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PEA- PARQUE EÓLICO DA SERRA, S.A 

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE TOUTIÇO 

PROJETO DE EXECUÇÃO 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME II: RELATÓRIO SÍNTESE 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E DA SUA FASE DE DESENVOLVIMENTO 

O Projeto, objeto do presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA), designa-se por 

“Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço”, doravante designado de “Projeto”, encontra-

se em fase de Projeto de Execução e consiste no aumento da capacidade de produção de energia 

elétrica através da instalação de um total de cinco aerogeradores no Parque Eólico do Toutiço e 

a respetiva ligação elétrica à Subestação existente de Pampilhosa da Serra, através de uma Linha 

Elétrica de 30 kV. Este sobreequipamento irá utilizar a potência de ligação existente, que incluí 

as infraestruturas já construídas no âmbito do Parque Eólico do Toutiço, nomeadamente a 

Subestação Geral do Projeto -Pampilhosa da Serra e a LMAT que liga à SE da RESP da REN. 

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, insere-se na União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal 

no concelho de Góis, na União de Freguesias de Cepos e Teixeira, Folques e Arganil no concelho 

de Arganil e Fajã-Vidual e Cabril no concelho de Pampilhosa da Serra. 

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.  

O Parque Eólico de Toutiço, a funcionar desde dezembro de 2008, é constituído por 34 

aerogeradores (potência instalada de 102 MW) distribuídos por três Sub-Parques Eólicos: 

• Sub-Parque Eólico de Toita composto por 12 aerogeradores; 

•  Sub-Parque Eólico de Arouca – Silva composto por 14 aerogeradores; e  

•  Sub -Parque Eólico de Vale Grande/Burrela composto por 8 aerogeradores. 

Face à constituição atual do Parque Eólico do Toutiço, o Sobreequipamento do Parque Eólico do 

Toutiço, localizar-se-á 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 1.1 apresenta-se o enquadramento do Projeto face ao atual Parque Eólico de Toutiço 
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Figura 1.1 – Enquadramento do Projeto no atual Parque Eólico de Toutiço. 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE, PROJETISTA E DA ENTIDADE LICENCIADORA 

O Projeto em apreciação é da responsabilidade da PEA - Parque Eólico da Serra, S.A., que assume 

a qualidade de Proponente. A entidade licenciadora do Projeto é a Direção-Geral de Energia e 

Geologia (DGEG). 

1.3 AUTORIDADE DE AIA E ENQUADRAMENTO NO PROCESSO DE AIA 

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), nos termos do definido na subalínea ii) da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, 

Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, e Lei n.º 37/2017, de 2 de junho, e Decreto-Lei n.º 

152-B/2017, de 11 de dezembro, que o republica. 
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A ampliação do atual Parque Eólico do Toutiço, correspondente ao Projeto em análise 

“Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço”, caracteriza-se pela construção de mais 5 

aerogeradores, localizadas a uma distância superior a 2km do parque eólico do Toutiço atual, 

composto por 34 aerogeradores e já anteriormente sujeito a AIA (Processo AIA n.º 1644 -  
Parques Eólicos de Toita, Arouca-Silva e Vale Gande-Burrela). 

Ao abrigo do atual Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), aprovado pelo 

Decreto – Lei nº 151-B/2013 de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 152-

B/2017, de 11 de dezembro, considera-se que a alteração de projeto em análise, que per si 

representa mais de 20% do limiar (para o limiar de 20 aerogeradores, 20% corresponderá à 

instalação de 4 aerogeradores) estabelecido na alínea i) (caso geral) do n.º 3 do Anexo II do 

RJAIA, se enquadra na sub-alínea i) da alínea c) do n.º 4 do artigo 1º do RJAIA, pelo que a mesma 

deverá ser alvo de apreciação prévia e decisão de sujeição a AIA.  

Em março de 2020, submeteu-se na plataforma do SILIAMB, o PEA do Projeto 

“Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço” de forma a obter uma tomada de decisão pela 

entidade licenciadora (DGEG) acerca da sujeição ou não do projeto a Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA). O referido Pedido de Enquadramento Ambiental (PEA) foi instruído nos 

termos estabelecidos no Artigo 3º, com os elementos identificados no Anexo IV do RJAIA. 

A 23 de junho a APA emitiu o Parecer ao PEA submetido, no qual refere que o projeto deve ser 

sujeito a procedimento de avaliação de impacte ambiental (ver Anexo I do presente Retório. 

Assim, o Estudo de Impacte Ambiental que agora se apresenta, foi desenvolvido nos termos da 

legislação em vigor, relativo ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 

nomeadamente o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação 

(republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro). 

1.4 EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

O presente EIA é da responsabilidade da QUADRANTE – Engenharia e Consultoria. 

