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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 PEA - Parque Eólico da Serra, S.A., proponente do projeto 
“Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço”, 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 respetiva Comissão 
de Avaliação (CA), representada pelos seguintes técnicos: 

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

 APA: Dr.ª Cristina Sobrinho (consulta pública) 

 APA/ARH Centro: Eng.ª Dulce Calado 

 APA/DGA: Eng.ª Margarida Guedes 

 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF): Eng. Jacinto Diamantino 

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

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG): Dr. Carlos Meireles 

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

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

 Administração Regional de Saúde do Centro (ARS-Centro) 

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

Apesar de ter sido nomeada a ARS-Centro, até à data de fecho do presente documente, não foi enviada a 
nomeação do técnico que iria representar essa entidade na CA, pelo que o fator ambiental saúde humana 
não será apresentado na presente avaliação. 

Dado que o projeto consiste num sobreequipamento de um parque eólico anteriormente sujeito a AIA (DIA 
favorável condicionada a 9 de novembro de 2007, e RECAPE conforme a 19 de março de 2008), o mesmo 
enquadra-se na subalínea i) da alínea c) do n.º 4 do artigo 1.º do referido diploma, carecendo como tal de 
uma apreciação prévia nos termos do disposto no artigo 3.º do mesmo Decreto-Lei. Face à análise 
desenvolvida, e tendo em consideração as características do projeto e do local onde o mesmo se desenvolve, 
a autoridade de AIA considerou que o projeto devia ser sujeito a procedimento de AIA. 

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 I: Resumo Não técnico 

 Volume II: Relatório Síntese 

 Volume III: Peças Desenhadas 

 Volume IV: Anexos 

 Volume V: Aditamento 
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 Volume VI: Elementos Complementares 

O EIA foi elaborado pela empresa QUADRANTE – Engenharia e Consultoria, no período compreendido entre 
julho e agosto de 2020. 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

O procedimento de avaliação contemplou o seguinte: 

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

- Sem prejuízo de ter sido declarada a conformidade do EIA, a CA verificou que persistiam 
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que solicitou a apresentação de elementos 
complementares, os quais foram entregues atempadamente pelo proponente. 

3. Face ao agravamento da situação da pandemia da doença Covid-19, de acordo com o Comunicado 
do Conselho de Ministros de 21 de janeiro de 2021, considerou-se não estarem reunidas condições 
para a realização da visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto. 

4. Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 1 de fevereiro a 
12 de março de 2021.  

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 de Toutiço, que contempla a instalação de 
mais cinco aerogeradores com 4,3 MW de potência unitária no Parque Eólico de Toutiço, e a respetiva ligação 
elétrica à subestação existente de Pampilhosa da Serra, através de uma Linha Elétrica aérea, a 30 kV. 

O Parque Eólico de Toutiço, a funcionar desde dezembro de 2008, tem uma capacidade instalada de 102 MW, 
constituído por um total de 34 aerogeradores de potência nominal de 3 MW, distribuídos por três 
Subparques Eólicos: 

 Subparque Eólico de Toita, constituído por 12 aerogeradores; 

 Subparque Eólico de Arouca – Silva, constituído por 14 aerogeradores; 

 Subparque Eólico de Vale Grande/ Burrela, constituído 8 aerogeradores. 
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Face à constituição atual do Parque Eólico de Toutiço, o Sobreequipamento do Parque Eólico do Toutiço, 
localiza-se a Oeste do Parque Eólico Vale Grande/ Burrela e do Parque Eólico de Arouca – Silva e a Noroeste 
do Parque Eólico de Toita. 

Na Figura 1Figura 1 apresenta-se o enquadramento do projeto face ao atual Parque Eólico de Toutiço. 

 

Figura 1 - Enquadramento do projeto no atual Parque Eólico de Toutiço 
Fonte: EIA 

A área de estudo destinada ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço situa-se no concelho de 
Arganil (freguesia de Celavisa e Arganil) e no concelho de Góis (União de freguesias de Cadafaz e Colmeal).  

No que respeita ao corredor da Linha Elétrica, a 30 kV, este atravessa os concelhos de Góis (união de 
freguesias de Cadafaz e Colmeal), de Arganil (união de freguesias de Cepos e Teixeira, e freguesias de Folques 
e de Arganil) e de Pampilhosa da Serra (freguesia de Fajão-Vidual e de Cabril). O traçado da Linha Elétrica 
localiza-se paralelamente, garantindo as distâncias mínimas de segurança, a uma Linha Elétrica existente, a 
220 kV da REN. 

No entanto, a localização de nenhuma infraestrutura do projeto (aerogeradores e apoios da Linha Elétrica) 
coincide com área pertencente ao concelho de Góis. 

Conforme já referido, a ligação à rede será feita na Subestação de Pampilhosa da Serra existente, localizada 
na freguesia de Cabril no concelho de Pampilhosa da Serra. 
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A área de estudo, do Sobreequipamento e do corredor da Linha Elétrica não se sobrepõe com quaisquer 
áreas integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 
142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro, ou outras 
áreas sensíveis (e.g. Áreas Importantes para as Aves [IBA]). 

Contudo, importa referir que na envolvente da área de estudo, num buffer de 10 km, observa-se a existência 
das seguintes áreas incluídas no SNAC (Figura 2): 

 Zona Especial de Conservação (ZEC) Complexo do Açor (PTCON0051), que se localiza a cerca de 1 km a 
este/nordeste do corredor da Linha Elétrica e a cerca de 5,5 km a este da área de estudo do 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço; 

 Paisagem Protegida da Serra do Açor, que se localiza a cerca de 4,5 km a nordeste do corredor da Linha 
Elétrica e a cerca de 5 km a este da área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço; 

 Reserva Biogenética da Mata da Margaraça, que se localiza a cerca de 5 km a norte do corredor da Linha 
Elétrica e a cerca de 6,3 km a nordeste da área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico de 
Toutiço. 

 

Figura 2 - Enquadramento do projeto em áreas sensíveis 
Fonte: EIA 

O projeto insere-se em áreas submetidas a Regime Florestal – Perímetro Florestal da Serra da Aveleira, 
Perímetro Florestal do Rabadão e Perímetro Florestal de Pampilhosa da Serra (Figura 3). 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3379                                                                                                                                                                              Pág. 5 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço 

 

Figura 3 - Enquadramento do Projeto em áreas de Regime Florestal 
Fonte: EIA 

No que respeita a outros parques eólicos existentes na envolvente, num raio de abrangência de 15 km, da 
área de implantação do Sobreequipamento e respetiva Linha Elétrica, existem diversos parques eólicos, 
sendo o mais próximo, o Parque Eólico de Beiras - Cadafaz a uma distância de aproximadamente 5,7 km. 
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Quadro 1 - Identificação dos Parques Eólicos existentes na envolvente da área do 
projeto 

 

Fonte: EIA 

 

Figura 4 - Parques Eólicos e Linha de MAT existentes na envolvente do projeto 
Fonte: EIA 
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3.2 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço 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 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 mais de 45% da emissão 
de gases com efeito de estufa até 2030. 

Para o efeito, o projeto irá reforçar a capacidade de produção de energia elétrica do Parque Eólico de Toutiço, 
com a instalação de mais cinco aerogeradores (potência unitária de 4,3 MW), à qual corresponderá uma 
potência total instalada máxima de 21,5 MW, com a qual se estima produzir cerca de 75,4 GWh/ano. 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço será constituído por cinco aerogeradores, de 4,3 MW de 
potência unitária.  

A energia produzida nestes novos aerogeradores será escoada por cabos elétricos subterrâneos, a 30 kV, que 
irão ligar-se ao Posto de Corte. A energia será injetada na rede elétrica do Sistema Elétrico Nacional, através 
da Linha Elétrica, a 30 kV, a construir entre o posto de corte e a subestação existente de Pampilhosa da Serra. 

O projeto é constituído pelas seguintes infraestruturas: cinco aerogeradores, rede elétrica de cabos de 
interligação dos aerogeradores ao posto de corte, novos acessos, beneficiação de acessos existentes, Posto 
de Corte e Linha Elétrica aérea, a 30 kV de ligação à Subestação de Pampilhosa da Serra. 

No Quadro 2 são apresentadas as principais características do projeto em avaliação. 

Quadro 2 – Principais características do projeto 

Potência Instalada 21,5MW 

Produção média prevista 75,4 GWh/ano 

Aerogeradores 

Número 5 

Potência unitária 4,3 MW 

Altura 120 m 

Diâmetro do rotor 158 m 

Posto de transformação Interno 

Número de pás 3 

Velocidade de rotação do rotor 4,4-12,5 rpm 

Velocidade do Vento 

Potência nominal 12,5 m/s 

Início de funcionamento 3 m/s 

Paragem 22 m/s 

Acessos do 
Sobreequipamento 

a construir Área 642 m 

a beneficiar Área 3 200 m 

Vala de cabos Extensão 3 736 m 

Posto de corte Área 263 m2 

Linha Elétrica aérea, a 30 kV Extensão  9 879 m 

 

O modelo de aerogerador que se prevê utilizar tem como características gerais uma torre com 120 m de 
altura e um diâmetro de rotor de 158 m.  

Os aerogeradores são basicamente constituídos 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 de trabalho junto a cada 
aerogerador, com dimensões adequadas, para o estacionamento dos veículos de transporte das 
componentes dos aerogeradores e para a manipulação das principais componentes destes, com recurso a 
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gruas de elevada capacidade. A dimensão de cada plataforma será da ordem de cerca de 1 800 m2 
(60 m x 30 m). 

A superfície da plataforma correspondente à fundação, bem como a faixa correspondente ao acesso 
definitivo, é normalmente estabilizada com saibro, não se tornando necessário em caso algum 
impermeabilizar o terreno. 

Apesar das plataformas deverem ser mantidas, conforme referido, durante a vida útil do projeto, para que 
possam ser efetuadas operações de manutenção/reparação, devem, no entanto, ser descompactadas à 
superfície e receber revestimento vegetal herbáceo, exceto numa faixa de 4 a 6 m em redor da base da torre 
de suporte do aerogerador e na faixa correspondente ao acesso. 

A interligação entre os aerogeradores e o posto de corte será realizada através de uma rede elétrica de cabos 
subterrânea, a 30 kV. 

A rede de cabos, que fará a interligação dos aerogeradores ao posto de corte, irá desenvolver-se ao longo 
dos acessos. Será também executada uma ligação subterrânea entre o posto de corte e o primeiro apoio da 
Linha Elétrica aérea. Os cabos serão instalados em vala a desenvolver com uma secção média de 0,8 m2, e 
uma extensão total de cerca de 3 736 m. 

A Linha Elétrica aérea, a 30 kV, será construída para transporte de energia elétrica entre o 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço e a Subestação de Pampilhosa da Serra (Subestação do 
Parque Eólico do Toutiço existente) e terá um comprimento total de 9 879 metros e 49 apoios. Os 49 apoios 
a instalar serão metálicos reticulados do tipo F (F20CA, F65CA e F95CA) e de betão (K08 60/28 e K12 90/40) 
com várias alturas, todos eles com maciços de betão. 

O projeto contempla também um Posto de Corte, o qual inclui o edifício e uma interligação com a Linha 
Aérea, através de um poste fim de linha para realização da transição aérea subterrânea, composto por um 
seccionador tripolar e descarregadores de sobretensões. 

No edifício serão centralizados os órgãos de comando do Sobreequipamento. O edifício será de apenas um 
piso, em alvenaria, no interior do qual ficarão as celas de comando e o transformador de serviços auxiliares 
que ficará vedado por uma rede metálica galvanizada. A área do Posto de Corte ocupará 263 m2 e será objeto 
de um projeto de arquitetura e, na sua execução, irá procurar-se utilizar materiais e cores características da 
região. 

Para chegar à zona de instalação dos aerogeradores que constitui o Sobreequipamento do Parque Eólico de 
Toutiço serão utilizadas as vias rodoviárias existentes. Os acessos mais próximos são as Estradas Nacionais 
112, 342 e 344 e as Estradas Municipais 508, 543 e 544.  

Na área de implantação do projeto será necessário beneficiar caminhos existentes, e construir novos. Os 
novos acessos a construir no âmbito do projeto, terão uma extensão muito reduzida, uma vez que a grande 
maioria corresponde a beneficiação de acessos já existentes. 

As dimensões dos componentes do aerogerador a transportar e os equipamentos a movimentar, em especial 
gruas, recomendam a necessidade de que os acessos sejam desprovidos de declives acentuados, dotados de 
uma largura adequada e isentos de curvas de raio apertado. 

Nesse sentido, os novos acessos a construir apresentaram um perfil transversal tipo de 10 m de largura. Esta 
largura inclui a faixa de rodagem, respetivos taludes bem como uma valeta num dos lados do acesso, e 
quando se justificar travessias hidráulicas para assegurarem o escoamento de águas pluviais. Toda a extensão 
de acesso será pavimentada com uma camada de tout-venant, em caixa e sobre terreno estabilizado.  

Na área do sobreequipamento prevê-se a necessidade de construir novos acessos numa extensão de 642 m 
e beneficiar acessos existentes em cerca de 3 200 m de extensão. 

No que respeita aos acessos a construir e beneficiar inerentes à Linha Elétrica aérea, a 30 kV, estes não serão 
revestidos e a compactação será apenas a resultante da passagem das máquinas de movimentação de terras. 
A extensão de acessos novos a construir aos apoios da Linha Elétrica aérea resulta num total de 
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aproximadamente 1 550 m (equivalente à soma dos pequenos troços de acessos novos aos vários apoios) 
com uma largura de 2,50 m acrescido dos respetivos taludes. 

O EIA propõe a instalação de um estaleiro para a construção do Sobreequipamento, com cerca de 600 m2, 
localizado na área de implantação do Posto de Corte. 

No que respeita à construção da Linha Elétrica aérea, prevê-se a instalação de um estaleiro de apoio à obra, 
localizado junto à Linha Elétrica, a sudoeste do Apoio AP17 junto à EM543. 

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 24 000 m3 de escavação e cerca de 15 100 m3 de aterro, 
pelo que se constata que irá ocorrer um excedente de material escavado que poderá ser utilizado em arranjos 
paisagísticos locais ou então ser encaminhado a vazadouro adequado. 

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

 Instalação e utilização dos estaleiros; 

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

 Construção e beneficiação de acessos; 

 Construção das plataformas de apoio à montagem dos aerogeradores; 

 Montagem dos aerogeradores; 

 Abertura da vala para instalação da rede de cabos; 

 Implantação dos apoios da Linha Elétrica aérea, a 30 kV; 

 Movimentação de máquinas, veículos e pessoas afetas à obra; 

 Depósito temporário de terras e materiais; 

 Produção de resíduos e efluentes; 

 Desativação dos estaleiros e recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

O EIA perspetiva uma duração aproximada de 6 meses para os trabalhos de construção, ensaios e colocação 
em serviço dos novos aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço. 

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

 Presença e funcionamento dos aerogeradores; 

 Presença da Linha Elétrica aérea, a 30 kV; 

 Manutenção e reparação de equipamentos; 

 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. 
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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, o Património Cultural 
e a Socioeconomia.  

Foram também analisados os seguintes fatores ambientais: Geologia e Geomorfologia, Recursos hídricos, os 
Solos e ocupação do solo e o Ambiente Sonoro. 

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 

No ponto de vista geoestrutural, o projeto localiza-se no chamado Maciço Antigo, mais concretamente na 
Zona Centro-Ibérica. Em traços gerais, esta unidade geotectónica caracteriza-se pela presença de rochas 
metassedimentares pertencentes ao continente Gondwana que existiu desde os 700 Ma até à colisão com o 
continente Laurussia, ocorrida aproximadamente aos 400 Ma para formar o supercontinente Pangea. Esta 
colisão gerou imenso calor, capaz de fundir os materiais da crusta terreste, gerando-se magmas de quimismo 
ácido. A abundância, na Zona Centro Ibérica, de granitos, intrusivos no encaixante metassedimentar, são a 
prova desses eventos. Para além da abundância de granitos, a Zona Centro Ibérica caracteriza-se pela 
discordância angular de primeira grandeza, dos metassedimentos de idade ordovícica sobre os  
metassedimentos Câmbricos e Neoproterozoicos. Esta discordância, designada de discordância toledânica, 
traduz-se pela não deposição de sedimentos do Câmbrico superior em toda a Zona Centro Ibérica. Estes 
metassedimentos infraordovícicos são atualmente designados em Portugal, por Supergrupo Dúrico-Beirão e 
subdividido nos Grupos Douro, de idade Neoproterozoico a Câmbrico médio, e Beiras, do Neoproterozoico. 
Na área do projeto predominam rochas metassedimentares do chamado Grupo das Beiras. Recentemente 
este grupo foi subdividido em duas séries metassedimentares distintas, uma superior, a série da Lousã, e a 
inferior, a série Fróia. Estas sequências, litológica e estruturalmente distintas, estão separadas por uma 
discordância angular (linha a vermelho, na figura abaixo), equivalente à discordância cadomiana assinalada 
em Espanha (Meireles et al., 2014).  

