienta-se ainda que, de acordo com o nº 7 do Art.º 24º do RJREN: “Quando a pretensão em causa esteja 
sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental ou de avaliação de incidências ambientais, a pronúncia 
favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional no âmbito desses procedimentos determina a não 
rejeição da comunicação prévia”. 

No que se refere á inserção do local de implantação da torre e plataforma do aerogerador na tipologia de baixa 
perigosidade de incêndio florestal e atendendo á definição legal de edifício constante da Ficha I 21 do Anexo I do Decreto 
Regulamentar nº 5/2019, de 27 de setembro que fixou os conceitos técnicos nos domínios do ordenamento do território 
e do urbanismo: 

“Um edifício é uma construção permanente, dotada de acesso independente, coberta, limitada por paredes exteriores 
ou paredes-meeiras que vão das fundações à cobertura, destinada a utilização humana ou a outros fins.” 

Sem prejuízo da pronúncia da Câmara Municipal de Pombal, entidade competente em razão do seu PMDFCI e da 
pronúncia do ICNF, deve ser dado cumprimento às disposições constantes do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 14/2019, de 21 de janeiro.  

No que se refere a povoamentos florestais percorridos por incêndios, a área de implantação do projeto coincide apenas 
muito marginalmente com área ardida em 2013. No entanto, e de acordo com o EIA, a área em causa não alberga 
povoamentos florestais, pelo que não tem aplicação o disposto na alínea a) do nº 1 do art.º 1º do Decreto-Lei nº 327/90 
de 22 de Outubro com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 55/2007 de 12 de Março.  

Face ao exposto, verifica-se que o projeto se mostra conforme com os instrumentos de gestão territorial em vigor para 
o local, deverá, contudo, ser condicionado a:  

 Reconhecimento, por parte da Câmara Municipal de Pombal que o projeto não acarreta prejuízos inaceitáveis 
para o ordenamento e desenvolvimento locais, após ponderação dos seus eventuais efeitos negativos nos usos 
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dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e funcional das áreas afetadas, conforme previsto no Art.º 
124º do Regulamento da 1ª Revisão do PDM de Pombal com a redação em vigor, ou  

 Reconhecimento do projeto como empreendimento de caráter estratégico, mediante deliberação da Assembleia 
Municipal de Pombal sobre proposta devidamente fundamentada da Câmara Municipal, nos termos previstos 
nos artigos 129º a 131º do Regulamento do mesmo Plano. 

 Inserindo-se o local de implantação da torre e plataforma do aerogerador na tipologia de baixa perigosidade de 
incêndio florestal e atenta a definição de edifício constante da Ficha I 21 do Anexo I do Decreto Regulamentar 
nº 5/2019, de 27 de setembro, deve ser dado cumprimento às disposições constantes do Decreto-Lei nº 
124/2006, de 28 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 14/2019, de 21 de janeiro, sem 
prejuízo da pronúncia da Câmara Municipal de Pombal, entidade competente em razão do seu PMDFCI.  

Reitere-se que, atento o disposto no nº 7 do Art.º 24º do RJREN a pronúncia favorável da CCDR-C quanto à REN em sede 
de AIA equivale à aceitação da comunicação prévia. 

 

5. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, de acordo com o disposto no artigo 15.º, n.º 1 do DL 151-B/2013, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, decorreu durante 30 dias úteis, de 27 de janeiro a 06 de março de 
2020. 

Durante este período foram recebidos quatro pareceres, com a seguinte proveniência: ANAC-Autoridade Nacional de 
Aviação Civil; DGADR - Direção-geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional; DGT - Direção geral do Território; 
EMFA - Estado-maior da Força Aérea; EDP distribuição; REN - Rede Elétrica Nacional; Câmara Municipal de Pombal; 
Assembleia de compartes dos baldios do Barrocal, Casal Novo, Courã, Caeira, Covão da Silva e Caseirinhos. 

A análise dos pareceres recebidos, cujos aspetos mais relevantes se sintetizam em seguida, não traduz qualquer 
oposição ao projeto.  

A ANAC informa nada ter a opor ao projeto na medida em que que a área de implantação do projeto não é afetada por 
qualquer servidão aeronáutica civil ou zona de proteção de infraestruturas aeronáuticas civis, não existindo também 
qualquer infraestrutura aeronáutica que possa ser prejudicada pelo projeto, estando, igualmente, acautelada a 
balizagem aeronáutica do novo aerogerador e a implantação de um programa de manutenção da balizagem luminosa. 

Refere, contudo, da necessidade, após instalação do novo aerogerador, do levantamento final para recolha dos dados 
dos obstáculos e os mesmos serem comunicados à NAV, devendo os procedimentos estar em conformidade com o 
estabelecido no regulamento em vigor e, ainda, que o proponente deve, igualmente, comunicar quaisquer alterações 
relevantes que possam ocorrer. 

A DGADR informa que o projeto não interfere com quaisquer áreas, estudos ou projetos no âmbito das suas atribuições 
e competências, pelo que nada tem a opor. 

A dg território informa, quanto à rede geodésica, que o projeto não constitui impedimento para as atividades 
geodésicas, por si desenvolvidas; quanto aos limites administrativos, que nada tem a opor; e quanto à cartografia, que 
existem questões de caracter técnico legal que, a não serem colmatadas, deverão condicionar a prossecução do projeto. 