A equipa técnica foi selecionada com base em critérios de pluridisciplinaridade e experiência, 

assegurando o conhecimento aprofundado das matérias em análise e um relevante know-how 

em projetos idênticos, sendo formada por técnicos com competência confirmada. No Quadro 

1.1 apresenta-se o corpo técnico designado para a elaboração do presente EIA. 

Quadro 1.1 – Equipa técnica responsável pela elaboração do EIA 

NOME 
QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL 

FUNÇÃO / ESPECIALIDADE 
A ASSEGURAR 

Ana Margarida 
Magina 

Licenciada em Engenharia do 
Ambiente, IST 

Coordenação geral do EIA 

Patricia Fiadeiro 
Licenciada em Engenharia do 

Ambiente, ULHT 

Apoio à coordenação do EIA 
Ocupação do solo 

Ordenamento e Condicionantes 
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NOME 
QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL 

FUNÇÃO / ESPECIALIDADE 
A ASSEGURAR 

Maria Inês 
Monteiro 

Mestrado Integrado em Engenharia do 
Ambiente, FEUP-UP 

Recursos Hídricos, 

Solos e Aptidão e 

Socioeconomia 

Sara Crespo Capela 
Licenciada em Engenharia do Ambiente 

pela UA Mestre em Engenharia do 
Ambiente, pela UTAD 

Clima e alterações climáticas, 
Saúde Humana e 

Qualidade do Ar 

Inês Fernandes 
Caria 

Mestrado Integrado em Engenharia do 
Ambiente, IST-UL 

Apoio técnico nas componentes de 
Clima e alterações climáticas e, 

Saúde Humana e 

Qualidade do Ar 

Ilda Calçada 

Licenciada em Geologia Aplicada e do 
Ambiente, pela FCUL 

Mestre em Geologia Aplicada com 
especialização em Hidrogeologia, pela 

FCUL 

Geologia e geomorfologia, 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Sistema de Informação Geográfica 
(SIG) 

Odete Domingues Licenciada em Engenharia Civil, IST Ambiente sonoro 

Barbara Monteiro 
Mestre em Ecologia, Biodiversidade e 
Gestão de Ecossistemas, Universidade 

de Aveiro 
Biodiversidade 

Pedro Alves 
Licenciado em Engenharia Biofísica, 

universidade de Évora Biodiversidade 

Rita Ferreira 
Mestre em Biologia da Conservação 

pela FCUL 
Biodiversidade 

Luís Sobral 
Técnico de sistemas de informação 

geográfica pelo Instituto Português de 
Cartografia e Cadastro 

Biodiversidade 

Artur Fontainha 

Licenciado em História, variante de 
Arqueologia, Faculdade de Letras de 

Lisboa 

Pós-graduação em Arqueologia e Pré-
História, Faculdade de Letras de Lisboa 

Património cultural 

Susana Dias Pereira 

Licenciatura Pré-Bolonha em 

Arquitetura Paisagista 

Pós-Graduação em Jardins e Paisagem 

Paisagem 

 

O EIA foi desenvolvido no período compreendido entre julho e agosto de 2020. 

No decurso do Pedido de Elementos Adicionais Ref. n.º S069294-202012-DAIA.DAP/ 

DAIA.DAPP.00214.2020, de 4 de dezembro de 2020, decorreu a presente revisão 01 entre 

dezembro de 2020 e janeiro de 2021. 
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1.5 ANTECEDENTES DO EIA E DO PROJETO 

 ANTECEDENTES DO EIA  

O Parque Eólico do Toutiço, foi sujeito a Avaliação de Impactes Ambiental no período entre 2006 

e 2007, em fase de estudo prévio, cuja designação do projeto se refere ao Estudo de Impacte 

Ambiental dos “Parques Eólicos de Toita, Arouca-Silva e Vale Grande-Burrela.” A 9 de novembro 

de 2007 foi emitida a Declaração de Impacte Ambiental do Parque Eólico de Toutiço, para um 

projeto em fase de Estudo Prévio que contemplava 47 aerogeradores. (Processo AIA n.º 1644). 

Em janeiro de 2008, o projeto foi sujeito a procedimento de Pós-Avaliação (Processo Pós-AIA n.º 

235) onde se procedeu à elaboração e submissão do Relatório de Conformidade Ambiental do 

projeto de Execução (RECAPE), com um layout de 34 aerogeradores, devido ao aumento da 

potência unitária dos aerogeradores tendo sido emitida a DIA favorável condicionada a 19 de 

março do mesmo ano.  