Nesta região é possível observar fundamentalmente litologias pertencentes à série da Lousã, aqui definida, 
da base para o topo, por três unidades litoestratigráficas distintas: formação Caneiro, onde predominam os 
grauvaques, por vezes em bancadas sedimentares de grande espessura (até 6 m); a formação Boque-Serpins, 
onde predominam os xistos sobre os grauvaques; Formação Colmeal, caracterizada pela alternância de 
quartzitos e xistos (Meireles et al., 2013).  

Os aerogeradores AG01 a AG04 ocorrem na formação Boque-Serpins. A localização do aerogerador AG05 e 
parte do corredor da Linha Elétrica, já será em xistos da sequência inferior, série Fróia, com dobramentos de 
eixos verticais, enquanto que na série Lousã os eixos das dobras são subhorizontais (Figura 5). 
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Figura 5 - Enquadramento geológico da área de estudo 
Fonte: Extraído e adaptado da Figura 4.18 do EIA, baseado em Meireles et al., 2014 

Relativamente ao enquadramento geomorfológico, a área de estudo enquadra-se nas Serras de Xisto do 
Maciço Central (Lourenço, 2013), particularmente as serras da Lousã e do Açor. A morfologia destas serras 
deve-se a aspetos litológicos e estruturais relacionadas com as deformações do soco varisco e 
particularmente à fracturação deste pela orogenia alpina. Esta fracturação vai provocar desnivelamento e 
deslocamento de blocos, controlados fundamentalmente por dois conjuntos de grandes falhas: NNE-SSW e 
ENE- WSW. Assim se dá o soerguimento do Maciço Central, controlado pelas falhas ENE-WSW. Estas 
evidências demonstram que o soco varisco terá sido reativado durante a compressão Miocénica - 
Quaternária paralela à compressão Bética, por falhas inversas, como a falha da Lousã, possivelmente 
rejogando estruturas anteriores tardi-variscas, com essa orientação.  

O relevo das Serras de Xisto encontra-se muito dissecado, em parte devido às litologias, mas também à rede 
de fracturação e aos dobramentos variscos e pré-variscos. A rede de drenagem tem um entalhe muito 
vigoroso. Os cimos das cumeadas apresentam-se mais ou menos aplanados. No caso deste local de estudo 
as cotas da cumeeira variam entre os 880 m e os 963 m. 

Quanto à Neotectónica (Figura 6), a área de estudo está a sul da falha Lousã – Seia, importante falha ENE-
WSW com evidências de atividade neotectónica muito baixa nos últimos 2Ma. Estima-se que o deslocamento 
real tenha sido de 260 m a 350 m, com o soerguimento do bloco sul, a cavalgar os sedimentos cenozoicos da 
bacia de Arganil (Cabral, 1995). 
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Figura 6 - Pormenor da Carta Neotectónica de Portugal com a localização do projeto 
Fonte: EIA, Figura 4.19 

Relativamente à sismicidade, há vários parâmetros que permitem avaliar a sismicidade e o zonamento 
sísmico duma região. Assim, de acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios 
e Pontes (RSAEEP) de 1983 (Figura 7), o território continental é subdividido nas zonas A, B, C, D, por ordem 
decrescente do grau de sismicidade, quer para sismos distais (epicentro no oceano), quer para sismos 
proximais (epicentro intraplaca euroasiática). A área do projeto situa-se na zona C com um coeficiente de 
sismicidade α de 0,5 (Figura 7). De acordo com o Eurocódigo 8 (2010) - Projeto de estruturas para resistência 
aos sismos (EC8), para sismos proximais, de magnitude moderada, a área do projeto corresponde à zona 
sísmica 2.4; no caso dos sismos distais, de grande magnitude, a área do projeto corresponde à zona sísmica 
1.6 (Quadro 3). 
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Figura 7 -Zonamento sísmico segundo várias normas (ver legenda) 
Fonte: EIA, Fig. 4.21 

 

Quadro 3 - Aceleração máxima de referência da área do projeto enquadradas 
nas zonas sísmicas definidas no Eurocódigo 8 (NP EN 1998-1 2009) 

 

Relativamente ao património geológico, com base na consulta do geoportal do LNEG e da PROGEO, na área 
de implantação do projeto não estão referenciados geossítios de interesse nacional. Contudo, em Meireles 
et al. (2013), no caminho de terra batida da Selada do Mucilhão para o v.g. Gatucha, foi aí definida a secção 
de referência (estratotipo) da base da Formação Colmeal no ponto de coordenadas militares (Datum Lisboa) 
M= 209339,572; P= 356112,749, à cota de 738 m. 

Relativamente aos recursos minerais, a área do projeto não se sobrepõe a qualquer área de interesse 
mineiro. 
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4.2.2 Avaliação de Impactes 

Quer na geologia, quer na geomorfologia, os principais impactes são na fase de construção do projeto. Na 
fase de exploração não há afetações. 

Quanto aos impactes na geologia, os principais resultam da fase de construção e estão relacionados com as 
ações de regularização do terreno, necessárias à instalação das novas infraestruturas (plataformas e acessos). 
Na construção dos acessos e instalação dos aerogeradores e dos apoios da Linha Elétrica, haverá 
inevitavelmente movimentação de terras e a criação de taludes de escavação e aterro. 

Há inevitavelmente destruição dos maciços rochosos para a construção das fundações das torres. Este é um 
impacte negativo permanente. 

Atendendo à morfologia e à geologia, não é expectável que haja instabilidade de taludes causadores de 
deslizamentos. Independentemente se existe ou não património geológico ou qualquer recurso geológico 
potencial, os impactes na geologia são negativos, permanentes, diretos, significativos e definitivos. Numa 
futura desativação do parque eólico, pode-se tentar recuperar a morfologia do terreno total ou parcialmente, 
mas a geologia, nunca poderá ser reposta. 

Face ao exposto, pode concluir-se que tanto na geologia, como na geomorfologia, os principais impactes são 
na fase de construção, particularmente na escavação necessária para a construção dos maciços de betão de 
suporte das torres eólicas. Os impactes na geologia são negativos e não passíveis de minimização. São certos, 
imediatos, irreversíveis e significativos. Na geomorfologia, devido à movimentação de terras e rochas para a 
construção dos maciços de betão de suporte das torres, os impactes no relevo são significativos, mas 
passíveis de minimizar numa futura desativação do parque eólico. 

4.3 SISTEMAS ECOLÓGICOS  

4.3.1 Caracterização da Situação Atual 

A área do projeto não abrange locais integrados no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, conforme 
definido na alínea a) do n.º 1 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado pelo Decreto-
lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. 

A caraterização da situação atual inclui a informação obtida na bibliografia mais relevante para a obtenção 
de informação relativa à distribuição dos habitats e das espécies da flora e da fauna, incluindo os estatutos 
de proteção legal e de conservação. 

A caracterização da flora e vegetação na área de estudo, apresentada no EIA, foi realizada com recurso a 
consulta bibliográfica e prospeção em campo. Segundo o EIA, a visita de campo, realizada a 1 dezembro de 
2019, permitiu identificar, caracterizar e cartografar as unidades de vegetação e habitats presentes na área 
de estudo. Foram inventariadas as espécies florísticas presentes na área, para tal foram efetuados 29 
levantamentos florísticos nas unidades de vegetação mais representativas da área de estudo (seis na área do 
sobreequipamento e 23 no corredor da Linha Elétrica. 

O EIA refere ainda que para a pesquisa bibliográfica foi tida em conta a localização da área de estudo, como 
tal foram consideradas as quadrículas 10x10km NE84 e NE85 para a área de estudo do sobreequipamento e 
as quadrículas 10x10 km NE84 e NE94 para o corredor da linha elétrica” e que “as principais fontes 
bibliográficas utilizadas para obter um elenco florístico da área de estudo foram: Flora-on (Flora-On: Flora de 
Portugal Interativa, 2014); 3º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) (ICNF, 2013); 
Plantas invasoras em Portugal (Plantas Invasoras em Portugal, 2019); Lista Vermelha da Flora Vascular de 
Portugal Continental (SPB & PHYTOS, 2018); Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos de Toita, 
Arouca-Silva e Vale-Grande/Burrela (Procesl, 2007); RECAPE dos Parques Eólicos de Toita, Arouca – Silva e 
Vale Grande – Burrela (Enerpro, 2008)”. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3379                                                                                                                                                                              Pág. 15 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço 

No EIA é apresentado o enquadramento biogegráfico e bioclimático da área de estudo. Relativamente às 
comunidades vegetais foram identificadas para a área de estudo 12 unidades de vegetação: bosque misto, 
carvalhal, eucaliptal, pinhal, linha de água, matos, matos em regeneração, medronhal, prados com matos 
esparsos, acacial, áreas agrícolas e áreas artificializadas, sendo que sete destas unidades de vegetação estão 
presentes na área de estudo do sobreequipamento e 11 unidades de vegetação estão presentes no corredor 
da Linha Elétrica. 

Apesar do EIA referir que a unidade de vegetação mais abundante na área do sobreequipamento e corredor 
da Linha Elétrica são os matos em regeneração, correspondendo a cerca de 75% e 50%, respetivamente, não 
menciona a presença do Habitat 4030 – Charnecas secas europeias. 

A área de carvalhal existente na área de estudo é formada por uma pequena mancha dominada por árvores 
jovens de carvalho-alvarinho, que corresponde ao habitat de interesse comunitário 9230 - Carvalhais galaico-
portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica pt1 – Carvalhais de Q. robur. A linha de água de maior 
dimensão atravessada pelo corredor da Linha Elétrica é o rio Ceira, sendo que na sua galeria ripícola estão 
presentes amieiros (Alnus glutionosa), mimosas (Acacia dealbata) e borrazeiras-brancas (Salix salviifolia). As 
restantes linhas de água presentes na área de estudo (tanto na área do sobreequipamento como no corredor 
da Linha Elétrica) são de pequena dimensão e encontram-se ladeadas por borrazeira-negra (Salix 

atrocinerea), mimosas e silvas. 

Segundo o EIA, existem algumas zonas em que os matos não foram afetados pelo fogo, no corredor da Linha 
Elétrica, encontrando-se por isso com uma maior densidade e mais desenvolvidos que os matos em 
regeneração. Estas áreas são co-dominadas por giesta-negral (Cytisus striatus), medronho (Arbutus unedo) e 
torga e pontualmente estão presentes nestas áreas afloramentos rochosos de natureza xistosa de pequena 
dimensão. 

O EIA refere ainda que as áreas de matos em regeneração resultam de incêndios recentes que devastaram a 
área, sendo esta unidade de vegetação composta pelas espécies típicas de matos da região, como o 
medronho, a torga, a giesta-negral, a esteva (Cistus ladanifer), a carqueja ou o tojo (Ulex sp.) sendo esta a 
unidade de vegetação mais abundante tanto no sobreequipamento como no corredor da Linha Elétrica. 

É referido ainda que nas encostas da margem esquerda do rio Ceira estão presentes pequenas áreas de 
medronhal, no corredor da Linha Elétrica, que correspondem ao habitat 5330 – Matos termomediterrânicos 
pré-desérticos pt3 – Medronhais. Estes matos são dominados por medronheiros, estando também presentes 
sobreiros (Quercus suber), urze-branca (Erica arborea), madressilvas (Lonicera sp.) e folhado (Viburnum 

tinus). 

No EIA é referida erroneamente a presença de Acacia melanoxylon na área de estudo. A espécie que ocorre 
e que está documentada em fotografia é Acacia dealbata, que também é uma espécie exótica invasora. 

No que refere aos Habitats listados no anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação 
atual, é referido que o habitat 5530pt3 está presente apenas no corredor da Linha Elétrica, enquanto que o 
habitat 9230pt1 está presente apenas no sobreequipamento. Na área do sobreequipamento a 
representatividade do habitat 9230 é de apenas 1 ha, cerca de 0,56% da área; enquanto que no corredor da 
Linha Elétrica a representatividade do habitat 5330 é de 2 ha, cerca de 0,49% da área. 

O elenco florístico para a área de estudo engloba em total de 565 espécies de flora, sendo 469 espécies 
elencadas para a área de estudo do sobreequipamento e 347 espécies elencadas para o corredor da Linha 
Elétrica. Cinco das espécies listadas estão englobadas nos Anexos II e IV do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de 
abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro; duas das espécies listadas estão abrangidas 
pelo Anexo IV e cinco estão englobadas no Anexo V do mesmo Decreto-Lei. Cinco das espécies com 
ocorrência potencial na área de estudo se encontram ameaçadas de acordo com a Lista Vermelha da Flora 
Vascular de Portugal Continental (SPB & PHYTOS, 2018), nomeadamente: três espécies classificadas como 
“Vulneráveis”: Doronicum plantagineum, Erysimum lagascae e Ranunculus henriquesii; e duas espécies 
classificadas como “Em perigo”: Aster aragonensis e Arabis beirana (SPB & PHYTOS, 2018). 
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O EIA identificou ainda na área de estudo um total de 28 espécies exóticas (26 espécies na área do 
sobreequipamento e 11 espécies no corredor da Linha Elétrica), tendo sido confirmadas em campo seis 
espécies com caracter invasor (uma na área do sobreequipamento e seis no corredor da Linha Elétrica). 

Relativamente à fauna, a caracterização na área de estudo foi realizada com recurso a consulta bibliográfica 
e prospeção em campo. As vistas de campo à área de estudo foram realizadas a 1 de dezembro de 2019, a 
11 de janeiro de 2020 e a 29 de julho de 2020. Considerando que cada grupo faunístico tem características 
comportamentais específicas, para cada grupo foi utilizado o método de amostragem mais adequado às suas 
características ecológicas. 

Para a fauna foram elencadas para a área de estudo 11 espécies de anfíbios, distribuídas por cinco famílias, 
sendo que 11 estão elencadas para a área do sobreequipamento e 10 para o corredor da Linha Elétrica. De 
entre as espécies de anfíbios elencadas contam-se três endemismos ibéricos: a rã-de-focinho-pontiagudo 
(Discoglossus galganoi), a rã-ibérica (Rana iberica) e a salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica) 

O EIA faz ainda referência ao tritão-de-ventre-laranja (Lissotriton boscai), embora se trate de uma espécie de 
ocorrência pouco provável na área de estudo. 

Foram ainda elencadas 14 espécies de répteis, distribuídas por sete famílias, sendo que 13 estão elencadas 
para a área do sobreequipamento e 11 para o corredor da Linha Elétrica. 

O elenco avifaunístico para a área de estudo engloba 121 espécies, 105 espécies na área do 
sobreequipamento e 113 espécies no corredor da Linha Elétrica. A maioria das espécies é residente (60%) ou 
migradora reprodutoras (33%) e está associada a biótopos florestais (33%), indiferenciados (23%), agrícolas 
(17%) e matos (10%). 

A área de estudo não se sobrepõe com nenhuma área crítica ou muito crítica para aves. No entanto, existem 
áreas relevantes para as aves na envolvente (num raio de 10 km), onde se verificou a ocorrência de 15 
espécies elencadas que apresentam estatuto de ameaça estabelecidos no Livro Vermelho dos Vertebrados 
de Portugal (Cabral et al., 2006), tendo sido analisada, a relação daqueles locais com a área de estudo do EIA. 

No que se refere aos mamíferos, a área de estudo engloba um total de 39 espécies, 31 espécies na área do 
sobreequipamento e 39 espécies no corredor da Linha Elétrica, sendo que existem seis espécies elencadas 
com estatutos de ameaça: com o estatuto “Criticamente em perigo”, o morcego-rato-pequeno (Myotis 

blythii) e com o estatuto “Vulnerável”, o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), o 
morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros), o morcego-rato-grande (Myotis myotis), o 
morcego-de-franja-do Sul (Myotis escalerai) e o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii) (Cabral et al., 
2006). 

Na envolvente (num raio de 10 km) da área de estudo existem abrigos, conhecidos, de morcegos de 
importância nacional, regional e local, nomeadamente um abrigo de morcego de importância nacional a 
cerca de 750 m a norte do corredor da Linha Elétrica e a 1 km a nordeste da área de estudo do 
sobreequipamento; e abrigos de morcegos de importância regional/local a cerca de 4,5 e 5 km a norte do 
corredor da Linha Elétrica e a cerca de 4,3 km, 5 e 6 km a este da área de estudo do sobreequipamento. 

4.3.2 Avaliação de Impactes 

Na fase de construção, as ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para 
as áreas de implantação das plataformas e fundações, valas de cabos e acessos, irão conduzir à destruição 
da vegetação presente nessas áreas. 

Para a instalação dos aerogeradores (fundações e plataformas) e abertura de valas de cabos prevê-se a 
afetação sobretudo de áreas de matos em regeneração. A abertura e beneficiação de acessos afetará 
sobretudo matos em regeneração e eucaliptal. O posto de corte afetará uma pequena área de matos em 
regeneração. 
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No que diz respeito aos apoios da Linha Elétrica, os apoios 1,2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 
22, 26, 27, 28 e 29 (total de 21 apoios) afetarão áreas de matos em regeneração. Os apoios 18, 23, 24, 25, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 (total de 23 apoios) afetarão áreas de 
eucaliptal. Os apoios 3 e 4 irão afetar uma mancha de bosque misto e os apoios 16, 17 e 49 afetarão áreas 
de prados com matos esparsos. Para além da afetação temporária prevê-se ainda a ocupação de 50 m2 por 
cada apoio, como área de trabalho, que será requalificada posteriormente. 