O EMFA informa que o projeto não se encontra abrangido por qualquer servidão de unidades afetas à Força Aérea. 
Contudo, adverte, da necessidade de se informar a Força Aérea do início dos trabalhos e que a balizagem aeronáutica 
deve estar de acordo com as normas expressas na circular de informação aeronáutica 19/2003, de 6 de maio da ANAC. 

A EDP informa que a implantação do projeto cumpre as distâncias regulamentares à LAAT Pontão Sicó e PC Sicó, pelo 
que nada tem a opor. Salienta, no entanto, que deve ser dado cumprimento ao seguinte:  

 No decorrer de eventuais trabalhos ou movimentação de cargas, na proximidade das infraestruturas existentes, 
dever-se-á salvaguardar as distâncias de segurança previstas na legislação (DR n.º 1/92). 

 Dever-se-á preservar os corredores e zonas de proteção das linhas aéreas de média tensão existentes 
considerando, para o efeito, as distâncias previstas naquele decreto regulamentar. 

 Caso se verifique a necessidade de alterar alguma infraestrutura elétrica existente, por abertura de novas vias 
de circulação ou construção e/ou ampliação de edificações, dever-se-á solicitar, atempadamente, a intervenção 
das mesmas. Caso o requerente o entenda poderá solicitar o acompanhamento por parte da EDP distribuição de 
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eventuais trabalhos e reforça a necessidade de serem tomadas todas as precauções de modo a evitar a 
aproximação de pessoas, materiais e equipamentos a distâncias inferiores à prevista no DR 1/92, sendo o 
promotor e a entidade executante responsáveis por quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se 
como resultado do incumprimento da distância de segurança.  

A REN informa não existirem quaisquer infraestruturas em exploração ou em projeto na área em avaliação. 

A Câmara Municipal de Pombal considera ser de emitir parecer favorável ao projeto, desde que atendidos os seguintes 
condicionamentos: 

 Cumprimento integral do estipulado no PDM de Pombal; 

 Dada a Estrutura Ecológica Municipal existente deverão implementar-se todas as medidas de minimização e 
programas de monitorização propostos, de modo a salvaguardar os valores ambientais em presença; 

 Todos os trabalhos devem ser executados de acordo com critérios de gestão ambiental responsáveis, avaliando, 
prevenindo e minimizando todos os impactes que possam ser causados aplicando todas as medidas de 
minimização propostas para todas as fases do projeto; 

 Devem ser protegidos e salvaguardados todos caminhos públicos e serventias existentes,  

 Deverá ser solicitado parecer ao ICNF; 

 Diligenciar, de acordo com o previsto no DL 55/2007, de 12/3 dado a área ter sido percorrida por um incêndio 
florestal em 2013 e ainda não ter decorrido os 10 anos previstos na legislação; 

 Dar cumprimento ao disposto no art.º 16 do DL 124/2006, na atual redação; 

 Respeitar, integralmente, o regime jurídico de REN; 

 Salvaguardar todas as linhas de água existentes, devendo ser observada toda a legislação existente, caso 
interferência com recursos hídricos; 

 Evitar a destruição de afloramentos rochosos; 

 Na fase de construção os trabalhos de movimentação e funcionamento de maquinaria deverão realizar-se 
durante o dia devido à emissão de ruido e ao período de maior atividade dos mamíferos existentes; 

 Dar cumprimento a toda a legislação ambiental e demais legislação complementar em vigor; 

 Atendendo à área sensível em assunto, a empresa deverá efetuar sensibilização ambiental junto dos 
trabalhadores e garantir a sua segurança e a de terceiros; 

 Deverá ser divulgada, atempadamente, a calendarização das ações previstas. 

Relativamente à área do projeto ter sido percorrida por um incêndio florestal, importa esclarecer que a área em causa 
não alberga povoamentos florestais, pelo que não tem aplicação o disposto na alínea a) do nº 1 do art.º 1º do Decreto-
Lei nº 327/90 de 22 de Outubro com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 55/2007 de 12 de Março. 

A assembleia de compartes dos baldios do Barrocal, Casal Novo, Courã, Caeira, Covão da Silva e Caseirinhos  vem 
reclamar da pertença do terreno previsto para a implantação do projeto defendendo a nulidade de todo o procedimento 
devido à violação do cumprimento da legalidade, pela não comprovação da titularidade de direitos ao terreno objeto 
da pretensão do proponente quanto ao projeto em análise. 

Esta questão extravasa o âmbito da presente avaliação, pelo que deve ser esclarecida junto das instâncias adequadas. 

 

6. CONCLUSÕES 

O projeto em análise é o Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Sicó, que contempla a instalação de mais 1 
aerogerador com 4 MW, de potência unitária, no Parque Eólico da Serra de Sicó, atualmente constituído por dez 
aerogeradores e com 20 MW de potência instalada. 

O Parque Eólico da Serra de Sicó foi sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental, em fase de estudo prévio, pelo que 
posteriormente foi apresentado o respetivo RECAPE. O projeto teve assim, uma DIA favorável condicionada (janeiro 
de 2006) e um Parecer da CA que considerou que o projeto de execução estava conforme com a DIA (março de 2007). 
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O projeto localiza-se na vertente poente da serra de Sicó, a cerca de 2 km a sudoeste da localidade de Barrocal e a 2 
km a norte da localidade de Vale, abrangendo o concelho e freguesia de Pombal. A área do projeto correspondendo a 
uma superfície aplanada, com altitude rondando os 360 m, drenando para norte para o ribeiro do Barrocal e para sul 
para o ribeiro do Vale, ambos afluentes do rio Arunca. 

