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1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de Dezembro, procedeu-se
à Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto “Sobreequipamento do Parque
Eólico de Cabril”.
O proponente do Projeto é a Empresa “Eólica da Cabreira, S.A”.

2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA
A consulta pública do Projecto “Sobreequipamento do Parque Eólico de Cabril” decorreu durante
30 dias úteis de 24 de Novembro de 2020 a 08 de Janeiro de 2021.

3. DOCUMENTOS
CONSULTA

PUBLICITADOS

E

LOCAIS

DE

O Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi disponibilizado para
consulta nos seguintes locais:
o

Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

o

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

o

Câmara Municipal do Castro Daire.

o

Câmara Municipal de Cinfães.

Encontrando-se, também,
WWW.PARTICIPA.PT.

disponível

para

consulta

em

www.apambiente.pt

e

em

4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por
meio de:
-

Afixação de Anúncios na CCDR Centro, Câmara Municipal de Castro Daire e Câmara
Municipal de Cinfães;

-

Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social;

-

Divulgação na Internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e no Portal
PARTICIPA.PT;

-

Envio de comunicação às ONGA constantes no RNOE.

-

Envio de comunicação a entidades.
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5. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS
Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 5 exposições

com a seguinte

proveniência:
•

Câmara Municipal de Cinfães.

•

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR).

•

Estado Maior da Força Aérea (EMFA).

•

Dois Cidadãos.

6. ANÁLISE DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS
A Câmara Municipal de Cinfães no âmbito do projeto em avaliação alerta para um conjunto
de questões, considerando a intervenção deste projeto no Concelho, que se descrevem:
1- Relativamente ao enquadramento no PDM, verifica:
- Planta de Ordenamento I - Aparentemente, encontra-se inserida em solo rústico - espaços
florestais de conservação, contudo não demonstram o seu enquadramento nos usos previstos;
- Planta de Ordenamento II - Aparentemente, encontra-se inserida em Estrutura Ecológica
Complementar, Estrutura Ecológica Fundamental, Leitos e Margens de Cursos de Água e Sítio
Arqueológo - A10, contudo não é efetuado o referido enquadramento, bem como a
demonstração do enquadramento com os referidos espaços;
- Planta de Ordenamento III - Não aplicável;
- Planta de Condicionantes I - Aparentemente, encontra-se inserida em Rede Natura 2000,
Perímetro Florestal da Serra de Montemuro, Reserva Ecológica Nacional (parcialmente) e Leitos
de Cursos de Água, contudo no que diz respeito ao Perímetro Florestal da Serra de Montemuro
não demonstram o respetivo enquadramento;
- Planta de Condicionantes I - Aparentemente, encontra-se inserida em Perigosidade
Florestal Alta e Muito Alta e em Áreas percorridas por Incêndios. Contudo, alerta, que nestas
áreas se encontra interdita/condicionada a construção de novas edificações de acordo com o
disposto no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na sua atual redação, e no que diz
respeito às áreas percorridas por incêndios o enquadramento ou exclusão no regime deve ser
clarificado com o ICNF.
2 - Aparentemente não existe intervenção em Estrutura Ecológica Fundamental, contudo, no
caso de existir, alerta para um possível incumprimento conforme disposto nos artigos 60.º e
61.º do Regulamento do PDM de Cinfães;
A Câmara Municipal, realça que os aspetos acima descritos, nomeadamente os
relacionados com a Perigosidade Florestal Alta e Muito Alta, podem condicionar o
projeto.
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O Estado Maior da Força Aérea (EMFA) informa que este projeto no se encontra abrangido
por qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea, pelo que não há inconveniente na sua
concretização.
Comunica, que os aerogeradores constituem obstáculos aeronáuticos, pelo que deve ser
remetido à Força Aérea, em fase prévia à construção, o projeto de execução com a indicação
das coordenadas de implantação e altitude máxima de cada aerogerador. Indica, ainda, que a
balizagem aeronáutica deverá ser de acordo com as normas expressas no documento “Circular
de Informação Aeronáutica 10/2003 de 6 de Maio”, da ANAC.
A Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) refere que este projeto
não interfere com quaisquer áreas, estudos ou projetos no âmbito das suas atribuições pelo que
nada há a opor à sua execução.
O Cidadão, Nuno Resende refere que as torres eólicas existentes causam uma poluição visual
e sonora, na sua proximidade, demasiado evidente para ser ignorada. A povoação de Aveloso,
que é a mais próxima com visibilidade aos aerogeradores, localiza-se a 1,6 e 1,8 km de distância,
respetivamente, para o aerogerador A13 e A12.
Refere, ainda, que a abertura de caminhos de acesso às obras, caminho de tout-venant, que
ligam as torres aerogeradores tem vindo a transformar o território intervencionado, favorecendo
a circulação a pé, de automóvel e velocípedes, com a consequente destruição de fauna, flora e
ameaça a sítios geológicos e arqueológicos até aqui protegidos pelos difíceis acessos.