O impacte de destruição de vegetação caracteriza-se como sendo negativo, permanente, direto, certo, local 
e reversível. A magnitude do impacte é reduzida pois as áreas a afetar são de reduzida dimensão e será, 
maioritariamente, um impacte pouco significativo, sempre que não sejam afetados habitats de interesse 
comunitário. 

Na fase de construção da Linha Elétrica serão também abertos acessos temporários para a instalação dos 
apoios. O impacte resultante dessa ação, será a destruição de coberto vegetal, semelhante ao descrito 
anteriormente, mas de caráter temporário. A instalação do estaleiro resultará também em destruição de 
vegetação, sendo esta de cerca de 0,04 ha de matos em regeneração, contudo este é um impacte temporário 
e minimizável pela instalação do mesmo numa área de baixo valor ecológico. 

O impacte de destruição de espécimenes de flora caracteriza-se como sendo negativo, permanente, direto, 
provável, local e reversível. A magnitude do impacte é reduzida pois as áreas a afetar onde estas espécies 
estarão presentes são de reduzida dimensão e reduzida significância. 

No que refere à faixa de gestão de combustível de 10 m para lá dos cabos elétricos exteriores, nas quais irá 
ocorrer o corte periódico da vegetação resultará num impacte pouco significativo, uma vez que serão 
atravessadas sobretudo área de matos em regeneração, contudo nas áreas de eucaliptal e bosque misto 
atravessadas prevê-se que estas terão de ser cortadas pois os espécimenes atingem alturas que 
comprometam o bom funcionamento das linhas de transporte de energia elétrica. Este é um impacte 
negativo, permanente, local, certo, imediato, direto, reversível, de magnitude moderada e pouco 
significativo. 

Os impactes previstos sobre a fauna decorrentes da execução deste projeto serão maioritariamente 
resultantes das atividades que provocam a perda de habitat e o aumento da perturbação. A perda destes 
biótopos irá conduzir à perda de habitat para as espécies de herpetofauna, aves e mamíferos, contudo, estas 
encontrarão em áreas contíguas habitat semelhante. Como tal considera-se que a perda de habitat é um 
impacte negativo, permanente, local, certo, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida e pouco 
significativo. 

Durante a fase de exploração os impactes mais significativos são a mortalidade e perturbação (efeito de 
exclusão) de aves e morcegos. A mortalidade de espécies de aves com estatuto de conservação desfavorável 
por colisão com aerogeradores na área de estudo é um impacte negativo, permanente, local, provável (pois 
existem evidências de mortalidade em parques eólicos nas proximidades), imediato, direto, irreversível, de 
magnitude reduzida e significativo. 

A mortalidade de morcegos no sobreequipamento será um impacte negativo, direto, local, provável, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e pouco significativo a significativo (dependendo 
das espécies afetadas). Este é um impacte de carácter cumulativo dada a presença de parques eólicos já 
instalados nas proximidades. 

O corredor da Linha Elétrica, interceta o rio Ceira que tem uma função muito relevante para o continuum 
ecológico e para a conetividade de populações de várias espécies da flora e da fauna e que integra as “áreas 
de continuidade” definidas na alínea b) do n.º 1 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, 
alterado pelo Decreto-lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. O projeto comporta fracas possibilidades de afetar 
aqueles locais porque não prevê a instalação de qualquer tipo de infraestruturas naquelas áreas. 

Relativamente aos impactes cumulativos, o EIA considera que, dada a natureza do projeto em avaliação, a 
sua implantação e sua operação poderá gerar a ocorrência de impactes cumulativos, no que respeita à 
mortalidade em parques eólicos de aves e morcegos, e mortalidade de aves em linhas elétricas. Estes serão 
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de natureza negativa, ocorrência provável, magnitude moderada, irreversíveis, de duração permanente e 
incidência local ou regional (no caso de serem afetadas espécies migradoras), podendo por isso ser 
classificados como pouco significativos (para as espécies sem estatuto de ameaça) ou significativos (para as 
espécies ameaçadas). 

Da análise efetuada, e atendendo às caraterísticas biofísicas dos locais a intervencionar pelo projeto, 
designadamente a ocupação do solo, os valores referenciados para a área a afetar direta e indiretamente 
pela construção e pela exploração do projeto, considera-se que a implementação do projeto comporta riscos 
de causar impactes negativos significativos nos Habitats e nas populações das espécies da flora e da fauna 
com estatuto de proteção legal definido no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a nova redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 156-
A/2013, de 8 de novembro e no Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro, e com estatuto de conservação 
definido, respetivamente, na Lista Vermelha das Plantas Vasculares de Portugal (Carapeto et al., 2020) e no 
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005). 

Os impactes negativos identificados sobre os valores naturais podem ser reduzidas com a implementação de 
medidas de minimização adequadas e propostas no presente parecer. 

4.3.3 Condicionantes 

Na avaliação da relação do projeto com as servidões e restrições de utilidade pública considera-se as áreas 
submetidas ao regime florestal. Apesar de não terem sido quantificadas as áreas do projeto coincidentes 
com as áreas submetidas ao regime florestal parcial, verifica-se que o projeto se insere em áreas do Perímetro 
Florestal da Serra da Aveleira, Perímetro Florestal do Rabadão e Perímetro Florestal de Pampilhosa da Serra 
(Figura 3). 

De referir também a ocorrência de sobreiro na área do corredor de estudo da Linha Elétrica. O EIA não 
apresenta informação que permita avaliar a ordem de grandeza da quantidade de sobreiros a afetar e não 
preconiza a forma como prevê implementar a respetiva medida compensatória. 

Refere-se ainda que a área de estudo e a área a intervencionar pelo projeto incluem áreas percorridas por 
incêndio ocorrido em 2017. 

Face ao mencionado, devem ser aprovados pelo ICNF, os documentos instrutórios relativos:  

a) Às autorizações devidas previstas no Decreto-lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-
Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, para corte, arranque ou poda de azinheiras e sobreiros; 

b) Ao procedimento para implementação de medida compensatória pelo abate de sobreiros e 
azinheiras, conforme previsto no Decreto-lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-lei 
n.º 155/2004, de 30 de junho; 

c) Aos procedimentos e aos atos deliberativos das assembleias de compartes a autorizar a construção 
do projeto nas áreas do respetivo baldio, conforme estabelece a Lei n.º 72/2014 de 2 de setembro; 

d) Ao cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, relativo às restrições à alteração do uso do solo nas 
áreas percorridas por incêndios há menos de 10 anos. 

4.4 PAISAGEM 

4.4.1 Caracterização da Situação Atual 

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 
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d'Abreu et al. (2004), a área de estudo a uma escala regional (macroescala) insere-se em dois dos 22 Grandes 
Grupos de Unidades de Paisagem (macroestrutura): Grupo F – “Beira Alta” e Grupo I – “Maciço Central”. 

Num nível hierárquico inferior a área de estudo insere-se na Grande Unidade n.º 41 –“Montes Ocidentais da 
Beira Alta” e na nº 45 – “Dão e Médio Mondego”, que integram o Grupo F – “Beira Alta”, e na Grande Unidade 
de Paisagem n.º 61 - “Serras da Lousã Açor” que integra o Grupo I – “Maciço Central”. Dentro destas Grandes 
Unidades foram consideradas, ou delimitadas, quatro Subunidades Homogéneas de Paisagem que 
constituem um 3º nível hierárquico, cujo critério de delimitação se baseia na fisiografia/geomorfologia da 
área de estudo: “Vale do Rio Ceira e Ribeira de Celavisa”; “Maciço Xistoso das Serras da Lousã e Açor - a Norte 
do rio Ceira”; “Maciço Xistoso das Serras da Lousã e Açor - a Sul do rio Ceira” e “Vale do Rio Alva e seus 
Afluentes”. 

No que se refere, em concreto, às componentes do projeto – estaleiro, acessos dedicados, valas de cabos, 
plataformas, fundações dos aerogeradores e áreas de trabalho exteriores às diversas áreas úteis de 
implantação das componentes do projeto - localizam-se no Grande Grupo de Unidades I – “Maciço Central”, 
na Grande Unidade de Paisagem n.º 61 - “Serras da Lousã Açor” e na Subunidade de Paisagem “Maciço 
Xistoso das Serras da Lousã e Açor - a Norte do rio Ceira”. No caso da Linha Elétrica aérea, a 30 kV, a mesma 
atravessa a referida subunidade e a subunidade adjacente “Maciço Xistoso das Serras da Lousã e Açor - a Sul 
do rio Ceira”. 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, definida por um buffer proposto com 10 km de 
raio para o Sobreequipamento e de 3 km para a Linha Elétrica aérea, representando cerca de 38,912 ha, com 
base em três parâmetros: Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem. 

No que se refere ao parâmetro Qualidade Visual da paisagem, a área de estudo surge, maioritariamente, 
inserida na classe de Qualidade Visual “Média”, representando cerca de 48% desta, traduzindo-se em cerca 
de 18,544 ha. A esta classe corresponde, maioritariamente, as áreas de floresta de produção de pinheiro 
bravo. 

Às classes de qualidade cénica mais elevadas correspondem as áreas onde predomina o mosaico agrícola, no 
caso da classe de “Elevada”, e as linhas de água e respetivas galerias ripícolas, os bosques de folhosas 
autóctones e os afloramentos rochosos dos quais se evidenciam, pela sua singularidade e expressividade na 
paisagem, as denominadas cristas ou penedos de Fajão, estas no caso da classe de “Muito Elevada”. As 
classes de “Elevada” e “Muito Elevada” representam, respetivamente, 23%, cerca de 9,199 ha, e 13%, cerca 
de 4,969 ha, da área de estudo. 

A classe de “Baixa” surge associada a áreas mais artificializadas como áreas industriais e de extração de 
inertes. Representa cerca de 16% da área de estudo que se expressa em cerca de 6,200 ha. 

No que se refere à localização das diferentes componentes do projeto, verifica-se que as mesmas se inserem 
de acordo com o seguinte: AG01 – “Muito Elevada”; AG02 – “Elevada”; AG03 – “Elevada”; AG04 – “Elevada”; 
AG05 – “Média” e Linha Elétrica, a 30 kV, maioritariamente na classe de “Média” mas também numa 
extensão, ainda significativa, em conflito com a classe de “Elevada” e ainda, muito pontualmente, com as 
classes de “Muito Elevada” e “Baixa”. O Posto de Corte situa-se na classe de “Elevada”. 

No que se refere à Capacidade de Absorção Visual, considera-se que a área de estudo se encontra, 
maioritariamente, inserida nas classes de Capacidade de Absorção Visual mais elevadas “Média” seguida de 
“Elevada” e de “Muito Elevada”. Na metade norte da área de estudo regista-se, no entanto, uma expressão 
mais forte das classes de menor capacidade de absorção - “Baixa” e “Média” – enquanto que no setor sul 
regista-se uma maior relevância das classes de maior – “Elevada” e “Muito Elevada”. Esta duas últimas, 
inclusive, surgem na parte sul com maior continuidade espacial, ou seja, apresentam áreas de grande 
dimensão territorial e, neste caso, muito pouco fragmentadas enquanto que na metade norte todas as 
classes ocorrem de forma muito mais fragmentada e de contornos muito recortados. 

Importa referir, que as áreas que se apresentam cartografadas como tendo maior capacidade de absorção 
visual (Capacidade de Absorção “Elevada”) absorvem o impacte visual, fundamentalmente, de alterações que 
possam ocorrer ao nível do solo, não se podendo, necessariamente, inferir o mesmo, para perturbações que 
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decorram acima da superfície do solo e, consequentemente, para estruturas com o desenvolvimento vertical 
e escala que os aerogeradores e apoios da Linha Elétrica apresentam. Igualmente, não significa que não há 
impacte visual, ou que não há exposição, a observadores ou povoações. No cômputo geral são áreas expostas 
a uma presença humana menos representativa da área de estudo. 

No que se refere à localização das diferentes componentes do projeto, verifica-se que as mesmas se inserem 
de acordo com o seguinte: AG01 – “Muito Elevada”; AG02 – “Média”; AG03 – “Muito Elevada”; AG04 – 
“Muito Elevada”; AG05 – “Elevada” e Linha Elétrica, a 30 kV, maioritariamente na classe de “Elevada” mas 
também, mais pontualmente, nas classes de “Muito Elevada” e de “Média” O Posto de Corte situa-se na 
classe de “Elevada”. 

Relativamente à Sensibilidade Visual da Paisagem, o território em análise situa-se, maioritariamente, na 
classe de Sensibilidade Visual da Paisagem “Baixa”. Na zona mais a norte e a SE da área de estudo regista-se 
um predomínio da classe de Sensibilidade Visual “Elevada” que se expressa, espacialmente, através de áreas 
de maior dimensão e continuas, a SE, embora, na zona norte estas ocorram em áreas de menor dimensão 
territorial, de forma muito mais fragmentada e com limites muito recortados.  

No que se refere à localização das diferentes componentes do projeto, verifica-se que as mesmas se inserem 
nas classes de Sensibilidade Visual, de acordo com o seguinte: AG01 – “Elevada”; AG02 – “Elevada”; AG03 – 
“Elevada”; AG04 – “Elevada”; AG05 – “Média” e Linha Elétrica, a 30 kV, maioritariamente na classe de “Baixa” 
mas também, numa extensão, ainda significativa, em conflito com a classe de “Elevada” e ainda, muito 
pontualmente, com a classe de “Média”. O Posto de Corte situa-se na classe de “Elevada”. 

4.4.2 Avaliação de Impactes 

Na sua globalidade, considera-se que o projeto é gerador de impactes negativos de várias magnitudes e 
significâncias, que se traduz, na sua globalidade, num impacte negativo significativo, sobretudo, de natureza 
visual, e sobre a zona mais central da área de estudo. Alguns são de natureza temporária outros 
permanecerão no tempo. 

Na fase de construção, no que se refere aos impactes estruturais e funcionais, as situações mais graves, ou 
significativas, do projeto, decorrem, maioritariamente, da implantação das plataformas e abertura de 
acessos, dado que estes determinam impactes ao nível do coberto vegetal, e pontualmente, ao nível da 
alteração do relevo/morfologia natural.  

No caso dos impactes de natureza visual, regista-se que os mesmos têm um impacte Significativo a sobre a 
área de estudo. Os locais sobre os quais se fazem sentir os impactes visuais são, sensivelmente, os mesmos 
quer para a fase de construção quer para a fase de exploração. Em ambas as fases os impactes visuais 
projetar-se-ão sobre Observadores Permanentes, sobre Observadores Temporários e sobre as áreas com 
Qualidade Visual Elevada, em termos da sua integridade visual.  

Na fase de exploração, as situações onde se registam os impactes mais significativos são as seguintes:  

 Impacte negativo, direto, certo, permanente, local/regional, irreversível, média magnitude, pouco 
significativo a significativo: 

- Observadores Permanentes: Povoações de Aveleira (AG03, AG04 e AG05); Adcasal (AG01, AG02 e 
AG03); Ádela (AG03, AG04, AG05, extensão entre os apoios 5-8 e entre os apoios 12-15); Açor (AG03, 
AG04 e AG05); Linhares e Pracerias (AG01 e AG02); Torrozelas (AG04 e AG05); Cepos (extensão 
compreendida entre os apoios 18-26); Ceiroquinho (extensão compreendida entre os apoios 36-45).  

- Observadores Temporários: M544 (Sobreequipamento); M544 (extensão compreendida entre os 
apoios 13-17 e apoios 16 e 17), CM1440, M543 (apoios 16 e 17), CM1399 (Apoio 40), M547 (apoio 
48 e 49). 

- Áreas de Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada” na envolvente dos aerogeradores e da Linha 
Elétrica aérea. 
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No que se refere em concreto aos impactes cumulativos do projeto, a nível de projetos de igual tipologia, 
considera-se que o Sobreequipamento concorre com duas tipologias: parque eólico e Linha Elétrica aérea.  

No que se refere aos parques eólicos, estão identificados seis com o próprio Parque Eólico do Toutiço na 
carta de Impactes Cumulativos apresentada: Parque Eólico do Toutiço – Vale Grande, Burrela e Toita; Parque 
Eólico de Beiras-Cadafaz II; Parque Eólico do Açor; Parque Eólico de Malhadas e Parque Eólico de Pampilhosa. 
No total de aerogeradores existentes contabilizam-se 92 aerogeradores a que acrescerão os 5 do 
Sobreequipamento, em avaliação. 