A localização do sobreequipamento encontra-se totalmente inserida na Zona Especial de Conservação (ZEC) 
Sicó/Alvaiázere (PTCON0045), classificada pelo Decreto Regulamentar nº 1/2020 de 16 de março, pelo que lhe são 
aplicáveis as disposições do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 
24 de fevereiro e do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 08 de novembro e ainda o Plano Sectorial da Rede Natura (PSRN) 
publicado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008 de 21 de Julho. 

A área de implantação do projeto não coincide com Regime Florestal. 

Com o projeto do Sobreequipamento pretende-se reforçar a capacidade de produção de energia elétrica do Parque 
Eólico da Serra de Sicó. A instalação de potência adicional permitirá um maior aproveitamento da produtividade da 
instalação, estimando-se que a produção média anual do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Sicó seja de 
15,3 GWh. 

A energia produzida neste novo aerogerador será escoada por cabos elétricos subterrâneos que ligam à subestação do 
Parque Eólico da Serra de Sicó, e será injetada na rede elétrica do Sistema Elétrico Nacional, através da linha elétrica 
existente do parque eólico. 

Fazem assim parte do projeto em análise as seguintes infraestruturas: 1 aerogerador, acesso ao aerogerador com cerca 
de 91 m, e cabos elétricos subterrâneos instalados numa vala com uma extensão de 295 m. 

No âmbito da avaliação e dadas as características e dimensão do projeto e do seu local de implantação consideram-se 
como fatores ambientais relevantes os Sistemas ecológicos, a Paisagem e a Socioeconomia. 

 Os Sistemas ecológicos, dada a localização do projeto coincidir com a Zona Especial de Conservação (ZEC) 
Sicó/Alvaiázere (PTCON0045), e a presença, na área de estudo, de espécies RELAPE da flora, habitats prioritários 
e espécies de quirópteros e avifauna com estatuto classificado. 

 A Paisagem, tendo em consideração a afetação de áreas com qualidade visual elevada. 

 A Socioeconomia, tendo em consideração os objetivos do projeto, produção de energia elétrica a partir de uma 
fonte de energia renovável e não poluente contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do país. 

Relativamente aos Sistemas Ecológicos, na fase de construção, prevê-se impactes negativos e significativos na flora e 
vegetação, pela afetação dos habitats prioritários 6110*, 6210* e 6220*. Estes impactes prolongam-se para a fase de 
exploração, caso se verifique a afetação de habitats prioritários nas ações de manutenção. Para a fauna, os principais 
impactes negativos que podem ocorrer verificam-se na fase de exploração e estão associados à colisão de vertebrados 
voadores com os aerogeradores (ou por barotrauma, no caso dos quirópteros). Estes impactes são negativos e 
significativos tendo em consideração as espécies classificadas identificadas na área de estudo.  

Ao nível da Paisagem, a presença do aerogerador irá introduzir maior artificialidade na Paisagem em presença e, 
consequentemente, determinar perda de qualidade cénica local. Este impacte faz-se sentir, pela maior proximidade, 
sobretudo, sobre o vale e encostas da ribeira do Vale, afluente do rio Arunca e sobre contrafortes poente da serra de 
Sicó, áreas que se consideram como tendo Qualidade Visual Elevada. 

Para o fator ambiental Socioeconomia foram identificados impactes positivos a nível nacional e local. A nível nacional, 
o projeto contribuirá para a diversificação das fontes energéticas do país, e para o cumprimento dos compromissos 
assumidos pelo Estado Português no que diz respeito à produção de energia a partir de fontes renováveis e à redução 
em 40% da emissão de gases com efeito de estufa até 2030. A nível local, o aumento das fontes municipais de 
rendimento, irá gerar um impacte positivo já que a exploração fornecerá um rendimento fixo em benefício do 
município.  

Relativamente ao ordenamento do território, conclui-se que o projeto se encontra conforme com os instrumentos de 
gestão territorial em vigor para o local, devendo no entanto ter o reconhecimento da Câmara Municipal de Pombal. 
Uma vez que a Câmara Municipal se pronunciou favoravelmente em sede de consulta pública, desde que cumpridas as 
medidas de minimização referidas no seu parecer, e que estão previstas na presente avaliação, considera-se que este 
aspeto se encontra salvaguardado. 

Assim, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que os impactes negativos acima referidos 
podem ser na sua generalidade suscetíveis de minimização, a Comissão de Avaliação propõe a emissão de parecer 
favorável ao projeto de execução do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Sicó condicionado ao 
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cumprimento das medidas de minimização, dos planos de acompanhamento ambiental da obra e recuperação das 
áreas intervencionadas, e dos programas de monitorização mencionados de seguida neste parecer. 

ELEMENTOS A APRESENTAR  

Previamente ao início da obra, devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes 
elementos: 

1. Plano de controlo de espécies invasoras. Este plano deve integrar, não apenas a área de estudo do 
sobreequipamento, mas a restante área do Parque Eólico da Serra de Sicó, devendo ter em conta os resultados da 
monitorização da flora, vegetação e habitats do ano anterior à construção.  

2. Resultados da prospeção arqueológica sistemática realizada para as áreas de incidência do projeto, de forma a 
colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo todos os caminhos de acesso, depósitos temporários e empréstimos 
de inertes, após desmatação e antes do avanço das operações de decapagem e escavação. Estes resultados poderão 
determinar a adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações 
arqueológicas, entre outras). 