Entre 2019 e 2020, pretendeu-se ampliar o Parque Eólico do Toutiço, através do 

sobreequipamento, com um total de 5 aerogeradores. Para tal, e dada a sua localização, ao 

abrigo do atual Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), considerou-se que 

a alteração de projeto, que per si representava mais de 20% do limiar (para o limiar de 20 

aerogeradores, 20 % corresponderá à instalação de quatro aerogeradores) estabelecido na 

alínea i) (caso geral) do n.º 3 do Anexo II do RJAIA, se enquadra na sub-alínea i) da alínea c) do 

n.º 4 do artigo 1º do RJAIA, pelo que o mesma foi alvo de apreciação prévia e decisão de sujeição 

a AIA. O Pedido de Enquadramento Ambiental (PEA) do projeto “Sobreequipamento do Parque 

Eólico de Toutiço” foi submetido na Plataforma do SILIAMB em março de 2020, de forma a obter-

se uma tomada de decisão acerca da sujeição ou não do projeto a Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA).  

A 23 de junho de 2020, nos termos do disposto no 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 Agência 

Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) emite pronúncia ao abrigo do artigo 3.º do referido diploma, 

sobre a aplicabilidade do regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) ao projeto 

em apreço, referindo que “ O Projeto é suscetível de provocar impactes negativos significativos 

no ambiente, pelo que se entende que deve ser sujeito a procedimento de avaliação de impacte 

ambiental”, apresentando-se de seguida o resumo da fundamentação da decisão: 

• O projeto em apreço consiste na instalação de mais cinco aerogeradores num 

parque eólico em funcionamento constituído por 34 aerogeradores – Parque 

Eólico de Toutiço e já anteriormente sujeito a procedimento de AIA. 

 

• 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), no 

âmbito do disposto no n.º 1 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de 

julho, com a redação do Decreto-Lei nº 242/2015, de 15 de outubro. 
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No entanto, na envolvente da área de estudo, num buffer de 10 km, observa-se a existência das 

seguintes áreas incluídas no SNAC: 

o 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; 

o 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; 

o 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. 

o  

Assim, tendo em consideração a proximidade a áreas sensíveis, foi consultado o Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para que, no âmbito das suas competências, 

analisasse o referido documento e se pronunciasse sobre os eventuais impactes significativos 

do projeto que pudessem justificar a eventual sujeição do mesmo a procedimento de AIA. 

O parecer do ICNF apresenta uma análise relativa à existência de eventuais impactes negativos 

sobre os sistemas ecológicos, identificando os principais habitats, e espécies de fauna e flora 

afetados e classificados. 

Da análise efetuada o ICNF conclui que atendendo ao conhecimento disponível relativamente 

às caraterísticas da área de estudo e aos resultados da monitorização do Parque eólico de 

Toutiço, o projeto de Sobreequipamento em análise, apesar de não coincidir com áreas 

integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, é passível de ter impactes negativos 

significativos sobre os descritores ecológicos. (Ver Anexo I do RS) 

Deste modo, e de forma a dar continuidade ao processo, apresentou-se, o Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço, em fase de 

Projeto de Execução, tendo sido e submetido em agosto de 2020. Da sua apreciação por parte 

da Comissão de Avaliação resultou um Pedido de Elementos Adicionais, conforme o ofício Ref. 

n.º S069294-202012-DAIA.DAP/DAIA.DAPP.00214.2020, de 4 de dezembro de 2020, presente 

no Anexo VIII do Volume IV – Anexos do EIA. 

 ANTECEDENTES DO PROJETO 

Relativamente aos antecedentes do Projeto, de forma a evitar duplicação de informação, 

remete-se para o subcapítulo 1.5.1 anterior o enquadramento e respetiva descrição. 

Atualmente, o Parque Eólico de Toutiço, tem uma capacidade instalada de 102 MW, distribuída 

por um total de 34 aerogeradores VESTAS, de modelo V90, com uma potência nominal de 3 MW 

e iniciou a sua produção em 2008/2009. Na Fotografia 1.1 apresenta-se uma perspetiva do 

Parque Eólico de Toutiço em exploração. 
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Relativamente à Linha elétrica, importa referir que na fase prévia ao presente EIA, isto é, em 

fase de Pedido de Enquadramento Ambiental, procedeu-se à definição de um corredor de 

estudo, para posteriormente se desenvolver o traçado da linha elétrica de 30 Kv. A localização 

do corredor e respetivo desenvolvimento foi definido de forma a considerar um conjunto de 

critérios /caraterísticas, nomeadamente: 

- Localização dos dois pontos de ligação (desde o Sobreequipamento até à Subestação da 

Pampilhosa da Serra; 

• Orografia do terreno; 

• Acompanhamento sempre que possível do desenvolvimento da linha de 220Kv; 

• Minimizar a extensão da linha, o máximo possível 

• vitar afetação de condicionantes e áreas sensíveis 

Durante a caraterização e avaliação de impactes efetuado no PERJAIA, designadamente através 

da análise do enquadramento do corredor no extrato da Carta de” Sistema Patrimonial” do PDM 

de Arganil detetou-se a existência de uma mancha de Património Arqueológico designada de 

“Carvalhal Redondo – Povoado Fortificado”. Neste âmbito, e de forma a se poder caraterizar e 

avaliar uma área mais abrangente, procedeu-se a um alargamento do corredor da linha, naquela 

zona especifica, isto é, entre o limite do concelho de Pampilhosa da serra e a povoação de Cepos. 