Em relação ao projeto em avaliação, não se considera que o mesmo se traduza, por si próprio, num impacte 
muito significativo dada a grande distância que o separa dos restantes parques eólicos, ainda que, de 
determinadas áreas possa ser visto um número, relativamente, elevado de aerogeradores, do universo acima 
exposto. Importa referir, que a visualização da expressão vertical de cada aerogerador também não será 
integral, ou seja, mesmo que se possa observar um número elevado de aerogeradores, nem todos terão a 
mesma expressão visual. Os impactes, em termos de acréscimo, serão em tudo idênticos aos referidos para 
o próprio projeto, dada a sua expressão. Nestes termos, poder-se-á considerar que o presente projeto em 
avaliação é, em si mesmo, o projeto iniciador da artificialização maior da zona central da área de estudo, 
sobretudo, dentro de um raio de 5 km, dada a sua dispersão pela área de implantação e expressão 
vertical/escala. 

No que se refere às linhas elétricas - infraestruturas lineares – existentes, destacam-se as mais relevantes: 
Linha Penela-Tábua 1 e 2 (LPNL.TBA1), a 220 kV e Linha Pampilhosa-Tábua/Folques (LPP.TBA-FLQ), a 220 kV. 
A Linha Elétrica proposta apresenta características visuais menos graves que as duas referidas linhas, ambas 
a 220 kV, e desenvolve-se numa extensão significativa junto da Linha Pampilhosa-Tábua/Folques (LPP.TBA-
FLQ), o que apesar de constituir um reforço da expressão visual de ambas, a sua localização não determina 
nova afetação de áreas em termos de impacte visual negativo que sobre elas se possa fazer sentir. 

No que se refere à minimização dos impactes negativos gerados pelo projeto, e pelas e suas componentes, 
os mesmos poderão ser minimizados, nalguns casos, apenas parcialmente, através da implementação de um 
Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), a materializar em toda a áreas objeto de 
intervenção, dado que ao nível da presença dos aerogeradores e dos apoios da Linha Elétrica, mas sobretudo, 
dos aerogeradores, não se revela existirem medidas de minimização passíveis de minimizar a sua expressão 
vertical. Apenas a adoção de uma tonalidade esbranquiçada mate para a torres dos aerogeradores se revela 
passível de aplicação e que é já comummente utilizada. 

4.5 SOLOS E USO DO SOLO 

4.5.1 Caracterização da Situação Atual 

De acordo com a Carta de Solos de Portugal, observa-se a predominância de Cambissolos húmicos de xistos, 
tanto na área de implantação do Sobreequipamento como no corredor da futura Linha Elétrica. 

A área de estudo do Sobreequipamento abrange totalmente solos de Classe F e o corredor de estudo da 
Linha Elétrica abrange maioritariamente solos de Classe F e, muito pontualmente, solos de Classe C.  

Segundo o EIA, identificam-se dois tipos principais de ocupação do solo na área de estudo do 
Sobreequipamento do Parque Eólico e no corredor da Linha Elétrica, nomeadamente: Matos (cerca de 75% 
e 51%, respetivamente) e Florestas (22,4% na área do Sobreequipamento e 36% no corredor da Linha 
Elétrica). 
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4.5.2 Avaliação de Impactes 

Solos 

Durante a fase de construção, os trabalhos de desmatação e limpeza de terrenos e de movimentação de 
terras tornarão os solos mais suscetíveis à ação dos agentes erosivos, podendo originar processos de erosão 
e de arrastamento dos solos. Estes impactes podem classificar-se como negativos, diretos, certos e de 
magnitude reduzida, irreversíveis, permanentes e pouco significativos, nas áreas de implantação do projeto, 
e reversíveis, temporários e sem significância, na área de estaleiro (área de ocupação temporária), afeta 
unicamente à fase de construção. 

Ocorrerá também a compactação dos solos decorrente da movimentação de máquinas, equipamentos e 
veículos pesados afetos à obra, que provocará, também a alteração das propriedades físicas e mecânicas dos 
solos. Dado o tipo de solo e aptidão presentes nas áreas de interesse, o impacte ao nível da compactação 
dos solos associado a estas componentes pode classificar-se como negativo, direto, certo e de magnitude 
reduzida, irreversível, permanente e pouco significativo.  

No final da obra, está prevista a renaturalização do terreno das zonas intervencionadas integrando as 
mesmas paisagisticamente em toda a sua envolvente. As áreas que serão alvo de renaturalização são as do 
estaleiro provisório de apoio à obra, parte da área da plataforma de trabalhos e a vala de cabos. O impacte 
será positivo, direto, certo, de magnitude moderada, reversível, permanente e significativo. 

Na fase de exploração não existirão impactes relevantes no solo, para além dos identificados na fase de 
construção. 

Da análise deste fator ambiental, considera-se que os impactes ocorrem maioritariamente na fase de 
construção e podem classificar-se como negativos, diretos, certos e de magnitude reduzida, irreversíveis e 
resultam, dos trabalhos de desmatação e limpeza de terrenos e de movimentação de terras, que tornarão os 
solos mais suscetíveis à ação dos agentes erosivos. Nesta fase ocorrerá também a compactação dos solos 
decorrente da movimentação de máquinas, equipamentos e veículos pesados afetos à obra. 

Uso do Solo 

Os impactes ocorridos nas classes de espaço matos e florestas são considerados negativos, diretos, locais, 
certos, permanentes, de magnitude e significado reduzidos, dada a expressão bastante comum que este tipo 
de ocupação apresenta localmente e na sua envolvente, bem como na facilidade de recuperação da 
ocupação maioritária (matos) após a desativação do projeto.  

Na fase de construção, as ações do projeto sobre as classes de espaço classificadas como redes viárias, 
correspondem sobretudo à intervenção em acessos existentes, nomeadamente a sua beneficiação 
(alargamento da via e melhoramento do pavimento). Assim, os impactes sobre esta ocupação são 
considerados positivos, certos, diretos, locais, permanentes de magnitude e significado reduzido. 

A abertura de acessos novos e de valas elétricas acontece sobretudo em áreas de matos, com a afetação de 
áreas mais pequenas de florestas (atualmente sem arvores, devido ao incêndio ocorrido em 2017) e de redes 
viárias e ferroviárias, sendo estes impactes considerados negativos, certos, diretos, locais, permanentes, de 
magnitude e significado moderado. 

A construção dos apoios da Linha Elétrica afetará várias classes de espaço, com maior expressão nas áreas 
de Mato. Devido à reduzida área que é necessária para a implantação dos apoios da Linha Elétrica, os 
impactes associados a esta atividade consideram-se negativos, locais, certos, diretos, permanente de 
magnitude e significado reduzido. 

Na fase de exploração ocorrerão impactes sobre a ocupação do solo negativos, diretos, certos, locais, 
permanentes e de magnitude moderada, que são pouco significativos para todas as ocupações identificadas 
que possam ser afetadas. A maioria destes impactes, contudo, foi já contabilizada na fase de construção. 
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No que respeita à Linha Elétrica, na fase de exploração os impactes na ocupação do solo prendem-se com a 
ocupação permanente da área de implantação dos apoios, e à ocupação do solo devido ao estabelecimento 
da servidão da nova Linha Elétrica, assim como a constituição da faixa de proteção. De referir ainda que, na 
eventual necessidade de reparação ou substituição de componentes da Linha Elétrica, poderá haver 
necessidade de recorrer à área circundante dos apoios.  

Os impactes na ocupação do solo, decorrem essencialmente durante a fase de construção, e resultam da 
preparação do terreno para instalação do aerogerador, implantação da plataforma, abertura do acesso e da 
vala de cabos. No entanto, é de salientar que todos os elementos do projeto ocupam maioritariamente áreas 
de matos e florestas. 

4.6 RECURSOS HÍDRICOS 

4.6.1 Caracterização da Situação Atual 

Recursos Hídricos Superficiais 

Ao nível dos recursos hídricos superficiais a área do projeto localiza-se na Região Hidrográfica n.º 4, na bacia 
hidrográfica do rio Mondego, nas sub-bacias do rio Ceira e do rio Alva. A área de estudo abrange ainda, 
marginalmente, a Região Hidrográfica n.º 5, na zona da subestação do Parque Eólico do Toutiço. 

A área de implantação dos novos aerogeradores e Posto de Corte, situada numa zona de cabeceira de linhas 
de água, não é atravessada por qualquer curso de água. Na área envolvente, verifica-se a presença de várias 
linhas de água de 1ª ordem (classificação de Strahler), afluentes da ribeira de Celavisa e do rio Folques, que 
apresentam um regime de escoamento efémero. Na zona entre os aerogeradores AG04 e AG05, encontra-
se previsto o atravessamento, sob o leito, da ribeira de Ádela e de um seu afluente (recorrendo para o efeito 
a tubos negativos envoltos em betão), pela vala de cabos elétricos que estabelece a ligação entre o Posto de 
Corte e o poste fim de linha. 

Na área a atravessar pela Linha Elétrica regista-se a presença de diversas linhas de água, sendo que a de 
maior expressão corresponde ao rio Ceira, massa de água com o código PT04MON0678, destacando-se o 
atravessamento do rio pelo vão da Linha Aérea entre os apoios 27-28. As restantes linhas de água, na sua 
maioria de carácter torrencial, correspondem a afluentes do rio Ceira e das seguintes massas de água: “rio 
Folques (PT04MON0659), “ribeira de Celavisa” (PT04MON0671) e “ribeira de Praçais” (PT05TEJ0791). A 
localização prevista para os apoios da Linha Elétrica não interfere com o domínio público hídrico, ocorrendo 
apenas a ocupação do correspondente espaço aéreo pela sobrepassagem da Linha Elétrica.  

No entanto, no acesso a criar ao apoio AP11 torna-se necessário implantar, provisoriamente, uma passagem 
hidráulica para efetuar o atravessamento de uma pequena linha de água afluente da ribeira de Ádela, a qual 
será removida após a fase de construção, ocorrendo temporariamente a ocupação do domínio público 
hídrico. 

Face à localização das áreas de estudo numa zona de serra, sobre as cabeceiras de linhas de água, as fontes 
poluidoras são praticamente inexistentes. Não conhecidas quaisquer utilizações dos recursos hídricos 
superficiais. 

Segundo o Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (PGRH RH4, 2016-2021), o 
estado global das massas de água em causa encontra-se classificado como “Bom e Superior”. 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

No que respeita aos recursos hídricos subterrâneos a área de estudo insere-se na Unidade Hidrogeológica 
Maciço Antigo, sobre a massa de água “Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego”, com o código 
PTA0X2RH4, zona designada para a captação de água destinada ao consumo humano, o que, nos termos da 
Lei da Água, lhe confere um estatuto de zona protegida (PTA7A0x2RH4). Segundo o EIA, trata-se de uma área 
onde predominam as rochas metassedimentares. 
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A referida massa de água, com uma recarga média anual estimada de 280 hm3/ano e uma disponibilidade 
hídrica estimada em 252 hm3/ano, apresenta, na generalidade, uma escassa aptidão hidrogeológica, sendo 
pobre em recursos hídricos subterrâneos. Apresenta aquíferos de importância local. 

A recarga dá-se, maioritariamente, através da precipitação, em zonas espessas de alteração ou com 
fracturação significativa e bem desenvolvida. O escoamento subterrâneo faz-se em direção às linhas de água. 

De acordo com PGRH RH4, 2016-2021, não se encontram identificadas pressões quantitativas ou qualitativas 
significativas sobre a referida massa água, o que lhe confere a classificação de estado “Bom”.  

Para a caracterização da qualidade da água subterrânea na área de estudo, o EIA recorreu aos dados 
disponíveis no SNIRH para a estação de monitorização com a referência 243/4 (furo vertical), situada na 
localidade de Cepos, referentes ao período compreendido entre 2004 e 2018, concluindo que o parâmetro 
relativo Ferro apresenta valores acima do valor de referência, quando comparados com os objetivos de 
qualidade mínima de uma água destinada à produção para consumo humano. Contudo os referidos valores 
encontram-se associados às características do substrato geológico e não a ações antropogénicas. 

De forma a avaliar a vulnerabilidade aquífera à poluição na área de estudo, o EIA recorreu ao método 
utilizado pela Equipa de Projeto do Plano Nacional da Água (EPPNA, 1998), concluindo que a vulnerabilidade 
é baixa a variável.  

A área de estudo não interfere com captações de água destinadas ao abastecimento público ou respetivos 
perímetros de proteção, embora na envolvente próxima se registem várias. As captações de maior 
proximidade à área do projeto correspondem à Nascente dos Carochos (com perímetro de proteção 
publicado através da Portaria n.º 164/2016, de 9 de junho), situada a cerca de 380 m a nascente do 
sobreequipamento, e a captação Ceiroquinho, que dista cerca de 450 m dos apoios da Linha Elétrica aérea 
previstos para a sua vizinhança. Encontram-se ainda registadas na APA, I.P diversas captações de água 
subterrânea pertencentes a particulares, sendo que mais próxima do local dista cerca de 700 m e situa-se a 
poente da Linha Elétrica aérea e a sul do local de implantação do sobreequipamento.  

Os principais usos associados à massa de água subterrânea em causa prendem-se com o abastecimento 
público e o consumo privado (rega de solos agrícolas e o uso industrial). 

4.6.2 Avaliação de Impactes 

Recursos Hídricos Superficiais 

Em termos quantitativos, na fase de construção, os impactes nos recursos hídricos superficiais prendem-se 
fundamentalmente com as alterações ao nível das condições de drenagem superficial decorrentes da 
desmatação, movimentações de terras, impermeabilização e compactação do solo, que se traduzem no 
aumento do escoamento superficial, com a intensificação dos caudais de ponta nas redes de drenagem 
existentes e o eventual arrastamento de sólidos.  

Dado que na área de implantação do sobreequipamento não se regista a presença de cursos de água e que 
apenas se encontra previsto o atravessamento (sob o leito) de duas linhas de água de 1ª ordem pela vala de 
cabos elétricos que estabelece a ligação entre o Posto de Corte e o poste fim de linha, considera-se que, 
adotadas as medidas de minimização previstas, o incremento de caudal liquido e sólido nas linhas de água 
presentes na sua área envolvente terá um impacte negativo, indireto, de magnitude reduzida e pouco 
significativo.  

No que respeita à construção da Linha Elétrica, dado que grande parte dos apoios previstos e dos acessos a 
beneficiar e a construir se localizam em áreas que devido às suas características de solo e declive estão 
sujeitas à erosão excessiva de solo por ação do escoamento superficial, o potencial arrastamento de sólidos 
para as linhas de água e os correspondentes impactes negativos (assoreamento dos cursos de água, 
obstrução de passagens hidráulicas e turvação da água) assumem maior significância. Contudo, atendendo à 
reduzida extensão dos troços e áreas em causa, que os apoios da linha se localizam em áreas relativamente 
afastadas das linhas de água e que as referidas ações se desenvolvem de forma dispersa na área de estudo, 
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cuja envolvente é essencialmente constituída por vegetação muito densa de arbustos, considera-se que o 
impacte embora negativo, de abrangência local, é passível de minimização. 

Em termos qualitativos as ações de desmatação e movimentações de terras associadas às atividades de 
construção previstas, a incorreta gestão de resíduos e a ocorrência de derrames acidentais de efluentes 
oriundos das instalações sanitárias do estaleiro, das operações de betonagem e de óleos e/ou combustíveis 
decorrentes da circulação de viaturas e maquinaria a afetar à obra, traduzem-se em impactes negativos ao 
nível da qualidade da água. Atendendo a que os efluentes domésticos serão contidos em reservatórios 
estanques e periodicamente recolhidos e transportados para destino final adequado, implementado o Plano 
de Acompanhamento Ambiental da Obra preconizado, os impactes esperados são classificados como 
negativos, temporários, de abrangência local e pouco significativos. 

Na fase de exploração poderá ocorrer a contaminação da água superficial decorrente de eventuais derrames 
de óleos oriundos das operações de manutenção, quer do sobreequipamento quer da Linha Elétrica, que a 
acontecerem em alturas de maior pluviosidade se poderão traduzir num impacte negativo, de abrangência 
local, cuja significância dependerá da quantidade de produto derramada. 

Relativamente ao potencial arrastamento de sólidos associados quer à manutenção do caminhos de acessos 
a manter durante a fase de exploração quer com origem na eventual erosão hídrica dos taludes em aterro e 
escavação, se adotadas as medidas de minimização prevista os impactes esperam-se negativos, de reduzida 
magnitude e pouco significativos. 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Ao nível dos recursos hídricos subterrâneos, os principais impactes esperados na fase de construção 
relacionam-se com a afetação da área de recarga da massa de água “Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia 
do Mondego” (que transitam para a fase de exploração), decorrente da compactação e impermeabilização 
do solo, bem como com a eventual afetação da 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. 

Nas operações de desmonte do maciço rochoso, nomeadamente para a implantação das fundações dos 
aerogeradores, caso se mostre necessário recorrer ao uso de explosivos, as vibrações provocadas pela 
detonação dos mesmos poderá provocar a alteração do padrão de circulação da água subterrânea e da sua 
qualidade, e, em última análise, afetar as disponibilidades de água subterrânea. Contudo, dadas 
profundidades máximas de escavação previstas alcançar (cerca de 3 m) e o seu afastamento às captações de 
água existentes na envolvente à área de estudo, o impacte classifica-se como negativo, local, de magnitude 
reduzida e pouco significativo. 