3. Peças desenhadas com perfil tipo de suavização - perfil sinusoidal - a adotar para os taludes. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

As medidas previstas para a fase de projeto devem ser consideradas e integradas no projeto de execução. Todas as 
medidas de minimização dirigidas à fase de construção devem constar no respetivo caderno de encargos da empreitada 
e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos de concretização do projeto. 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e do termo das fases de construção e de exploração do 
projeto, bem como do respetivo cronograma da obra e das Shapefiles do layout final do projeto, de forma a possibilitar 
o desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação. 

Fase Prévia à Execução da Obra 

1. Atualizar a planta de condicionamentos. Esta deve incluir a totalidade das ocorrências identificadas, o estaleiro, 
acessos, áreas de empréstimo e de depósito de inertes. Deve ser interdita em locais a menos de 50 m das ocorrências 
patrimoniais. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de 
condicionamentos deve ser atualizada. 

2. A equipa de arqueologia responsável pelos trabalhos de reprospeção /acompanhamento para além de um 
especialista em pré-história deve incluir um arqueólogo com experiência em trabalhos espeleo-arqueológicos.  

3. Verificar em fase prévia ao início da obra, a relação de proximidade entre o desenho topográfico final do projeto e 
as ocorrências de interesse patrimonial já identificadas, implementando, caso se justifique, medidas de minimização 
ou anulação de eventuais impactes negativos. 

4. Relativamente à ocorrência Oc. 2 - Monte da Panela – Via: 

- Fase de projeto - otimização do desenho do traçado da vala de cabos, de modo a que o atravessamento desta 
via seja o mais perpendicular possível, isto é na extensão mais curta exequível, tendo em vista minimizar a 
afetação da via. 

- Realizar o registo documental para memória futura [levantamento gráfico, topográfico, fotográfico e elaboração 
de memória descritiva] do troço da via que vier a ser afetado pelo atravessamento da vala de cabos.  

5. A implantação da fundação e da plataforma deve procurar o ajuste necessário que reduza ao máximo a dimensão 
dos taludes (3 m), a destruição das superfícies de rocha e, sobretudo, evitar a destruição do muro de pedra solta 
existente. 

6. Tendo em consideração os resultados do estudo geológico com georadar, deve ser dado cumprimento às 
recomendações desse estudo, devendo ser acautelado o possível aparecimento de cavidades em fase de escavação. 
No aparecimento de cavidades, o ICNF deve ser informado, não podendo a obra prosseguir sem que o esse Instituto 
se pronuncie. 

7. A rede de cabos subterrânea deve ser desenvolvida ao longo dos caminhos existentes. Os últimos 35 m da vala de 
cabos junto à subestação devem seguir o mesmo traçado da vala já aí existente.  
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8. Averiguar a possibilidade da vala de cabos se desenvolver do lado oposto ao proposto, reduzindo-se o risco de 
afetação dos muros de pedra existentes, assim como a eliminação, ou redução, da afetação física da vegetação, 
enquanto valor/atributo visual natural da Paisagem: "Comunidades rupícolas calcários ou basófilos" e "Matos 
Termomediterrânicos Pré-desértico. 

9. No acesso a construir, e na plataforma de montagem não devem ser utilizados materiais impermeabilizantes. 

10. A conceção dos novos acessos, dos acessos a beneficiar e das plataformas de montagem deve procurar soluções de 
materiais que reduzam o impacte visual decorrente da utilização de materiais brancos e altamente refletores de luz, 
devendo recorrer-se a materiais que permitam uma coloração/tonalidade próxima da envolvente, no mínimo para 
aplicação à camada de desgaste do acesso.  

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

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

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

14. A rede de cabos subterrânea deve ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo dos caminhos de acesso do parque 
eólico, exceto nos casos já identificados e justificados.  

15. O tipo de iluminação a utilizar sobre a entrada da torre, deve acautelar situações que conduzam a um excesso de 
iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve 
assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a 
vertical.  

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

Fase de Construção 

Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar 

17. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. Sempre que se venham a identificar elementos que 
justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser atualizada. Esta deve ser distribuída a todos 
os intervenientes da obra. 

18. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos, restringindo ao mínimo indispensável à construção 
das estruturas do projeto (implantação do AG11, plataforma, acessos e vala de cabos), a afetação dos habitats do 
anexo B-I do Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, com as alterações do Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de Fevereiro, 
em particular dos habitats prioritários 6110*, 6210* e 6220*. 

19. A fase de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias. Deve proceder-se à balizagem prévia das 
áreas a intervencionar, salvaguardando de uma forma especial as áreas de habitats prioritários cartografadas na 
Planta de Condicionamentos, aproximadamente entre o aerogerador e a subestação. Nesta área não devem ocorrer 
ações construtivas, deposição de materiais, circulação de pessoas e maquinaria ou quaisquer outras ações. 

20. A fase de obra deve ser planeada de forma a garantir que os trabalhos são concentrados no tempo, especialmente 
os que causem maior perturbação; 

21. Devem ser reparados todos os danos que se venham a verificar nos caminhos, decorrentes das obras de instalação 
e funcionamento do sobreequipamento. 

22. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras devem ser programados de forma a minimizar o período 
de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no período seco. Caso contrário, devem 
adotar-se as necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua 
capacidade erosiva. 

23. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra. 
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24. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente em relação às 
medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos ambientalmente adequados a 
ter em obra (sensibilização ambiental). 

25. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na zona envolvente 
do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, e entidades normalmente 
envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem como as entidades com jurisdição na área de 
implantação do projeto. 

26. Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deve ser comunicado à Força Aérea e à ANA - 
Aeroportos de Portugal, S.A. o início da instalação dos aerogeradores, devendo incluir-se nessa comunicação todas 
as exigências que constem nos pareceres emitidos por estas entidades. 

27. Fornecer à Direção-Geral do Território as coordenadas exatas do aerogerador, com indicação do respetivo sistema 
de referência, assim como a altura máxima dessa infraestrutura. 

28. As populações mais próximas devem ser informadas acerca das ações de construção e respetiva calendarização, 
divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente na junta de freguesia e câmara municipal. 

29. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de 
eventuais reclamações, no estaleiro e/ou através de telefone ou endereço de correio eletrónico. Elaborar um 
relatório relativo à receção e processamento das reclamações e pedidos de informação recebidos através do 
mecanismo de comunicação a criar para o efeito. 

30. O estaleiro do projeto deve ser localizado na área proposta no EIA, cumprindo o disposto na planta de 
condicionamentos, e deve ser organizado nas seguintes áreas:  

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

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

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

- Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

- Deposição de materiais de construção. 

31. A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e armazenamento de 
substâncias poluentes. 

32. A área do estaleiro deve ser alvo de ações de renaturalização no final da fase de construção e coberta com terra 
vegetal proveniente da obra. 

33. Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local do parque eólico. 
Caso seja imprescindível, devem ser criadas condições que assegurem a não contaminação dos solos. 

34. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, estes devem estar devidamente acondicionados de 
forma a evitar contaminações do solo. 

35. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser utilizados sistemas de 
aspersão nas áreas de circulação. 

36. Colocar, na zona do parque eólico, sinalética disciplinadora e condicionante de comportamentos que suscitem um 
aumento do risco de incêndio. 

37. Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, devem ser restabelecidos o mais 
brevemente possível. 

38. Antes do início obra deve ser apresentado e discutido, por todos os intervenientes, o plano geral de 
acompanhamento arqueológico. 

39. Todos os muros de pedra existentes próximos dos acessos ou de zonas de trabalho e/ou circulação de máquinas 
devem ser balizados a uma distância significativa que não permita a ocorrência de qualquer afetação física dos 
mesmos.  
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40. Em fase prévia à obra efetuar a sinalização das ocorrências localizadas a menos de 50 m das componentes do projeto. 
Vedar ainda as ocorrências que se encontrem a menos de 25 m das componentes do projeto. Deve proceder-se à 
manutenção e vigilância das sinalizações/balizamentos, até ao final da obra, incluindo, na fase final (em que já não 
existe mobilização de sedimentos), as operações de desmonte de pargas e, mesmo, durante os arranjos 
paisagísticos. 

41. Assegurar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de 
terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), desde a fase preparatória 
da obra, como a instalação do estaleiro, abertura de caminhos e desmatação. O acompanhamento deve ser 
continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo deve ser garantido 
o acompanhamento de todas as frentes. 

42. Se na fase preparatória ou de construção forem detetados vestígios arqueológico, a obra deve ser suspensa nesse 
local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela do Património Cultural essa ocorrência. 
Devem ser propostas ainda as medidas de minimização a implementar. 

43. As cavidades cársicas que venham a ser identificadas durante a prospeção ou postas a descoberto durante a fase de 
construção, devem ser sujeitas a pesquisa espeleo-arqueológica por forma a avaliar a existência de eventuais 
vestígios de ocupação antrópica antiga. Estas ações devem ser executadas por arqueólogo com experiência em 
trabalhos espeleo-arqueológicos. 

44. As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso das prospeções e do acompanhamento 
arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e em função do 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. 

45. Os resultados obtidos nos trabalhos arqueológicos podem determinar a adoção de medidas de minimização 
específicas como o registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras. 

46. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocados em depósito credenciado pelo 
organismo de tutela do Património Cultural. 

Desmatação e movimentação de terras 

47. As cavidades ou outros elementos de especial interesse geológico, geomorfológico ou espeleológico que sejam 
postos a descoberto durante as operações de escavação, devem ser sujeitas a uma avaliação geológica, devendo o 
procedimento técnico a adotar, apontar sempre para a sua preservação e acessibilidade. 

48. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente necessárias, 
procedendo-se à reconstituição do coberto vegetal de cada zona de intervenção logo que as movimentações de 
terras (que se espera não tenham significado) tenham terminado, em particular nos taludes de escavação e de 
aterro. 

49. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando repetição de 
ações sobre as mesmas áreas e a manutenção de solos nus por elevado período de tempo. 

50. A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já anteriormente decapado, 
ou a partir do acesso adjacente, de forma a que nunca circule sobre a mesma. Deve ser evitado o recurso a máquinas 
de rasto de forma a também evitar a compactação da camada de solo abaixo da terra vegetal. 

51. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e devem ser 
tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar ravinamentos e/ou deslizamentos. 

52. Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução da obra. 

53. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente removida e 
depositada em pargas, de forma a não haver qualquer mistura de terras de qualidade e natureza distinta ou de 
níveis/horizontes inferiores. Esta medida reveste-se de uma particular relevância nas áreas de habitats prioritários 
do Anexo B-I do Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, com as alterações do Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de 
Fevereiro 

54. As terras resultantes das escavações deverão ser utilizadas, sempre que possível e que os materiais tenham 
características geotécnicas adequadas, nas obras de construção onde haja necessidade de aterro, nomeadamente 
no acesso a construir e na construção e regularização da plataforma do aerogerador. 
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55. A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder à espessura da totalidade da terra vegetal, em toda 
a profundidade do horizonte e não em função de uma profundidade pré-estabelecida. As operações de decapagem 
devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas, sendo a espessura destas a definir pelo Dono de Obra 
em cada local. 

56. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não devem ultrapassar os 2 metros de 
altura e devem localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, em zonas planas e bem 
drenadas, para posterior utilização nas ações de recuperação.  

57. Toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas onde se encontrem espécies vegetais invasoras deve ser 
totalmente separada da restante terra viva/vegetal a reutilizar nas ações de recuperação e integração paisagística. 
A referida terra deve ser levada a depósito definitivo devidamente acondicionada.  

58. A verificar-se a presença de espécies vegetais exóticas invasoras, à data de início da obra, todo o material vegetal 
proveniente do seu corte deve ser totalmente separado do restante material vegetal e devidamente acondicionado, 
sobretudo do efeito de ventos. O corte deve ser realizado, sobretudo, fora da fase de produção de semente. A 
estilhagem e o espalhamento desta não podem ser considerados como ações a desenvolver. No transporte deste 
material, a destino final adequado, deve ser assegurado o não risco de propagação das espécies em causa, pelo que 
deverão ser tomadas as medidas de acondicionamento adequadas a cada uma destas.  

59. Implementar um plano para a gestão diferenciada da biomassa e dos solos resultantes, respetivamente, das ações 
de desmatação e da decapagem dos solos, provenientes de locais onde tenham sido recenseadas espécies exóticas 
classificadas como invasoras pelo Anexo I do Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro.  

60. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deve recorrer-se a técnicas de pré-corte e ao uso de 
microrretardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas. Nestes casos, informar sobre 
a utilização de explosivos através de placas afixadas junto às obras e nos caminhos de acesso ao projeto.  

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

61. Não podem ser instaladas centrais de betão na área de implantação do parque eólico.  

62. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atenção especial à sua origem, por forma a 
que as mesmas não alterarem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

63. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto. Excetua-se o material sobrante das 
escavações necessárias à execução da obra. 

64. Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e encaminhamento dos 
resíduos resultantes da obra. 

65. Deve ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela gestão dos 
resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário no estaleiro, quer ao nível 
do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores licenciados. 

66. O Gestor de Resíduos deve arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às operações de gestão de 
resíduos. Deve assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação à EAA para que a mesma seja arquivada no 
Dossier de Ambiente da empreitada. 

67. É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância poluente, direta ou 
indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não tenha sido previamente autorizado. 

68. Deve proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu armazenamento 
temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente preparados para o efeito. 

69. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e metálicas, armações, 
cofragens, entre outros) devem ser armazenados temporariamente num contentor na zona de estaleiro, para 
posterior transporte para local autorizado. 

70. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis devem ser triados de acordo com as seguintes categorias: vidro, 
papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos podem ser encaminhados e recolhidos pelo circuito 
normal de recolha de RSU do município ou por uma empresa designada para o efeito. 

71. O material inerte proveniente das ações de escavação deve ser depositado na envolvente dos locais de onde foi 
removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro das fundações ou execução das plataformas 
de montagem), sempre que possível e que os materiais tenham características geotécnicas adequadas. 
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72. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deve ser, preferencialmente, utilizado na recuperação 
de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro autorizado. 

73. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 

74. Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem, desmatação e 
desflorestação necessárias à implantação do projeto, podendo ser aproveitados na fertilização dos solos. 

75. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em recipientes 
estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para esse fim. Os recipientes 
devem estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu conteúdo.  

76. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de substâncias 
poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o empreiteiro providenciar a 
remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar pela entidade responsável pela fiscalização ambiental, 
onde não causem danos ambientais adicionais. 

77. Durante as betonagens, deve proceder-se à abertura de bacias de retenção para lavagem das caleiras das betoneiras. 
Estas bacias devem ser localizadas em zonas a intervencionar, preferencialmente, junto aos locais a betonar. A 
capacidade das bacias de lavagem de betoneiras deve ser a mínima indispensável a execução da operação. 
Finalizadas as betonagens, a bacia de retenção será aterrada e alvo de recuperação. 

78. Caso seja utilizada uma britadeira, é proibida a britagem de pedra não proveniente da obra e/ou que não tenha 
como fim o próprio uso em obra. A britadeira não deve sair em caso algum do acesso, mantendo-se e operando em 
permanência sempre dentro das zonas intervencionadas. Caso o material obtido não seja imediatamente utilizado, 
deve ser depositado e acondicionado em local adequado para o efeito, a definir pela Equipa do Acompanhamento 
Ambiental. A envolvente da britadeira deve estar protegida quando se localizar próximo de áreas consideradas 
sensíveis, de modo a minimizar os impactes decorrentes da disseminação de poeiras resultantes da sua utilização. 
A britadeira deve estar em permanência na obra desde o início até ao fim dos trabalhos em que seja necessária. 

79. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em viatura fechada ou 
devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada. 

Acessos, plataformas e fundações 

80. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra. 

81. O tráfego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o incómodo para as populações. 
Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto deve ser o mais curto possível e ser efetuado a 
velocidade reduzida. 

82. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou em más 
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local. 