A cidadã, Altina Margarida O. Ribeiro questiona se os aspetos relacionados com o
sombreamento intermitente foram avaliados e, no caso de terem sido, se são ou não
considerados significativos, uma vez que que a única referencia feita a este aspeto (Shadow
Flicker) não é esclarecedora.
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ANEXO I
Exposições Recebidas
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Agência Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira, 9/9A
Zambujal
Apartado 7585
2611-865 AMADORA

rp@apambiente.pt
Sua Referência

Sua Data

Proc.º

ASSUNTO:

Nossa Referência
N.º Of_DSTAR_DOER_DOC00017169_2020
Proc.º 9326/2020

Data 14/12/2020

Projeto “Sobreequipamento do Parque Eólico do Cabril” – AIA 3342 – Consulta Pública

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se V. Exª que após análise do projeto
“Sobreequipamento do Parque Eólico do Cabril” – AIA 3342, o mesmo não interfere com quaisquer
áreas, estudos ou projetos no âmbito das atribuições da Direção Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural, pelo que nada há a opôr.

Com os melhores cumprimentos,

A Subdiretora-Geral

Isabel Maria de
Almeida Ribeiro
Passeiro
Assinado de forma digital
por Isabel Maria de Almeida
Ribeiro Passeiro
Dados: 2020.12.15 19:14:30
Z

Isabel Passeiro

CF/

Mod.DGADR 05.01 Rev.09

R.

.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
FORÇA AÉREA
%,t.c

Em resposta

1 5.0EL2020*O 12768

refira:
Pan:

P.°:45120

-

Exmo. Senhor
Doutor Nuno 1.,acasta
Presidente do Conselho Diretivo da APA
rp@apambiente.pt

Assunto:

“SOBREEOUIPAMENTO

PROJETO

DO

PARqUE

EÓLICO

DE

CABRIL” ATA 3342 CONSULTA PÚBliCA
(Dl 60.310/20 IDP 109240)
-

-

Ref.:

VI Oficio

ri.0

S057599-20201 1-DCOM.DCA, de 23 de novembro de 2020
c

a

Relativamente no assunto em epígrafe, e face à documentação disponibilizada no
ãmbito do processa de consulta pública, cuja entidade promoton é a Eólica da Cabrein, S. A.
em que solicita apreciação do projeto de Sobreequipamento do Parque Lólico de CabHl, sito
nos concelhos de Cinraes e Castra Daire, encarrega-me S. Ex? o Chefe do Estado-Maior da
Força Aérea de informar V. Ex.a que o projeto em questão no se encontra abrangido por
qualquer Setvido de Unidades afetas à Força Aérea, pelo que não há inconveniente na sua
concretização. Contudo, os aerogeradorcs constituem obstáculos aeronáuticos, pelo que deve
ser remetido à Força Aérea, em fase prévia à construção, o projeto de execução com a
indicação das coordenadas de implantação e altitude máxima de cada aerogerador.
Mais me encarrega S. Ex.a o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea de informar
que a balizagem aeronáutica deve ser de acordo com as normas expressas no documento
“Circular de Informação Aeronáutica 10/2003 de 6 de maio”, da ANAC.
C

Com os melhores cmentos

•;

O CHtFt DO GABINETE

/
Rui José dos Santas P. P. de Freitas
Major-Geneni Piloto Aviador

Av. da Fotça Aérea Portuguei,

•

Aliragide

•

2614-506 AmadDra

•

PORTUGAL • Tel. 214712095

•

Fa, 214713237 • e-mait geraIemfap

Dados da consulta
Nome resumido
Nome completo

Descrição

Período de consulta
Data de ínicio da avaliação
Data de encerramento
Estado
Área Temática
Tipologia
Sub-tipologia
Código de processo externo
Entidade promotora do projeto
Entidade promotora da CP
Entidade coordenadora
Técnico

Sobreequipamento do Parque Eólico de Cabril
Sobreequipamento do Parque Eólico de Cabril
Com o Sobreequipamento do Parque Eólico de Cabril pretende-se
instalar 2 aerogeradores, que correspondem a uma potência total
instalada de 4 MW. A área total afeta ao projeto é cerca de 12,6 ha,
embora a área efetivamente a ser utilizada corresponda a uma
percentagem muito reduzida da área total do projeto. O
Sobreequipamento do Parque Eólico de Cabril implica a
instalação/execução dos seguintes elementos: 2 aerogeradores; 2
plataformas de montagem dos aerogeradores; rede de cabos
elétricos e de comunicações subterrâneos de interligação: do A13
para A12, e deste para A11 (aerogerador existente mais próximo), e
deste último para a subestação do Parque Eólico de Cabril; caminhos
de acesso a cada um dos novos aerogeradores.
2020-11-24 - 2021-01-08
2021-01-09
Em análise
Ambiente (geral)
Avaliação de Impacte Ambiental