Relativamente à afetação da área de recarga da massa de água subterrânea, dado que parte das áreas a 
intervencionar na fase de obra serão renaturalizadas e objeto de recuperação paisagística, ficando apenas 
aquelas que serão ocupadas pelas infraestruturas definitivas do projeto (maciços de betão das fundações 
dos aerogeradores, o Poste de Corte, o Mastro Meteorológico, as fundações dos apoios da Linha Elétrica a 
30 kV e parte dos respetivos caminhos de acesso), as quais se encontrarão dispersas por uma área 
considerável, não são esperados impactes negativos com significado.  

No que respeita à eventual afetação da qualidade da água, dado que a massa de água subterrânea em causa 
apresenta uma vulnerabilidade à poluição baixa a variável, dependente nomeadamente da rede de 
fracturação existente nas formações geológicas presentes na área de estudo, se adotadas as medidas de 
minimização previstas não são esperados impactes negativos significativos. 

As intervenções associadas ao projeto são bastante superficiais, pelo que não se perspetiva que ocorram 
interferências, quer ao nível da quantidade quer da qualidade da água nas captações de abastecimento 
público presentes na área envolvente à área de estudo. 

Na fase de exploração os principais impactes negativos prendem-se também com a alteração das condições 
de infiltração da água e impermeabilização do solo, que adquirem maior relevância na área de cabeceira 
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onde serão implantados os aerogeradores, bem como com a potencial contaminação da água resultante de 
derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis decorrentes das operações de manutenção dos 
equipamentos e infraestruturas e/ou incorreta gestão dos efluentes produzidos.  

Face à reduzida área a impermeabilizar, tal como anteriormente referido, o impacte esperado ao nível da 
recarga da massa de água subterrânea é classificado como negativo, permanente, de abrangência local e 
pouco significativo. 

Ao nível da qualidade da água, se adotadas as medidas de minimização previstas também não é espectável 
a ocorrência de um impactes negativos com significativo. O edifício do Posto de Corte será equipado com 
uma fossa estanque pré-fabricada para recolha das águas residuais domésticas, oriundas das instalações 
sanitárias, as quais serão periodicamente recolhidas e transportadas para tratamento complementar em 
ETAR municipal, não se encontrando prevista a sua descarga na água ou no solo. 

Em suma, ao nível dos recursos hídricos, os principais impactes negativos registam-se sobretudo na fase de 
construção, com a afetação das condições naturais de infiltração da água, impermeabilização do solo e a 
eventual alteração da qualidade da água superficial e subterrânea, os quais são passiveis de minimização, 
sendo classificados como negativos, de abrangência local e pouco significativos. 

Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projeto (25 anos) 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. 

Os principais impactes cumulativos sobre os recursos hídricos refletem-se no aumento do escoamento 
superficial, com a potencial erosão do solo e/ou seu incremento, na redução da área de recarga e na eventual 
alteração da qualidade da água superficial e/ou subterrânea, os quais, se implementadas as medidas de 
minimização previstas, se preveem negativos não significativos.  

Face à avaliação desenvolvida, verifica-se que os impactes sobre os recursos hídricos ocorrem 
essencialmente na fase de construção e são considerados negativos, temporários, minimizáveis e não 
significativos. 

4.7 PATRIMÓNIO CULTURAL 

4.7.1 Caracterização da Situação Atual 

Para efeitos da caracterização do ambiente no que concerne ao fator ambiental Património Cultural, o EIA 
refere que a metodologia utilizada teve como base de orientação da 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 caracterização da situação atual foi efetuada tendo em vista a identificação de condicionantes à execução 
do projeto, nomeadamente de cariz arqueológico, arquitetónico e etnográfico. 

Relativamente à Linha Elétrica, a 30 kV, foi definido um corredor de estudo com cerca de 460 ha, “com uma 
largura média de 400 m” e 10 km de extensão. O EIA dá nota que na zona imediatamente a norte do limite 
do concelho de Pampilhosa de Serra entre os apoios AP21 e AP 27, se procedeu a um alargamento em ambos 
os lados do corredor de estudo da Linha Elétrica, uma vez que nesta zona de acordo com a Carta do PDM de 
Arganil (Sistema Patrimonial) se observa a existência de uma área contígua denominada de “17009, Carvalhal 
Redondo – Povoado Fortificado”.  
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Figura 8 - Enquadramento do Projeto no Extrato da Carta de Ordenamento – Sistema Patrimonial – PDM Arganil 
Fonte: EIA 

Foram definidas áreas de intervenção distintas: 

A área de estudo (AE) consiste numa faixa envolvente da área de incidência até um mínimo de 2 km para 
além dos limites externos da área do projeto. 

A área de incidência do projeto (AI) inclui: 

 A AI direta (AId) – Corresponde à área de projeto; 

 A AI indireta (AIi) – Corresponde ao à área envolvente à área de projeto, designada por área de estudo. 

Metodologicamente foi efetuada a pesquisa de base documental na área de estudo “estendida até um 
mínimo de 2 km para além dos limites externos da área do projeto, de modo a proceder à contextualização 
e caracterização da ocupação humana do território de incidência direta e indireta ao Projeto e da sua 
envolvente e obter uma leitura integrada das Ocorrências Patrimoniais existentes” que incluiu a consulta das 
bases de dados patrimoniais das entidades oficiais, de IGT (contactada a Câmara Municipal de Arganil, Góis 
e Pampilhosa da Serra) e análise toponímica e fisiográfica da cartografia, seguida da prospeção arqueológica 
sistemática da área de incidência do projeto.  

É apresentado um enquadramento histórico-arqueológico da ocupação humana da região atualmente 
ocupada pelos concelhos de Arganil, de Góis e de Pampilhosa da Serra, o qual revela que a área de 
enquadramento histórico é ocupada desde tempos remotos, nomeadamente desde a Pré-História recente 
até aos nossos dias.  

Os vestígios mais antigos localizados no atual território do concelho de Arganil localizam-se na Lomba do 
Canho e Dolmen dos Moinhos de Vento, perto da vila de Arganil. A cronologia da sua construção e ocupação 
remonta aos segundo e terceiro quartéis do século I a.c. bem antes da criação da província da Lusitânia, a 
instalação militar corresponde a uma fase de apropriação do território pelos romanos. Não já aos primórdios 
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da conquista e submissão das populações locais, mas a um segundo momento de controlo e exploração de 
recursos, sob a vigilância de uma guarnição militar.  

Também em Coja é possível descortinar alguma ocupação em épocas mais antigas. As riquezas auríferas do 
rio Alva e da ribeira da Mata, de cuja exploração desde tempos antigos se reconhecem múltiplos 
testemunhos nas suas margens, terão sido um fator de atração de gentes para esta região, situada num 
ponto nodal da rede viária. 

Os vestígios romanos conhecidos nesta freguesia, sobretudo localizados junto à via que vinda de Coimbra 
(Aeminium) passava por Lomba do Canho, Qta. do Mosteiro, Lomba dos Palheiros (Vale Moleiro), Vale de 
Carro, Sra. da Ribeira, Coja, franqueava o rio Alva, em Coja e rumaria a norte para a Bobadela e/ou a nordeste 
na direção do Castro de S. Romão (Seia), parecem corresponder a edificações relacionadas com a exploração 
dos recursos auríferos no rio Alva. 

À semelhança das restantes freguesias do concelho Celavisa “partilha, também, do importante legado 
histórico deixado pelo povo romano aquando da ocupação da península ibérica”. 

Relativamente à união de freguesias de Cepos e Teixeira, a ocupação humana conhecida remonta à idade do 
Ferro /Bronze registada em Carvalhal Redondo – Povoado Fortificado. “Cepos já existia na era Romana com 
o mesmo nome e escrito do mesmo modo, sofrendo na era Mourisca, alteração ao modo de escrever, 
acrescentando-lhe mais um "p" (Ceppos). Entre esta data e o reinado de D. Teresa (mãe de D. Afonso 
Henriques), nada mais conseguimos saber e foi a partir do reinado desta monarca, é que se conseguiu saber 
que esta, fez doação da Vila de Arganil e seus povoados, à Sé de Coimbra”. 

Na freguesia de Folques está documentado – Quinta do Mosteiro – um achado isolado de época romana. 

Embora não apresentados no EIA, no Concelho de Góis – União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal – os 
vestígios mais antigos documentados referem-se a arte rupestre cronologicamente enquadrável no 
Calcolítico (Mestras I, Mestras II e Monte das Mestras III).  

Quanto ao concelho de Pampilhosa da Serra, no atual território da freguesia de Cabril, assim como na 
freguesia de Fajão-Vidual, ocorrem vários monumentos funerários, correspondentes a pequenos sepulcros 
(Mamoas) pré ou proto-históricos, arte rupestre e ocorrências relacionadas com a extração mineira (minas e 
conheiras). 

Da pesquisa documental resultou a inventariação de 73 ocorrências patrimoniais localizadas nas freguesias 
abrangidas pelo projeto que consubstanciam rituais fúnebres da Pré-História Recente, provavelmente da 
Idade do Bronze, e caracterizam-se pela persistência na paisagem de montículos sepulcrais, arte rupestre e, 
também, relacionados com a extração de minério, sendo o ouro o mais explorado. Esta atividade deixou 
extensos e inúmeros vestígios na paisagem, as designadas cunheiras, muitas das quais foram expostas e 
reconhecidas recentemente, após os incêndios de 2017”1. De referir ainda a presença de antigas vias 
percorridas deste tempos remotos. 

O EIA apresenta no Quadro 4.35 uma listagem dos Imóveis classificados/em vias de classificação existentes 
nos concelhos de Arganil, de Góis e de Pampilhosa da Serra. 

Relativamente à área ocupada pelas freguesias abrangidas pela área de projeto, encontram-se inventariadas 
na Base de Dados Endovélico da DGPC 73 sítios arqueológicos constantes no Quadro 4.36. 

Na fase de trabalho de campo foi efetuada prospeção sistemática da área de incidência do projeto, a qual foi 
condicionada pelas condições de visibilidade do terreno. O local de implantação dos aerogeradores 
“caracteriza-se por ser uma zona de planalto, com vegetação autóctone muito densa e com uma grande 
quantidade de afloramentos em granito. Os terrenos na sua maioria não se encontram limpos pelo que a 
visibilidade no geral é muito fraca.  

                                                           
 
1 Parecer Prévio DRCC (CS: 198684) 
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O corredor da LE situa-se em áreas de encosta onde a pendente é, em alguns casos, acentuada e o acesso 
muito condicionado, em termos de utilização do espaço verificou-se a existência de algumas zonas de 
eucaliptal, verificando-se de resto apenas vegetação autóctone muito densa”. 

 
Figura 9 - Património inventariado pelo EIA na área do projeto – Carta de ocorrências patrimoniais e visibilidades 
ao solo 
Fonte: EIA 

Com base nos resultados obtidos o estudo informa que os trabalhos levaram à identificação de quatro 
ocorrências patrimoniais (OP) de caracter arqueológico no interior do corredor da Linha Elétrica em 
avaliação, nas áreas de incidência direta e indireta do projeto as quais apresenta no Quadro 4.37 e representa 
na Figura 12 do EIA. 
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Quadro 4 - Identificação das Ocorrências Patrimoniais na AE 

 

Fonte: Quadro 4.37 do EIA 

Não existem elementos do património classificado ou em vias de classificação na área do projeto e na sua 
envolvente próxima. 

4.7.2 Avaliação de Impactes 

A implementação do projeto irá implicar, na 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 o funcionamento do estaleiro, operações de 
preparação do terreno e construção do projeto (desmatação e movimentação de terras, fundações e 
plataformas de montagem dos aerogeradores, abertura da vala para instalação dos cabos elétricos, 
abertura/melhoria de acessos), depósitos temporários e circulação de maquinaria e de veículos pesados 
afetos à obra. A construção da Linha Elétrica aérea incluirá idênticos impactes relacionados com a abertura 
de caboucos e construção dos maciços de betão e montagem dos apoios.  

O EIA informa que os trabalhos de caraterização levaram à identificação de quatro de ocorrências 
patrimoniais de cariz arqueológico, localizadas dentro do corredor da Linha Elétrica aérea.  

 OP1 – Carvalhal Redondo / povoado fortificado (CNS: 17009): correspondente ao sítio n.º 17 da Carta 
de Património do PDM de Arganil, inventariado como área de potencial valor arqueológico. O traçado 
da Linha Elétrica atravessa pela zona central a mancha correspondente ao arqueossítio, incluindo quatro 
apoios e acessos. O EIA refere que os trabalhos de campo revelaram que a “superfície está bastante 
limpa, inclusivamente foi alvo de replantação muito recentemente, não obstante estas serem atividades 
mais superficiais; não sendo encontrados indícios claros de vestígios de elemento patrimonial; o que 
não invalida que não exista”. 
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 Ocorrências OP2 – Mina da Vale da Chã, OP3 – Mina de Foz do Coito, e OP4 – Mamoa da Cabeçada (CNS 
31399): são os sítios onde considera que poderá haver afetação embora seja pouco provável. No entanto 
se a afetação se verificar, o impacte será direto, irreversível e de efeitos definitivos. 

A avaliação de impactes é apresentada no quadro 5.15.6 do Relatório Síntese do EIA. 

Quadro 5 - Síntese de impactes 

 

Fonte: Quadro 5.15.6 do EIA 

 

É entendimento do EIA que do impacte inerente à implantação do projeto relativamente às OP2, OP3 e OP4, 
“Por princípio, não resultam condicionantes ao desenvolvimento do projeto”. O impacte é classificado de 
magnitude reduzida, improvável, direta e permanente.  

Relativamente à OP1, o EIA considera que “Embora não impeça o prosseguimento do projeto, impõe um 
estudo de diagnóstico prévio do sítio arqueológico, a necessidade de uma avaliação da área efetiva dos 
vestígios e a sua aprofundada caracterização, através da realização de sondagens de diagnóstico”. O impacte 
é classificado de magnitude moderada, certa, direta e permanente.  

O projeto da Linha Elétrica, na versão apresentada, induzirá ainda, na fase de exploração, impactes visuais 
face à afetação física de seis apoios e respetivos acessos, comprometendo a integridade visual e o 
enquadramento paisagístico da Oc. OP1 – Carvalhal Redondo / povoado fortificado (CNS: 17009) – 
correspondente ao sítio n.º 17 da Carta de Património do PDM de Arganil. 

Saliente-se que, dada a natureza dos vestígios arqueológicos - que podem encontrar-se ocultos no solo -, 
poderão vir a ser detetadas ocorrências arqueológicas inéditas na fase de construção do projeto. 

Assim, tendo presentes os dados disponíveis e dada a natureza dos vestígios arqueológicos, 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 quer pela vegetação, quer pelo subsolo. 

Face aos resultados obtidos, avaliados os impactes e dadas as condições de visibilidade deficitária verificadas, 
o EIA preconiza medidas de minimização genéricas que incluem a realização de prospeção arqueológica 
sistemática após a desmatação e o acompanhamento arqueológico integral e contínuo dos trabalhos que 
envolvam a remoção de vegetação, o revolvimento e a escavação no subsolo. 

Propõe medidas especificas para a OP1 – sondagens de diagnóstico prévias - tendentes a avaliar o real 
impacte que a construção de seis apoios da Linha Elétrica podem causar sobre o arqueossítio.  

Dá-se nota ainda, relativamente à OP1 – Carvalhal, que na fase de conformidade do EIA a CA solicitou que, 
atendendo tratar-se de uma área de elevado potencial arqueológico e científico, deve, na presente fase, ser 
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apresentada alternativa à localização dos apoios 21 a 26, dentro do corredor estudado, evitando desta forma 
impactes cuja magnitude importa acautelar.  

A manutenção do layout da Linha Elétrica aérea impõe um estudo de diagnóstico prévio do sítio 
arqueológico, necessidade de uma avaliação da área efetiva dos vestígios e a sua aprofundada 
caracterização, através da realização de sondagens de diagnóstico nas áreas de afetação direta (apoios da 
Linha Elétrica e acessos a construir/melhorar) de forma a avaliar a sua “relevância científica”. 

O Aditamento ao EIA afirma, contudo, que os impactes da atual solução são muito localizados e mitigáveis 
através da implementação das medidas de minimização em fase prévia à obra e de obra. Ora, a fase proposta 
de implementação da ação de diagnóstico não é adequada, uma vez que protela para a fase de obra a 
realização de sondagens de diagnóstico (caso da medida de classe B - Pat 4).  

Não será demais alertar que a hipótese de passagem do traçado da Linha Elétrica pelo centro da área definida 
em PDM implicará a realização prévia de trabalhos arqueológicos de diagnóstico, sendo que da avaliação dos 
resultados por parte da Tutela do Património poderão resultar ajustes ao mesmo.  