83. Alertar as povoações mais próximas de eventuais condicionamentos previstos na circulação viária. 

Fase de Exploração 

84. A substituição de grandes componentes do projeto, entendida como toda a atividade que requeira intervenção de 
grua, deve respeitar medidas de minimização semelhantes às que uma atividade equivalente tem durante a fase de 
construção do projeto e que se encontram vertidas no presente parecer. A Autoridade de AIA deve ser avisada 
previamente da necessidade desse tipo de intervenção, bem como do período em que ocorrerá. No final da 
intervenção deve ser enviado à Autoridade de AIA um relatório circunstanciado, incluindo um registo fotográfico 
detalhado, onde se demonstre o cumprimento das medidas de minimização e a reposição das condições tão 
próximas quanto possível das anteriores à própria intervenção. 

85. As ações relativas à exploração e manutenção devem restringir-se às áreas já ocupadas, devendo ser compatibilizada 
a presença do parque com as outras atividades presentes. 

86. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida ao empreiteiro para 
consulta a planta de condicionamentos atualizada e cumpridas as medidas de minimização, previstas para a fase de 
construção, quando aplicáveis. 
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87. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria 
e pessoal afeto, em áreas anteriormente não afetadas, deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico dos 
trabalhos. 

88. Proceder à manutenção, conservação e limpeza da zona do projeto, de modo a garantir uma barreira à propagação 
de eventuais incêndios e a possibilitar o acesso e circulação a veículos de combate a incêndios.  

89. A gestão da vegetação na área do projeto e envolvente, deve promover o controlo de espécies exóticas invasoras. 
Esta medida contribuirá significativamente para a sustentabilidade do projeto, garantindo que a gestão da vegetação 
na área do parque eólico seja menos onerosa, para além de minimizar os impactes ambientais do projeto, enquanto 
potencial facilitador da expansão de espécies invasoras. 

90. A iluminação do projeto e das suas estruturas de apoio deve ser reduzida ao mínimo recomendado para segurança 
aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atração para aves ou morcegos. 

91. Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer alteração verificada e 
assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração do projeto para que o sistema de sinalização funcione 
nas devidas condições. 

92. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de equipamentos 
para os operadores de gestão de resíduos. 

93. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos devem ser recolhidos e armazenados 
em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente transportados e enviados a destino 
final apropriado, recebendo o tratamento adequado a resíduos perigosos. 

94. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento do aerogerador. 

95. Caso o funcionamento dos aerogeradores que constituem o parque eólico venham a provocar 
interferência/perturbações na receção radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de 
radiodifusão televisiva, devem ser tomadas todas as medidas para a resolução do problema. 

96. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da força aérea, devem 
ser efetuadas as correções necessárias. 

97. Manter, com as necessárias adaptações, o mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas 
e atendimento de eventuais reclamações criado na fase de construção. Elaborar um relatório relativo à receção e 
processamento das reclamações e pedidos de informação recebidos através do mecanismo de comunicação a criar 
para o efeito. 

Fase de Desativação 

98. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projeto e a dificuldade de prever as condições ambientais 
locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, deve o promotor, no último ano de exploração 
do projeto, apresentar a solução futura de ocupação da área de implantação do projeto. Assim, no caso de 
reformulação ou alteração do projeto, sem prejuízo do quadro legal então em vigor, deve ser apresentado um 
estudo das respetivas alterações referindo especificamente as ações a ter lugar, impactes previsíveis e medidas de 
minimização, bem como o destino a dar a todos os elementos a retirar do local. Se a alternativa passar pela 
desativação, deve ser apresentado um plano de desativação pormenorizado contemplando nomeadamente: 

- ponderação da remoção total ou parcial das sapatas de betão dos aerogeradores; 

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

- ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

- destino a dar a todos os elementos retirados; 

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

- apresentação de medidas de minimização a implementar que poderão ser as mesmas da fase de construção, 
dada as ações a desenvolver serem muito semelhantes às realizadas nesta fase; 

- plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 
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De forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no momento da aprovação 
do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que forem aplicáveis no momento 
da sua elaboração. 

99. Deve ser assegurado o acompanhamento arqueológico. 

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

Deve ser implementado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). O Acompanhamento Ambiental da 
Obra (AAO) deve ter em consideração os aspetos a seguir mencionados: 

1. O acompanhamento ambiental da obra deve iniciar-se na fase que antecede a obra, aquando do planeamento 
desta, e estender-se até à conclusão da construção. 

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

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

4. Os objetivos deste Plano, na fase de construção, devem basear-se nos seguintes aspetos: 

- Verificar o cumprimento da aplicação das condicionantes e medidas de minimização, bem como da 
legislação ambiental aplicável às ações desenvolvidas na obra; 

- Aplicar adequadamente as medidas de minimização de potenciais impactes ambientais negativos; 

- Adaptar as medidas de minimização a situações concretas da obra, a ajustes de projeto e a situações 
imprevistas, resultantes ou não de reclamações; 

- Analisar a implementação, cumprimento e eficácia das medidas. 

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

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

7. A planta de condicionamentos deve ser atualizada sempre que se venham a identificar elementos que 
justifiquem a sua salvaguarda. Deve ser distribuída a todas as pessoas afetas à obra. 