Eólica da Cabreira SA
Agência Portuguesa do Ambiente
Cristina Sobrinho

Eventos

Documentos da consulta
Resumo
Não
Técnico

Document https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3342/rnt_eia_sobrepe_cabrilo
r12020112015518.pdf

EIA
Relatório
Síntese

Document https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3342/rs_eia_sobrepe_cabrilo
r220201120155445.pdf

EIA Peças
desenhada
s1

Document https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3342/desenhos1.220201120161929.zi
o
p

EIA Peças
desenhada
s2

Document https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3342/desenhos2.220201120162039.zi
o
p

Participações
${id#1} ID 39007 Municipio de Cinfães em 2021-01-08

Comentário:
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente Incumbeme o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cinfães de proceder ao envio do oficio em
anexo. Com os melhores cumprimentos.
Anexos: 39007_3. Oficio.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Geral
Classificação:
Observações do técnico:
${id#2} ID 38949 Nuno Resende em 2020-12-15

Comentário:
Tendo em conta as apreciações contidas no volume 2 do Estudo de Impacte Ambiental Sobreequipamento do Parque Eólico de Cabril Volume 2 nomeadamente respeitantes aos
impactes negativos (p. 18): «o impacte paisagístico dos aerogeradores (os parques eólicos
são visíveis, ainda que nem sempre a totalidade dos aerogeradores, da grande maioria das
povoações, e mesmo fora da área de estudo, a grandes distâncias. A implantação dos novos
aerogeradores irá acentuar ligeiramente a dominância da presença física destas estruturas
na paisagem, estabelecendo, com os existentes, um corredor eólico mais definido,
unificando pontualmente a linha de cumeada, ainda assim os impactes são pouco
significativos, não trazendo uma alteração relevante na paisagem). A povoação de Aveloso
que é a mais próxima com visibilidade aos aerogeradores localiza-se a 1,6 e 1,8 km de
distância respetivamente para o aerogerador A13 e A12», permito-me discordar,
acrescentando: - a paisagem não ´é um bem estático. As qualidades da paisagem revelamse pela forma como se transmuta contínuamente, seja através da regulação natural dos
elementos, seja através da acção humana. - ora é verdade que, no caso do território em
que já se inscreve o Parque Eólico de Cabril, como refere a autora do Estudo a «instalação
de mais 2 aerogeradores, não será significativo, pois não sendo a construção de um novo
parque eólico, os impactes são atenuados pelo facto de já existirem outros aerogeradores e
outras infraestruturas do Parque Eólico do Cabril». De facto, as torres eólicas existentes
causam uma poluição visual (e sonora, na sua proximidade), demasiado evidente para ser
ignorada mas, além da questão estética, subvalorizada pelos estudos de impacte ambiental
sempre com a desculpa do « aproveitamento de um recurso energético natural, renovável,

endógeno, que contribui para a diminuição da emissão de poluentes responsáveis por
situações como o efeito de estufa, alterações climáticas e chuvas ácidas» há outras duas
questões, uma ética e uma de impacto humano que não é referida no supra-citado estudo escuso-me de desenvolver a questão ética que com a justificação da produção de energia
(em vez da sua poupança) destrói o bem estar ecológico dos habitantes e dos visitantes,
agora conviventes com estes monstros de metal. - quanto ao impacto humano ele é
demasiado evidente (ver reprodução de vista do GOOGLE MAPS, em anexo - notar as linhas
a branco) para ser ignorado pelo dito Estudo e relatório: a abertura de caminhos de acesso
às obras, Caminho de tout-venant que ligam as torres aerogeradoras tem vindo a
transformar o território intervencionado em autênticas cicatrizes que nunca serão saradas
ou recuperadas paisagísticamente, favorecendo a circulação a pé, de automóvel e
velocípedes com a consequente destruição de fauna, flora e notável ameaça a sítios
geológicos e arqueológicos até aqui protegidos pelos difíceis acessos.
Anexos: 38949_Parque_eolico.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#3} ID 38840 Altina Margarida Oliveira Ribeiro em 2020-11-24

Comentário:
Gostaria de saber se o sombreamento intermitente não foi avaliado ou se o sendo não foi
considerado significativo, uma vez que a única referencia a este aspeto ( Shadow flicker)
não é esclarecedora sobre se teve lugar a sua avaliação.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Geral
Classificação:
Observações do técnico:

ANEXO II
Lista Entidades
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LISTA DE ENTIDADES

Sobreequipamento do Parque Eólico de Cabril

Junta de Freguesia de Cabril
Junta de Freguesia de Tendais
ANEPC - Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil
ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses
DGT -Direção Geral do Território
DGADR - Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Turismo de Portugal, IP

ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações
EMFA - Estado Maior da Força Aérea
SEPNA
EDP Distribuição
RNOE (ONGAS de âmbito Nacional e da área de influência do projeto.)