Ora, a realização de alterações a um projeto com estas características deve, preferencialmente, ocorrer na 
fase de desenvolvimento de projeto e não em fase de obra, reforçando, assim, a necessidade de estes 
resultados serem obtidos em fase prévia, de modo a permitir a realização de ajustes ao projeto, caso se 
justifique, face à identificação de património com especial valor cultural. 

Assim, tendo presente o acima enunciado, considera-se necessário que em fase prévia ao desenvolvimento 
do projeto de execução da Linha Elétrica aérea se proceda à execução de um programa de sondagens 
arqueológicas de diagnóstico, a desenvolver nas zonas de atravessamento da mancha de Sensibilidade 
Arqueológica do Povoamento fortificado – Carvalhal Redondo – consentâneo com a afetação prevista ao 
nível do subsolo nas áreas abrangidas. Mediante os resultados obtidos, devem ser equacionados ajustes ao 
projeto, bem como as medidas destinadas à preservação dos vestígios detetados que possam sofrer afetação. 
Os resultados obtidos bem como a demonstração dos ajustes ao projeto devem ser validados pela Tutela do 
Património Cultural previamente ao licenciamento da Linha Elétrica aérea. 

Relativamente às demais situações, o parecer técnico da Tutela ao RFTA refere que “atendendo a que se 
desconhecem os desenvolvimentos subterrâneos das minas, podem as sinalizações das entradas conhecidas, 
não salvaguardar plenamente os vestígios. O acompanhamento de obra deverá evitar a destruição destes 
bens por passagem das máquinas, remoções de terras, ou quaisquer outras ações que os possam degradar”2. 

Sublinha ainda:  

 “a visibilidade nula ou parcial de grande parte da área de incidência direta, (…) leva a admitir que o 
reconhecimento de campo é de baixo contributo para a descoberta de achados. A validade do trabalho 
de campo é diretamente proporcional à visibilidade do solo, pelo que se justifica que se proponha a MM 
que determina novas prospeções antes e depois das desmatações; 

 os impactes  referidos resultam de relocalizações dos sítios  que se encontram nas bases de dados 
oficiais;  

 nas bases de dados não se encontram integralmente vertidas as descobertas ocorridas aquando dos 
incêndios extensos de 2017, nem de trabalhos académicos que puderam identificar muitos sítios com 
arte rupestre”. 

Assim, é de admitir que se possam identificar achados durante as fases de obra. Esta assunção aumenta face 
à existência de áreas não prospetadas (locais de instalação de estaleiros e depósitos temporários ou 
definitivos, e áreas de empréstimo).  

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

                                                           
 
2 Parecer RFTA, DRCC (CS: 209730) 
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Face à análise desenvolvida, verifica-se que o projeto é passível de gerar impactes negativos diretos sobre as 
ocorrências patrimoniais identificadas e sobre eventuais ocorrências patrimoniais inéditas na fase de 
preparação do terreno envolvendo a desmatação e remoção da camada vegetal, a escavação do solo e 
mesmo de escavação do substrato geológico (no caso das minas), bem como a circulação de máquinas. 

A área de implantação do projeto insere-se num território com sensibilidade arqueológica, atestada pela 
presença de testemunhos de ocupação antrópica antiga na área do projeto e na envolvente, cujas estruturas, 
de difícil identificação, são muitas vezes só percetíveis na fase de desmatação e de reprospeção. Acresce que 
neste território são ainda identificadas ocorrências relacionadas com a exploração de recursos minerais, 
nomeadamente minas cujo desenvolvimento subterrâneo se desconhece pelo que as sinalizações das 
entradas conhecidas, podem não salvaguardar plenamente os vestígios arqueológicos.    

Face às ações potencialmente geradoras de impactes sobre eventuais elementos patrimoniais ocultos no 
solo e subsolo, o EIA considera necessária a adoção de medidas de minimização tipo preventivo, de carácter 
geral que incluem a realização de prospeção arqueológica sistemática após a desmatação e o 
acompanhamento arqueológico integral e contínuo dos trabalhos que envolvam a remoção de vegetação, o 
revolvimento e a escavação no subsolo. 

A manutenção do layout da Linha Elétrica sobre a OP1 “impõe um estudo de diagnóstico prévio do sítio 
arqueológico, necessidade de uma avaliação da área efetiva dos vestígios e a sua aprofundada 
caracterização, através da realização de sondagens de diagnóstico” nas áreas de afetação direta (apoios da 
Linha Elétrica e acessos a construir/melhorar) de forma a avaliar a sua “relevância científica”. 

Sublinhe-se que caso sejam identificados valores arqueológicos de especial relevância, relacionados com o 
Povoamento Fortificado - Carvalhal Redondo -, tal implicará alterações ao projeto capazes de garantir a 
conservação, total ou parcial, das estruturas arqueológicas descobertas no decurso dos trabalhos (nº 2 do 
artigo 79.º da Lei de Bases do Património Cultural). 

Ora, a realização de alterações a um projeto com estas características deve, preferencialmente, ocorrer na 
fase de desenvolvimento de projeto e não em fase de obra, reforçando, assim, a necessidade de estes 
resultados serem obtidos em fase prévia ao desenvolvimento do projeto de execução da Linha Elétrica aérea, 
de modo a permitir a realização de ajustes ao projeto, caso se justifique, face à identificação de património 
com especial valor cultural.  

Importa ter presente que quanto maior for o nível de previsão, a montante, dos impactes sobre o património, 
menor será a necessidade de se recorrer a ações intrusivas, demoradas, dispendiosas e que quantas vezes 
têm que ser complementadas com medidas compensatórias. 

Dadas as condições de visibilidade deficientes em parte da área de implantação do projeto, a prospeção 
arqueológica foi condicionada, impedindo uma correta observação dos solos.  

Tendo presentes os dados disponíveis e dada a natureza dos vestígios arqueológicos - que podem encontrar-
se ocultos no solo - não se deve excluir a possibilidade de ocorrência de impactes durante a fase de obra, 
fase esta potencialmente impactante para eventuais vestígios arqueológicos que se possam encontrar 
ocultos quer pela vegetação, quer pelo subsolo, pelo que se considera ser necessária a adoção das medidas 
inseridas neste parecer para a Fase Prévia, Fase de Construção e Fase de Exploração, de modo a garantir a 
salvaguarda de património arqueológico inventariado no local e outro que não tenha sido detetado. 

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

4.8.1 Caracterização da Situação Atual 

A área de estudo situa-se na região Centro (NUTS II) e na sub-região designada como Região de Coimbra 
(NUTS III). Administrativamente, a área de estudo integra o distrito de Coimbra e os concelhos de Arganil, 
Góis e Pampilhosa da Serra.  

Entre o ano de 2001 e 2011, verificou-se uma redução da população em todos os níveis administrativos da 
área de estudo, exceto na freguesia de Arganil, na qual se registou um aumento de cerca de 0,5%. Ao nível 
da região observaram-se perdas demográficas de cerca de 5%. Ao nível dos concelhos, os decréscimos 
populacionais variaram entre cerca de 12% e 17%, com o concelho de Pampilhosa da Serra a verificar o maior 
decréscimo, seguido de Góis e Arganil. Quando analisado ao nível das freguesias as perdas demográficas são 
ainda mais elevadas, superiores às do concelho, sendo a freguesia de Celavisa, do concelho de Arganil, a que 
regista maior decréscimo populacional, com uma redução de 56%. 

Em 2011, na região e sub-região em análise, a maioria da população empregada distribuía-se sobretudo entre 
os setores terciário e o sector secundário. Ao nível dos três concelhos considerados, a expressividade dos 
setores era semelhante. O sector primário empregava apenas uma pequena parte da população, menos de 
5%, exceto ao nível das freguesias da área de estudo. Nas freguesias de Teixeira, Cadafaz e Colmeal, este 
sector empregava mais de 10% da população. Tais resultados para os diversos níveis de análise evidenciam 
o carácter rural da área de estudo que tem vindo a ser referido. 

A mobilidade na área de estudo é efetuada por meio rodoviário, sendo as vias rodoviárias existentes os 
principais acessos à área de implantação do Projeto. Os acessos mais próximos são as Estradas Nacionais 112, 
342 e 344 e as Estradas Municipais 508, 543 e 544. 

4.8.2 Avaliação de Impactes 

Associada à fase de construção surge a possível dinamização da economia local para além da área de estudo, 
bem como o acrescido consumo de bens em estabelecimentos ligados, essencialmente, à restauração e 
comércio, o que poderá estimular e dinamizar a economia local. Tal poderá ter reflexos positivos no volume 
de negócios, constituindo os impactes inerentes como positivos, indiretos, embora de magnitude reduzida, 
temporários e pouco significativos. 

Ainda na fase de construção, é expectável que os trabalhos de construção civil possam originar a criação de 
postos de trabalho, constituindo benefícios na estrutura social, nomeadamente, na redução da taxa de 
desemprego e no aumento dos rendimentos de pessoas singulares e famílias, ainda que temporários, ou o 
enriquecimento de empresas dos concelhos abrangidos.  

Assim, a possível criação de postos de trabalho constitui um impacte positivo, reversível, direto, temporário, 
provável, de magnitude variável (dependendo do número de recursos humanos necessário), assumindo uma 
significância moderada se for dada preferência à contratação de mão-de-obra local. 

Na fase de exploração o município onde os aerogeradores estarão instalados beneficiarão de parte das 
receitas que vão sendo geradas durante a vida útil do projeto, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 339 – C/2001, de 
29 de dezembro (2,5% da faturação dos parques eólicos). Serão, esperados impactes positivos, reversíveis, 
indiretos, permanentes, certos, de magnitude variável (dependendo da faturação e da conversão das mais-
valias para a população local) e significativos. 

Face à análise desenvolvida, verifica-se que os impactes associados à implementação do projeto são 
maioritariamente positivos e representam benefícios económicos e sociais para a região onde se inserem. 
Os benefícios decorrem das contrapartidas financeiras a atribuir às partes envolvidas, do emprego direto e 
indireto e de sinergias que se estabelecem, através da articulação com outras iniciativas de desenvolvimento 
local e regional, designadamente de cariz sociocultural. 
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4.9 AMBIENTE SONORO 

4.9.1 Caracterização da Situação Atual 

O ambiente sonoro de referência foi avaliado através da realização de medições de campo junto a quatro 
habitações mais próximas das futuras torres eólicas, todas porém a distâncias superiores a 600 m. 

Ver síntese dos valores obtidos no Quadro 6. 

4.9.2 Avaliação de Impactes 

As previsões de ruído da situação futura, na fase de exploração, foram obtidas com recurso a software 
específico, SoudPlan, a partir da consideração de uma potência sonora afeta a cada um dos aerogeradores 
de 106 dB (A). 

No Quadro 6 apresenta-se uma síntese dos resultados obtidos. 

Quadro 6 - Síntese dos resultados 

Recetores sensíveis avaliados 
(habitações) 

Previsão de ruído ambiente futuro/Medições 
de ruído na situação de referência 
dB(A) 

Previsão de ruído particular 
do projeto LAeq 
dB(A) 

Lden Ln 

R1 51/46 45/40 43 

R2 47/39 42/31 42 

R3 55/54 47/46 42 

R4 48/41 37/28 36 

Prevê-se acréscimo dos níveis sonoros sem contudo serem ultrapassados os limites estabelecidos no 
Regulamento Geral do Ruído (D.L. nº 9/2007). 

Os impactes negativos serão de pequena magnitude e pouco significativos. Concorda-se com as medidas de 
minimização apresentadas no EIA. 

4.10 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Neste capítulo apresenta-se a conformidade com os Instrumento de Gestão do Território (IGT), servidões e 
restrições. 

A área de estudo destinada ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço situa-se no concelho de 
Arganil, freguesia de Celavisa e Arganil, no concelho de Góis, União de freguesias de Cadafaz e Colmeal e no 
concelho de Pampilhosa da Serra, (freguesia de Fajão-Vidual e de Cabril). No entanto, os aerogeradores serão 
instalados na zona de cumeada, apenas pertencente ao concelho de Arganil, e os apoios da Linha Elétrica 
apenas em áreas pertencentes ao concelho de Pampilhosa da Serra. 

Assim, os Instrumento de Gestão do Território (IGT) aplicáveis à pretensão são os Planos Diretores Municipais 
(PDM) de Arganil e Pampilhosa da Serra, que detêm a seguinte dinâmica: 

 Planta de Ordenamento: Classificação e Qualificação do Solo do PDM de Arganil, os novos aerogeradores 
e parte da Linha Elétrica serão instalados em “espaço agrícola – área agrícola de produção” e “espaços 
florestais de produção”, sendo-lhes aplicáveis, para além das disposições comuns do solo rural, os 
artigos 25.º, 26.º e 27.º (espaços agrícolas) e os artigos 28.º, 29.º e 30.º (espaços florestais) do seu 
regulamento, com as quais a pretensão se afigura compatível. Com efeito, no que se refere aos espaços 
agrícolas, é referido no n.º 7 do artigo 27.º que os parques eólicos são passíveis de instalação nesta 
classe de espaço. Relativamente aos espaços florestais, refere a alínea h) do n.º 2 do artigo 29.º que é 
admitida a implantação de infraestruturas de produção de energias renováveis.  
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 Planta de Ordenamento do PDM da Pampilhosa da Serra: Verifica-se que a parte sudeste da Linha 
Elétrica será instalada em solo rural na classe de espaço “espaços florestais de proteção” e “estrutura 
ecológica municipal”, sendo-lhe aplicáveis, para além das disposições gerais do solo rural, os artigos 34.º 
(espaços florestais) e artigo 40.º (estrutura ecológica municipal), que não obstam à instalação da Linha 
Elétrica. Ademais, o artigo 44.º do referido regulamento refere que os parques eólicos e outras 
infraestruturas podem localizar-se em solo rural, sem prejuízo das condicionantes e legislação em vigor, 
e após pareceres favoráveis das entidades competentes.  

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

De acordo com as cartas da REN dos concelhos de Arganil e Pampilhosa da Serra, verifica-se que as 
intervenções abrangem áreas da Reserva Ecológica Nacional, nas tipologias “áreas estratégicas de infiltração 
e de proteção e recarga de aquíferos” e “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”. 

As ações a implementar no âmbito do Sobreequipamento do Parque Eólico do Toutiço têm enquadramento 
na alínea f) do Item II do Anexo II do Regime Jurídico da REN (RJREN), na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 
124/2019, de 28 de agosto – “f) Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia 
renováveis”, sem requisitos específicos a cumprir nos termos da alínea f) do Item II do Anexo I da Portaria n. 
º 419/2012, de 20 de agosto.  

A construção da Linha Elétrica aérea, a 30 kV de ligação à Subestação de Pampilhosa da Serra, constitui uma 
ação com enquadramento na alínea i) do Item II do Anexo II do RJREN – “i) Redes elétricas aéreas de alta e 
média tensão, excluindo subestações”, sem requisitos específicos a cumprir nos termos da alínea i) do Item 
II do Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 de agosto.  

Dadas as características da pretensão e a reduzida área de REN afetada, quer pelas infraestruturas associadas 
aos aerogeradores quer pelos apoios de suporte da Linha Elétrica, considera-se suficientemente 
demonstrado que a intervenção em causa não afeta significativamente a estabilidade ou o equilíbrio 
ecológico do sistema biofísico e dos valores naturais em presença, principalmente no que se refere à 
salvaguarda das funções das áreas de REN afetadas, definidas na alínea d) da secção II e na alínea d) da secção 
III, ambas do Anexo I do RJREN.  

Ademais, a pronúncia favorável da CCDRC no âmbito do procedimento de avaliação de impacte ambiental 
determina a não rejeição da comunicação prévia, nos termos do n.º 7 do artigo 24.º do RJREN. 

Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

Relativamente ao corredor em estudo da Linha Elétrica, observa-se a existência de 8,5 ha de áreas de RAN. 
Os apoios da Linha Elétrica, a 30 kV associada não afetarão áreas inseridas em Reserva Agrícola Nacional.  

Domínio Hídrico 

De acordo com os elementos do EIA, na área de implantação do projeto não se observa a existência e 
consequente afetação de linhas de água, observando-se apenas a existência de algumas linhas de água de 
caráter torrencial localizadas nas proximidades da área de intervenção.  

No que respeita ao corredor da Linha Elétrica, é possível observar o atravessamento de algumas linhas de 
água e do rio Ceira, sendo os mesmos salvaguardados com a implantação dos apoios da Linha Elétrica.  

Não obstante, a Agência Portuguesa do Ambiente, IP, que é autoridade de AIA no presente procedimento, 
pronunciar-se-á sobre esta matéria. 

Áreas Classificadas 

A área em causa não coincide com nenhuma área classificada integrada no Sistema Nacional de Áreas 
Classificadas - SNAC (Áreas Protegidas na Rede Nacional de Áreas Protegidas ou áreas integradas na Rede 
Natura 2000). 
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No entanto, na envolvente da área de estudo, num buffer de 10 km, observa-se a existência de áreas incluídas 
no SNAC, sendo que o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP (ICNF,IP), faz parte da 
comissão de avaliação nomeada para o presente procedimento de AIA. 