8. Relativamente aos RAAO, deve ser elaborado um Relatório Preliminar, com base na visita ao local do projeto a 
realizar pela EEA, projetista e empreiteiro, após este ter sido devidamente piquetado, dando informação, 
nomeadamente, de qualquer alteração/adaptação do projeto ou medidas de minimização. Durante a fase de 
construção, devem ser apresentados Relatórios Parcelares do AAO que devem retratar, nomeadamente, a 
evolução da obra, a verificação da implementação do PAAO, as visitas efetuadas, eventuais dificuldades e 
reclamações, as ações de sensibilização, eventuais Constatações Ambientais e verificação do cumprimento das 
medidas de minimização, apoiado num adequado registo fotográfico. Salienta-se que, quando constam destes 
relatórios propostas de alterações ao projeto ou às ações de obra, os mesmos devem ser destacados na carta 
que acompanha o RAAO, para que a Autoridade de AIA proceda às devidas diligências. Os documentos 
apresentados devem estar de acordo com o previsto no ponto 2 do Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de 
novembro. Para o registo fotográfico, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente 
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colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas 
componentes do Projeto (antes, durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de 
referência” de forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o 
local concreto da obra assim como a envolvente. 

9. No que concerne à verificação do cumprimento das medidas de minimização, acresce a necessidade ser 
efetuada uma análise aprofundada das condições da DIA, nomeadamente, o seu modo de implementação, o 
seu cumprimento, as constatações de incumprimento identificadas e a sua eficácia, bem como as respetivas 
demonstrações, através de apoio documental, fotográfico ou cartográfico (através das plantas de 
condicionamentos mais atualizadas). Para uma melhor interpretação, o registo fotográfico pode ainda estar 
associado a um mapa/diagrama que identifique geograficamente as intervenções ilustradas. 

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS 

Deve ser implementado o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas proposto no EIA, tendo em consideração 
os seguintes aspetos: 

 Nas ações de recuperação das áreas intervencionadas não pode ser utilizado solo proveniente de outros locais 
fora da área do projeto, pelo que apenas é autorizada a aplicação de terra vegetal proveniente da própria obra. 

 Deve ser garantido que as ações associadas à recuperação das áreas intervencionadas não promovem a 
disseminação de propágulos da espécie invasora Cortaderia selloana. 

 A recuperação da vegetação nas áreas intervencionadas deverá ser preferencialmente fruto da regeneração 
natural dos propágulos presentes na terra vegetal e provenientes da vegetação envolvente ao projeto. O recurso 
a hidrossementeira deverá ser ponderada apenas no caso dos resultados da monitorização das áreas 
intervencionadas concluir, no final dos três da fase de exploração, que a regeneração natural da vegetação foi 
insuficiente. Nesse caso as sementes a utilizar na hidrosementeira deverão ser oriundas de populações da área 
e espécies caraterísticas dos habitats autóctones, com o objetivo de evitar a introdução de espécies e material 
genético alóctone. 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Programa de Monitorização da Flora e Vegetação 

Implementar o programa de monitorização para a flora e vegetação apresentado no EIA, tendo em consideração os 
aspetos a seguir mencionados. 

 Este programa deve permitir compreender de que forma as ações relacionadas com a construção e exploração 
do projeto, as ações de recuperação das áreas intervencionadas, medidas de minimização e controlo de espécies 
invasoras, influenciam a evolução das comunidades vegetais, a capacidade de recuperação da flora e vegetação 
nativa, o desenvolvimento de espécies invasoras e propor novas medidas de minimização, caso se justifique. 

 Dar particular importância à monitorização da capacidade de recuperação da vegetação, caraterísticas dos 
habitats prioritários afetados a partir da terra vegetal armazenada em pargas durante a construção. 

 Garantir a existência de áreas controlo com caraterísticas ecológicas semelhantes. 

Após os três primeiros ciclos de monitorização em fase de exploração, tendo em conta a análise dos resultados 
entretanto recolhidos, será equacionada a necessidade de se prolongar o programa de monitorização ou de se alterar 
a metodologia do mesmo, nomeadamente de forma a monitorizar a implementação de medidas de 
minimização/compensação que venham a ser estabelecidas. 

Programa de Monitorização da Avifauna e Quirópteros 

Implementar os programas de monitorização para a avifauna e quirópteros apresentados no EIA, tendo em 
consideração os aspetos a seguir mencionados. 

 Devem ser seguidas as Diretrizes para a consideração de morcegos em programas de monitorização de Parques 
Eólicos em Portugal continental (Revisão outubro 2017): disponível em: 

http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-
recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf 
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 Monitorização da mortalidade: Tendo em conta que uma taxa de eficiência de contagem dos cadáveres próxima 
de 100% é essencial para reduzir significativamente os erros associados à estimativa de mortalidade potencial, 
deve, sempre que possível, recorrer-se à utilização de binómios Homem-Cão, devidamente treinados para 
detetar cadáveres de aves, uma vez que este método produz resultados de qualidade substancialmente superior. 

 Os relatórios do programa de monitorização, periódicos e final, devem relacionar os dados recolhidos com dados 
de funcionamento do projeto. Deve ser efetuada a relação dos resultados com o funcionamento dos 
aerogeradores no período de atividade dos morcegos durante a prospeção e nos dias que antecedem a mesma. 

 Deve também ser efetuada análise relativa aos resultados da monitorização do Parque eólico de Sicó. 

Após os três primeiros anos da fase de exploração, tendo em conta a análise dos resultados entretanto recolhidos, será 
equacionada a necessidade de se prolongar o programa de monitorização ou de se alterar a metodologia do mesmo, 
nomeadamente de forma a monitorizar a implementação de medidas de minimização/compensação que venham a ser 
estabelecidas. 
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 Localização e enquadramento do projeto 

 Planta de condicionamentos 
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Figura 1 - Planta de Condicionamentos
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- 6110* - Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi

- 6210 - Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário
  ( Festuco-Brometalia) (importantes habitats de orquídeas)

(ICNF)
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