De acordo com os elementos do EIA, a área de intervenção abrange condicionantes/servidões, devendo as 
respetivas entidades competentes pronunciar-se sobre o presente projeto. 

Assim, relativamente aos IGT e servidões e restrições de utilidade pública considera-se o seguinte:  

 A pretensão não viola as disposições constantes dos regulamentos dos Planos Diretores Municipais dos 
municípios envolvidos.  

 As intervenções abrangem áreas da Reserva Ecológica Nacional, nas tipologias “áreas estratégicas de 
infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” e “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”. 

 As ações a implementar no âmbito do Sobreequipamento do Parque Eólico do Toutiço têm 
enquadramento na alínea f) do Item II do Anexo II do Regime Jurídico da REN (RJREN), na redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto – “f) Produção e distribuição de eletricidade a partir de 
fontes de energia renováveis”, sem requisitos específicos a cumprir nos termos da alínea f) do Item II do 
Anexo I da Portaria nº 419/2012, de 20 de agosto. 

 A construção da Linha Elétrica aérea, a 30 kV de ligação à Subestação de Pampilhosa da Serra, constitui 
uma ação com enquadramento na alínea i) do Item II do Anexo II do RJREN – “i) Redes elétricas aéreas 
de alta e média tensão, excluindo subestações”, sem requisitos específicos a cumprir nos termos da 
alínea i) do Item II do Anexo I da Portaria n. º 419/2012, de 20 de agosto. 

 Dadas as características da pretensão e a reduzida área de REN afetada, quer por pelas infraestruturas 
associadas aos aerogeradores quer pelos apoios da Linha Elétrica, considera-se suficientemente 
demonstrado que a intervenção em causa não afeta significativamente a estabilidade ou o equilíbrio 
ecológico do sistema biofísico e dos valores naturais em presença, principalmente no que se refere à 
salvaguarda das funções das áreas de REN afetadas, definidas na alínea d) da secção II e na alínea d) da 
secção III, ambas do Anexo I do RJREN. 

 A pronúncia favorável da CCDRC no âmbito do procedimento de avaliação de impacte ambiental 
determina a não rejeição da comunicação prévia, nos termos do n.º 7 do artigo 24.º do RJREN. 

 No que se refere às demais servidões administrativas, a zona de intervenção é abrangida por outras 
condicionantes/servidões administrativas, devendo as respetivas entidades competentes em razão da 
matéria pronunciar-se sobre o presente projeto. 

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 DL 152-B/2017, de 11 de dezembro, foi aberta por um período de 30 dias úteis, tendo decorrido de 1 de 
fevereiro a 12 de março de 2021. 

Durante este período foram recebidos quatro exposições pareceres, com a seguinte proveniência: Câmara 
Municipal de Pampilhosa da Serra; Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC); Autoridade Nacional de 
Comunicações (ANACOM); e Estado Maior da Força Aérea (EMFA). 

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

A Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra menciona que não existem aspetos relevantes que devam ser 
apontados, contudo salienta que: 

- A implantação da Linha Elétrica em território municipal, carece do competente licenciamento 
administrativo, acompanhado dos pareceres necessários consoante os solos a localizar e do 
pagamento das taxas previstas; 
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- Dado que a intervenção se localiza única e exclusivamente em solos da freguesia de Fajão/Vidual, 
o promotor do projeto, deve retirar todos os elementos das referências à freguesia de Cabril no 
que diz respeito ao Sobreequipamento. 

- O traçado da Linha Elétrica deve ser estudado de forma a causar o menor impacte tanto a nível 
visual como ambiental e de acordo com as exigências que as diversas entidades vierem a impor, 
devendo seguir, preferencialmente, o corredor da atual Linha Elétrica, a 220 kV entre a subestação 
de Pampilhosa da Serra e a da REN. 

Refere, ainda, que toda a informação e elementos do processo devem ser alvo de apreciação e votação em 
reunião de Câmara, para que sejam salvaguardados, eventuais interesses do Município, que venham a ser 
identificados e valorizados em sede dessa mesma apreciação. 

A Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) informa que a área do projeto em causa não se encontra 
abrangida por qualquer servidão aeronáutica civil, ou zona de proteção de infraestrutura aeronáutica, 
emitindo parecer favorável à localização pretendida.  

Comunica, ainda, que devem cumprir o disposto na Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de 
maio, (CIA 10/03 - Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação), não só no que 
diz respeito ao Parque Eólico e em particular aos aerogeradores, mas também relativamente à Linha Elétrica 
de ligação à subestação de Pampilhosa da Serra.  

Após terminada a instalação dos novos aerogeradores:  

1. Deverá ser efetuado um levantamento final para recolha dos dados dos obstáculos e os mesmos 
comunicados ao prestador de Serviços de Informação Aeronáutica, NAV PORTUGAL, E.P.E. - DESICA, no 
formato e forma que cumpra as especificações legais em vigor e com conhecimento à ANAC. 

2. A recolha dos dados dos obstáculos, no levantamento final, é de importância fundamental e para tal o 
proprietário/operador do obstáculo deverá garantir e proceder de acordo com o estabelecido:  

e) Regulamento (UE) N.º 73/2010 da Comissão, de 26 de janeiro, que estabelece os requisitos aplicáveis 
à qualidade dos dados aeronáuticos e da informação aeronáutica no Céu Único Europeu, alterado 
pelo Regulamento de Execução (UE) n.º 1029/2014 da Comissão, de 26 de setembro; 

f) Circular de Informação Aeronáutica (CIA) n.ºs 40/2013; 09/2015 e 04/2018, documentos disponíveis 
para consulta no site da ANAC. 

3. A entidade responsável pelo obstáculo deverá comunicar prontamente à ANAC, as alterações 
supervenientes, tais como: 

- Avaria de sinalização luminosa e sua respetiva reparação;  

- Modificações relevantes das sinalizações;  

- Remoção do obstáculo;  

- Outras modificações relevantes que possam ocorrer.  

4. No caso de avaria da sinalização luminosa considera-se que o operador do obstáculo como pessoa 
apropriada para solicitar emissão de um aviso dessa mesma condição. Deste modo o operador deverá 
requerer a emissão de um NOTAM através do seguinte contato NAV, E.P.E., Serviço de Informação 
Aeronáutica – NOF, Ippt.com.nof@nav.pt, disponibilizando os seguintes dados: 

- Nome do parque eólico (conforme definido na AIP/Manual VFR);  

- Identificação dos aerogeradores com iluminação afetada;  

- Data esperada para estabelecimento do funcionamento normal;  

- Número de contato telefónico do responsável.  
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Informa, ainda, que de acordo com a Circular de Informação Aeronáutica 10/03, e com vista à publicação de 
Avisos à Navegação Aérea, deve ser comunicada à ANAC, com uma antecedência de pelo menos 15 dias, a 
data da instalação de qualquer obstáculo. 

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) verificou a inexistência de condicionantes de natureza 
radioelétrica, aplicáveis aos locais em causa pelo que não coloca objeção à implementação do projeto 
naquela área. Deve ser garantido que o projeto não provocará interferências /perturbações na receção 
radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiofusão televisiva. 

O Estado Maior da Força Aérea (EMFA) informa que o projeto em questão não se encontra abrangido por 
qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea, pelo que não vê inconveniente na sua concretização.  

Contudo, 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 (incluindo a pá do rotor) e cada apoio da Linha Elétrica. 

Refere, ainda, que a balizagem aeronáutica deve realizada ser de acordo com as normas expressas no 
documento “Circular de Informação Aeronáutica 10/2003 de 6 de maio”, da ANAC. 

6. CONCLUSÕES 

O projeto em análise é o Sobreequipamento do Parque Eólico Toutiço, que contempla a instalação de mais 
cinco aerogeradores com 4,3 MW, de potência unitária, no Parque Eólico de Toutiço, e a respetiva ligação 
elétrica à subestação existente de Pampilhosa da Serra, através de uma Linha Elétrica aérea, a 30 kV. 

Com o projeto do Sobreequipamento, pretende-se reforçar a capacidade de produção de energia elétrica do 
Parque Eólico de Toutiço. A instalação de 21,5 MW de potência adicional, permitirá um maior 
aproveitamento da produtividade, estimando-se que a produção média anual do Sobreequipamento seja 
cerca de 75,4 GWh/ano. 

O Parque Eólico de Toutiço, a funcionar desde dezembro de 2008, tem uma capacidade instalada de 102 MW, 
constituído por um total de 34 aerogeradores de potência nominal de 3 MW, distribuídos por três 
Subparques Eólicos: Subparque Eólico de Toita (12 aerogeradores); Subparque Eólico de Arouca – Silva (14 
aerogeradores) e Subparque Eólico de Vale Grande/ Burrela (8 aerogeradores). 

Face à constituição atual do Parque Eólico de Toutiço, o Sobreequipamento do Parque Eólico do Toutiço, 
localiza-se a Oeste do Parque Eólico Vale Grande/ Burrela e do Parque Eólico de Arouca – Silva e a Noroeste 
do Parque Eólico de Toita. 

A área destinada ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço situa-se no concelho de Arganil 
(freguesia de Celavisa e Arganil) e no concelho de Góis (União de freguesias de Cadafaz e Colmeal). No que 
respeita à Linha Elétrica, esta atravessa os concelhos de Góis (união de freguesias de Cadafaz e Colmeal), de 
Arganil (união de freguesias de Cepos e Teixeira, Folques e Arganil) e de Pampilhosa da Serra (Fajão-Vidual e 
Cabril). No entanto, a localização de nenhuma infraestrutura do projeto (aerogeradores e apoios da Linha 
Elétrica) coincide com área pertencente ao concelho de Góis. 

Conforme já referido, a ligação à rede será feita na subestação de Pampilhosa da Serra existente (parte 
integrante do Projeto Geral), localizada na freguesia de Cabril no concelho de Pampilhosa da Serra. 

A área de estudo, do Sobreequipamento e do corredor da Linha Elétrica não se sobrepõe com quaisquer 
áreas integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 
142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro, ou outras 
áreas sensíveis (e.g. Áreas Importantes para as Aves [IBA]). 

Contudo, na envolvente da área de estudo, num buffer de 10 km, existem áreas incluídas no SNAC, como a 
Zona Especial de Conservação (ZEC) Complexo do Açor (PTCON0051); Paisagem Protegida da Serra do Açor; 
e Reserva Biogenética da Mata da Margaraça. 
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O projeto insere-se ainda em áreas submetidas a Regime Florestal – Perímetro Florestal da Serra da Aveleira, 
Perímetro Florestal do Rabadão e Perímetro Florestal de Pampilhosa da Serra. 

No que respeita a outros parques eólicos existentes na envolvente, num raio de abrangência de 15 km, da 
área de implantação do Sobreequipamento e respetiva Linha Elétrica, existem diversos parques eólicos, 
sendo o mais próximo, o Parque Eólico de Beiras - Cadafaz a uma distância de aproximadamente 5,7 km. 

O projeto é constituído pelas seguintes infraestruturas: cinco aerogeradores, rede elétrica de cabos de 
interligação dos aerogeradores ao posto de corte, novos acessos, beneficiação de acessos existentes, posto 
de corte e Linha Elétrica aérea, a 30 kV de ligação à subestação de Pampilhosa da Serra. 

No âmbito da avaliação desenvolvida 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, o 
Património cultural e a Socioeconomia. 

 Os Sistemas ecológicos. Apesar da área de estudo não coincidir com nenhuma área integrada no sistema 
nacional de áreas classificadas, identificaram-se espécies classificadas, com estatuto de ameaça médio 
ou elevado, nomeadamente de aves e quirópteros, que se encontram entre os grupos faunísticos mais 
afetados por esta tipologia de projeto.  

 A Paisagem. Apesar da área de estudo coincidir com áreas maioritariamente de classe visual média, 
estão presentes também áreas com qualidade visual muito elevada e elevada. 

 O Património cultural, dado que a área de implantação do projeto insere-se num território com elevada 
sensibilidade arqueológica. 

 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. 

Para os Sistemas ecológicos, na fase de construção, prevê-se impactes negativos com a destruição direta da 
vegetação nos locais onde serão implantadas as diversas infraestruturas que integram o projeto. No entanto, 
a magnitude do impacte é reduzida pois as áreas a afetar são de reduzida dimensão e será, maioritariamente, 
um impacte pouco significativo, sempre que não sejam afetados habitats de interesse comunitário. 

Na fase de exploração, os principais impactes negativos que podem ocorrer dizem respeito ao risco de colisão 
de aves e morcegos com os aerogeradores e ao possível abandono das imediações da área do projeto por 
espécies mais sensíveis, em virtude do efeito provocado pelo funcionamento dos aerogeradores. A 
mortalidade de espécies de aves com estatuto de conservação desfavorável traduz-se num impacte negativo, 
permanente e provável (pois existem evidências de mortalidade em parques eólicos nas proximidades) e 
significativo. Relativamente aos morcegos, prevê-se que a implantação dos aerogeradores gere um impacte 
negativo, direto, local, provável, permanente e pouco significativo a significativo (dependendo das espécies 
afetadas). Estes traduzem-se em impactes cumulativos dada a presença de parques eólicos já instalados nas 
proximidades. 

Relativamente ao Património cultural, a área de implantação do projeto insere-se num território com 
sensibilidade arqueológica, atestada pela presença de testemunhos de ocupação antrópica antiga, cujas 
estruturas, de difícil identificação, são muitas vezes só percetíveis na fase de desmatação e de reprospeção. 
O traçado da Linha Elétrica atravessa, pela zona central, a mancha correspondente à ocorrência OP1 – 
Carvalhal Redondo/ povoado fortificado (CNS: 17009), inventariada como área de potencial valor 
arqueológico. Sobre esta ocorrência ainda se prevê, na fase de exploração, que a implantação da Linha 
Elétrica induza impactes negativos, comprometendo a integridade visual e o seu enquadramento 
paisagístico. 

Para o fator ambiental Socioeconomia considera-se como impactes positivos, nível nacional, o projeto 
contribuir para a diversificação das fontes energéticas do país. A instalação de 21,5 MW que se irão traduzir 
em uma produção de energia elétrica em cerca de 75,4 GWh/ano, irá contribuir para atingir o cumprimento 
dos compromissos assumidos pelo Estado Português no que diz respeito à produção de energia a partir de 
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fontes renováveis e à redução em mais de 45% da emissão de gases com efeito de estufa até 2030. A nível 
local, prevê-se impactes positivos decorrentes do pagamento de 2,5% da faturação do Sobreequipamento 
(previsto por lei) aos municípios envolvidos. 

Foram também analisados os fatores ambientais Recursos Hídricos, Geologia e Geomorfologia, Solos e 
Ocupação do Solo e Ambiente Sonoro, embora estes tenham assumido menor relevância no âmbito da 
avaliação desenvolvida. 

Relativamente ao ordenamento do território, verifica-se que o projeto é compatível com os Regulamentos 
dos Planos Diretor Municipal dos concelhos de Arganil e de Pampilhosa da Serra. Quanto à afetação de áreas 
integrantes da REN, a pronúncia favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro no âmbito do presente procedimento de AIA, determina a não rejeição da comunicação prévia, nos 
termos do n.º 7 do artigo 24.º do RJREN.  

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 de Toutiço 
condicionado ao cumprimento dos termos e condições impostas no presente documento. 

ELEMENTOS A APRESENTAR  

Previamente ao Licenciamento da Linha Elétrica aérea, a 30 kV, devem ser apresentados à autoridade de 
AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

1. Ajuste do layout de modo a que o traçado da Linha Elétrica não atravesse a zona central do Povoado. Esta 
alteração deve ter subjacentes os resultados das sondagens arqueológicas de diagnóstico a realizar 
previamente à elaboração do projeto da Linha Elétrica. 

2. Resultados de um programa de sondagens arqueológicas de diagnóstico, a desenvolver nas zonas de 
atravessamento da mancha de Sensibilidade Arqueológica do Povoamento fortificado - Carvalhal 
Redondo - consentâneo com a afetação prevista ao nível do subsolo nas áreas abrangidas (apoios da Linha 
Elétrica e acessos a construir e a beneficiar) de forma a avaliar a sua relevância científica e patrimonial. 
Caso sejam identificados valores arqueológicos de especial relevância, relacionados com o Povoamento 
Fortificado - Carvalhal Redondo -, tal implicará a adoção das alterações ao projeto capazes de garantir a 
conservação, total ou parcial, das estruturas arqueológicas descobertas no decurso dos trabalhos. Os 
resultados obtidos nestes trabalhos devem ser previamente validados pela Tutela do Património Cultural. 

3. Simulação visual da Linha Elétrica sobre o elemento patrimonial OP1 - Carvalhal Redondo (a partir do 
ponto de localização do arqueossítio e sobre vistas obtidas de pontos estratégicos) e proceder à análise 
crítica dos impactes visuais do projeto da Linha Elétrica sobre o Povoado Fortificado. 

Previamente à Fase de construção, devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e 
pronúncia, os seguintes elementos: 

Apresentar, para análise e aprovação, os seguintes elementos: 

4. Layout final do projeto, em cartografia à escala do projeto e em formato vetorial (por exemplo ESRI 
shapefile).  

5. Proposta de medidas excecionais para a eventual perda de património natural (Habitat, Flora ou Fauna) 
a afetar de forma irreversível na fase de construção e cuja mitigação não seja possível implementar com 
medidas de minimização. 

6. Demonstração da implementação de medidas necessárias à instalação de dispositivos dissuasores, da 
preferência das aves, para construção de ninhos nos apoios da Linha Elétrica. 

7. Demonstração da implementação de medidas necessárias à instalação, na fase de construção, de 
dispositivos que previnam a utilização dos apoios da Linha Elétrica como locais de poiso das aves. 
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8. Apresentar um Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras, caso a prospeção 
efetuada confirme a presença de espécies vegetais exóticas invasoras. O plano deve ter em consideração 
os seguintes aspetos: 

- As áreas objeto de prospeção devem corresponder a todas as áreas que sejam intervencionadas 
diretamente ou indiretamente pelas componentes associadas ao Sobreequipamento assim como à 
faixa de proteção/servidão da Linha Elétrica aérea, a 30 kV, em toda a sua extensão. 

- Levantamento georeferenciado das áreas ou núcleos onde se registe a presença de espécies vegetais 
exóticas invasoras. 

- A metodologia adequada a cada espécie em presença. 

- Controlo físico como opção principal em detrimento do químico. Considerar, eventualmente, se mais 
adequado à utilização de fogo controlado, devendo apenas este ser realizado por técnicos 
devidamente credenciados para realizar a referida ação. 

- O corte, sobretudo, fora da fase de produção de semente.  

- Separação dos resíduos do corte do restante material vegetal e o seu adequado acondicionamento, 
sobretudo do efeito de ventos.  

- A estilhagem e o espalhamento desta não podem ser considerados como ações a desenvolver. 

- Orientações/determinações efetivas e finais para o tratamento/destino final quer dos resíduos 
vegetais quer dos solos contaminados por propágulos/sementes. 

- No transporte deste material, a destino final adequado, deve ser assegurado o não risco de 
propagação das espécies em causa, pelo que devem ser tomadas as medidas de acondicionamento 
adequadas a cada espécie em causa. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

As medidas previstas para o 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, de forma a possibilitar o desempenho das suas competências em matéria de pós-
avaliação. 

Fase de Projeto de Execução 

1. Atualizar a planta de condicionamentos. Incluir na planta de condicionamentos: 

- As áreas situadas até dez metros das margens das linhas de água, pelo menos nas que têm 
representação na Folha da Carta Militar de Portugal (Série M888) do Centro de Informação 
Geoespacial do Exército (CIGeoE); 

- As áreas dominadas por afloramentos rochosos e na envolvente destes, pelo menos até dez metros. 

2. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de 
condicionamentos deve ser atualizada. 

3. O alargamento do acesso existente entre o AG01 e AG04 deve realizar-se sempre do lado oposto aos 
alinhamentos de vegetação - árvores e arbustos – existentes na sua atual berma. 

4. O traçado da Linha Elétrica aérea, a 30 kV, deve evitar o atravessamento da área “Carvalhal Redondo - 
Povoado Fortificado”, não só a sua afetação física (quatro apoios e respetivos acessos) como o 
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comprometimento da sua integridade visual e enquadramento paisagístico. O traçado, deve localizar-se 
na vertente nascente e o mais possível na sua base. 

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

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

7. Garantir que o sistema de drenagem pluvial a implementar, nomeadamente a passagem hidráulica sob 
o caminho de acesso ao apoio AP 11, dispõe de capacidade de vazão suficiente para escoar o caudal 
pluvial afluente, para um período de retorno de 100 anos, evitando assim o seu afogamento e 
consequente inundação da via. 

8. Assegurar que o sistema de drenagem de águas pluviais provenientes da cobertura do Posto de Corte 
não provoca a erosão hídrica do solo nem prejuízos a terceiros. 

9. 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.  

10. 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.  

11. O tipo de iluminação a utilizar no Posto de Corte e 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. 

12. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna, para o Sobreequipamento e Linha 
Elétrica aérea, de acordo com a Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio. 

Fase de Construção 

Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar 

13. 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. 

14. Realizar uma prospeção das áreas que serão afetadas para verificar a presença de espécies vegetais 
exóticas invasoras. A verificar-se a presença de espécies vegetais exóticas invasoras deve dar-se início à 
implementação do Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras, que deve ter 
continuidade para a fase de construção propriamente dita. 

15. A fase de obra deve ser planeada de forma a garantir que: 

- Não são realizados trabalhos de corte de vegetação e de remoção da camada superficial dos solos no 
período que decorre entre 15 de março e 15 de julho, de modo a não afetar a época que corresponde 
ao período de maior frequência de episódios de reprodução da flora e da fauna; 

- Os trabalhos são concentrados no tempo, especialmente os que causem maior perturbação; 

- As operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se restringem ao período 
diurno e nos dias úteis. 

16. 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. 
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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. 

17. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra. 

18. Promover uma ação de formação/sensibilização dos trabalhadores envolvidos na empreitada, prévia ao 
início da obra, relativamente aos valores patrimoniais em presença e às medidas cautelares 
estabelecidas para os mesmos no decurso de construção. 

19. 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). 

20. 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. 

21. 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. 

22. As populações mais próximas devem ser informadas acerca das ações de construção e respetiva 
calendarização, divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente nas juntas de freguesia 
e câmaras municipais. 

23. 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. 

24. Os locais para depósito de terras devem estar acondicionados e localizados fora das linhas de água e das 
respetivas margens de modo a evitar o transporte de materiais que alterem as propriedades da água. 

25. 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 deve 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. 

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

27. 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. 

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

29. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser utilizados 
sistemas de aspersão nas áreas de circulação.  
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30. A fase de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à 
balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, devem ser delimitadas as seguintes áreas: 

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

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

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

- Locais de depósitos de terras. 

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

- Áreas a intervencionar para instalação dos apoios da Linha Elétrica e respetivos acessos. 

31. Os afloramentos rochosos mais proeminentes e singulares que se situem próximo das áreas de 
intervenção devem ser protegidos através da instalação de sinalização/vedações, a uma distância 
significativa que não permita a ocorrência de qualquer afetação física dos mesmos por parte das 
máquinas em movimento. 

32. Proceder à manutenção e vigilância das sinalizações/balizamentos, até ao final das obras, incluindo, na 
fase final (em que já não existe mobilização de sedimentos), as operações de desmonte de pargas e, 
mesmo, durante os trabalhos de recuperação e integração paisagística. 

33. Antes do início das obras devem ser sinalizadas e vedadas permanentemente todas as ocorrências 
patrimoniais identificadas na Planta de Condicionamentos, ou outras que venham a ser identificadas 
durante os trabalhos de reprospeção arqueológica, situadas a menos de 20 m da frente de obra, de 
modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra, sendo estabelecida uma área de 
proteção com cerca de 10 metros em torno do limite da ocorrência. Caso se verifique a existência de 
ocorrências patrimoniais a menos de 10 m, estas devem ser vedadas com recurso a painéis. 

34. Durante os trabalhos preparatórios, prévios à construção, efetuar o acompanhamento arqueológico, 
presencial e permanente, de todas as ações de desmatação, incluindo ablação de raízes arbóreas e 
arbustivas e consequente remoção de detritos orgânicos. 

35. Efetuar a reprospeção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do avanço das operações de 
decapagem e escavação, da área de incidência do projeto do sobreequipamento e, respetiva Linha 
Elétrica aérea, incluindo todos os acessos à obra e depósitos temporários. Os resultados obtidos no 
decurso desta prospeção poderão determinar a adoção de medidas de minimização complementares 
(registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras).  

36. Proceder à correta localização da mina identificada como ocorrência OP3 – Mina de Foz do Coito. 

37. Garantir o acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações 
que impliquem movimentação dos solos (desmatações, remoção e revolvimento do solo, decapagens 
superficiais, preparação e regularização do terreno, escavações no solo e subsolo, terraplenagens, 
abertura de valas, depósitos e empréstimos de inertes) quer estas sejam feitas em fase de construção, 
quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura/alargamento de acessos. 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. Atendendo a que 
se desconhecem os desenvolvimentos subterrâneos das minas, podem as sinalizações das entradas 
conhecidas, não salvaguardar plenamente os vestígios pelo que o acompanhamento de obra deve ter 
em atenção a possibilidade de identificação de estruturas negativas (vazios/ cavidades) ou acumulação 
pétreas relacionadas com a exploração mineira (galerias de minas, canhoeiras) de modo a evitar a 
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destruição destes bens por passagem das máquinas, remoções de terras, ou quaisquer outras ações que 
os possam degradar. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a 
adoção de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações 
arqueológicas, entre outras). 

38. Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra deve ser suspensa nesse local, ficando 
o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património Cultural as ocorrências, 
acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a implementar sob a forma de um relatório 
preliminar.  

39. Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como 
inevitável, deve ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios e 
contextos a afetar, através da escavação arqueológica integral. 

40. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra 
devem, em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de acordo com parecer prévio da 
Tutela, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação para o futuro. 

41. 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 

42. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente 
necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas 
como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

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

44. No corredor da Linha Elétrica deve ser mantida, sempre que possível, a vegetação arbustiva e utilizadas 
técnicas de desbaste das árvores, em detrimento do seu corte, no caso das espécies que não tenham 
crescimento rápido. 

45. As ações de desmatação devem sempre anteceder as ações de remoção da camada superficial do solo. 

46. Nas áreas situadas até dez metros das margens das linhas de água, pelo menos nas que têm 
representação na Folha da Carta Militar de Portugal (Série M888) do CIGeoE, devem ser realizados cortes 
seletivos de vegetação, por processos moto-manuais, de modo a prevenir a afetação da galeria ripícola 
e das suas funções ecológicas e biofísicas. 

47. Nas áreas dominadas por afloramentos rochosos e na envolvente destes, pelo menos até dez metros, 
não devem ser realizados trabalhos de corte de vegetação nem operações que envolvam a mobilização 
do solo de modo a salvaguardar os Habitats e as áreas onde ocorre a dispersão de novos indivíduos das 
espécies que encontram refúgio nos habitats rupícolas, designadamente as espécies da flora com 
ocorrência confirmada naqueles locais (Festuca summilusitana, Murbeckiella boryi (sin. Murbeckiella 

pinnatifida ssp. herminii) e Teucrium salviastrum (sin. Teucrium salviastrum ssp. salviastrum)), e da fauna 
(Monticola saxatilis, Oenanthe oenanthe, entre outras).  

48. 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. 

49. 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. 
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50. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente 
removida e depositada em pargas. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do 
solo não devem ultrapassar os 2 m 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.  

51. 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 função do perfil existente nas diferentes áreas sujeitas 
a intervenção. 

52. As terras vegetais/vivas a decapar onde ocorram espécies vegetais exóticas invasoras devem ser 
separadas das demais e não reutilizadas em qualquer ação de recuperação e integração paisagística, 
devendo proceder-se à sua eliminação a depósito adequado ou através da inversão dos horizontes do 
solo a uma profundidade mínima de 1 m. 

53. 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.  

54. 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. 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

55. Não podem ser instaladas centrais de betão na área de implantação do projeto.  

56. A gestão da biomassa das espécies exóticas classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, 
de 10 de julho, e dos solos provenientes de locais onde tenham sido recenseadas as mesmas espécies 
deve ser realizada de modo diferenciado para minimizar o risco de dispersão daquelas espécies para 
novos locais. 

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

58. 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. 

59. 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. 

60. 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. 

61. Garantir que eventuais efluentes produzidos no estaleiro têm tratamento e destino final adequado. 

62. Garantir a estanquicidade da fossa de retenção de efluentes domésticos, com origem nas instalações 
sanitárias do posto de corte, e da respetiva rede de drenagem a executar. 

63. 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. 
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64. 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. 

65. 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. 

66. 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. 

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

68. 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.  

69. 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. 

70. 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. As águas da decantação deverão ser reutilizadas em obra e os resíduos 
resultantes da referida operação deverão, preferencialmente, ser também reutilizados em obra e/ou 
encaminhados para destino final adequado. Finalizadas as betonagens, a bacia de retenção será 
aterrada e alvo de recuperação. 

71. 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. 

Acessos, plataformas e fundações 

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

73. 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. 

74. 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. 

75. Alertar as povoações mais próximas de eventuais condicionamentos previstos na circulação viária. 
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Fase final da execução da obra 

76. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem do 
estaleiro e desmobilização de todas as zonas complementares de apoio à obra, incluindo a remoção de 
todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros, e limpeza destes 
locais. 

77. Proceder à recuperação de todas as áreas intervencionadas durante a fase de construção. 

78. Proceder à reposição da quantidade de Habitats climácicos afetados em fase de construção e sem 
possibilidades de recuperação devido às restrições da servidão da Linha Elétrica, nomeadamente o 
Habitat 91E0pt1 - Amiais ripícolas. 

79. Efetuar a reparação das estradas e caminhos pré-existentes caso estes tenham ficado danificados em 
resultado da circulação das viaturas pesadas afetas à obra. 

80. Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desativados, procedendo-se à criação 
de condições para a regeneração natural da vegetação, através da descompactação do solo.  

Fase de Exploração 

81. 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. 

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

83. 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. 

84. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que envolvam alterações que obriguem a revolvimentos 
do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas anteriormente não 
afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de intervenção), deve efetuar-se o 
acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas as medidas de minimização previstas para 
a fase de construção, quando aplicáveis. 

85. 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. 

86. 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. 

87. Garantir que a fossa de receção dos efluentes domésticos oriundos das instalações sanitárias do Posto 
de Corte se encontra protegida da entrada de águas pluviais, de forma a evitar a ocorrência de eventuais 
situações acidentais, nomeadamente a saída de efluentes e consequente contaminação das águas 
superficiais e subterrâneas, devendo ser assegurada a sua inspeção e manutenção periódica, com a 
recolha dos efluentes e encaminhamento dos mesmos para tratamento e destino final adequado. 

88. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de 
equipamentos para os operadores de gestão de resíduos. 
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89. 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. 

90. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos 
aerogeradores. 

91. Caso o funcionamento dos aerogeradores que constituem o Sobreequipamento 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. 

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

93. 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 

94. 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. 

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. 

95. Deve ser assegurado o acompanhamento arqueológico. 

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA  

Deve ser implementado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) apresentado no EIA. Este 
plano deve apresentar um Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral e ser 
fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado nas questões do fator ambiental Paisagem 

Deve ainda ser tido em consideração que, para a elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de 
obra, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de 
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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 mas 
também a sua envolvente. 

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS 

Deve ser implementado o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI). O PRAI deve ser 
apresentado em data próxima ao término da obra, e atempadamente à implementação deste. O plano deve 
ter em consideração as seguintes orientações: 

i. Representação cartográfica – orto - de todas as áreas objeto de intervenção quer ao nível das 
componentes associadas ao Sobreequipamento quer ao nível da Linha Elétrica aérea, a 30 kV. 

ii. A cada área representada cartograficamente deve corresponder as medidas/ações previstas executar 
com vista ao cumprimento dos referidos objetivos.  

iii. A recuperação deve incluir operações de limpeza, remoção de todos os materiais, remoção completa de 
pavimentos existentes, em particular no caso dos caminhos a desativar, descompactação do solo, 
regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto possível e o seu revestimento 
com as terras vegetais. 

iv. As áreas devem ser recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da 
vegetação. 

v. No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras apenas devem ser consideradas espécies 
autóctones e todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas 
condições fitossanitárias. 

vi. Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - no que 
diz respeito ao acesso – pisoteio, veículos – e à herbivoria nos locais a recuperar e mais sensíveis, de 
forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural. 

vii. Deve igualmente constar o Plano de Manutenção e respetivo Cronograma Temporal de Execução dos 
Trabalhos para a fase de exploração. 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Programa de Monitorização da Flora e Vegetação 

Implementar o programa de monitorização para a flora e vegetação apresentado no EIA. Este programa deve 
incluir a dispersão das espécies exóticas classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de 
julho, com vista a avaliar os eventuais efeitos do projeto em faz de exploração na dispersão daquelas 
espécies. 

Programas de Monitorização da Avifauna e Quirópteros 

Implementar os programas de monitorização para a avifauna e quirópteros apresentados no EIA, que deve 
ter em consideração os aspetos a seguir mencionados: 

 O efeito de exclusão nas comunidades de aves e quirópteros causados pelo projeto em fase de 
exploração;  

 A mortalidade de aves e quirópteros relacionada com o funcionamento dos aerogeradores; 

 A mortalidade de aves e quirópteros relacionada com eletrocussão ou por colisão com os cabos da Linha 
Elétrica. 
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Cada um dos programas de monitorização deve ter intensidade e frequência de amostragem que permita 
obter informação com resolução adequada à escala do projeto.  

A cada um dos programas de monitorização deve ser anexado ficheiro com informação em formato vetorial 
(tipo: DXF, DWG ou shapefile), com a localização dos locais de amostragem (pontos, linhas ou polígonos). 
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