 

Fotografia 1.1 – Perspetiva Geral do atual Parque Eólico de Toutiço 

2 METODOLOGIA GERAL, ESTRUTURA E ÂMBITO DE AVALIAÇÃO DO EIA 

2.1 METODOLOGIA GERAL 

A elaboração do EIA e todo o processo metodológico inerente teve como objetivo primordial a 

identificação, caracterização e avaliação dos impactes ambientais previsíveis, resultantes das 

fases de construção, exploração e desativação do projeto em análise, e a proposta de medidas 

de mitigação (prevenção, minimização e/ou compensação de impactes) e potenciação de 

impactes positivos que deverão ser refletidas e acauteladas, em fases posteriores de 

desenvolvimento do projeto, na fase de obra ou já na fase da sua implementação. 
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Para esse efeito, e de forma a assegurar um completo e eficiente exercício de Avaliação de 

Impacte Ambiental, o EIA foi desenvolvido de acordo com as seguintes fases principais, 

esquematizadas no cronograma da Figura 2.1, integrado num processo global de AIA que visa a 

emissão da Declaração de Impacte Ambiental. 

 

Figura 2.1 – Faseamento e metodologia geral do EIA 

A elaboração do EIA decorreu no respeito integral e conformidade com: 

• Quadro-legal que rege a Avaliação de Impacte Ambiental: 

o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos Decretos-Lei 
n.º 47/2014, de 24 de março, e n.º 179/2015, de 27 de agosto, pela Lei 
n.º 37/2017, de 2 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 
dezembro, que o republica; 

o Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, e n.º 399/2015, de 5 de 
novembro; 
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• Outros procedimentos, diretrizes e normas recomendadas, nomeadamente as 
definidas pela Agência Portuguesa do Ambiente: 

o Critérios de boa prática para a elaboração e avaliação de Resumos Não 
Técnicos de Estudos de Impacte Ambiental” (APAI&APA, 2008); 

o Documento orientador “Normas técnicas para a elaboração de Estudos de 
Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto 
de Execução”, para projetos não abrangidos pelas Portarias n.º 398/2015 e 
n.º 399/2015, 5 de novembro (GAIA, 2015); 

o Requisitos técnicos e número de exemplares de documentos a apresentar 
em suporte digital: Avaliação de Impacte Ambiental (APA, 2015); 

o Critérios de avaliação dos abrigos de morcegos de importância nacional 
(ICNF, 2013); 

o Circular Informativa n.º 37/CA da Direção Geral de Saúde, de 17 de 
dezembro de 2008; 

o Circular de Informação Aeronáutica (CIA) n.º 10/03, de 6 de maio (ANAC) 
referente a limitações em altura e balizagem de obstáculos artificiais à 
navegação aérea. 

A definição da metodologia teve ainda em conta a experiência e o conhecimento dos impactes 

ambientais provocados por projetos desta tipologia, das características e dinâmicas dos fatores 

biofísicos e socioeconómicos em ação e a experiência da equipa técnica na realização de estudos 

ambientais. A metodologia de caracterização e análise de cada fator ambiental é apresentada 

de forma detalhada no subcapítulo específico de cada um deles. 

Em termos genéricos, a abordagem metodológica sintetiza-se como: 

• Obtenção e análise dos elementos e informação necessários à elaboração do 
EIA: 

o Projeto, elementos complementares ao mesmo e demais informação 
cedida pelo proponente; 

o Recolha e análise da bibliografia temática disponível e outra documentação 
e estudos relevantes para o âmbito de avaliação; 

o Análise da cartografia topográfica e temática da área de estudo; 

o Análise dos Planos Diretor e outras figuras de ordenamento abrangidas pela 
área de estudo; 

o Contactos com autoridades e entidades locais relevantes, regionais e 
nacionais, de natureza pública ou privada, com jurisdição, responsabilidade 
ou interesse na área de estudo do projeto com o objetivo de solicitar 
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informação que pudesse contribuir para a caracterização a efetuar no EIA 
e/ou identificar potenciais condicionantes ao projeto. (ver subcapítulo 2.3) 

o Visitas e reconhecimentos de campo realizados na área de intervenção 
pelos especialistas envolvidos no EIA; 

o Reuniões de trabalho com os diferentes elementos da equipa técnica. 

• Caracterização da situação de atual e da sua evolução na ausência do projeto: 

o Produção de cartografia para enquadramento do projeto e específica nos 
domínios de análise relevantes no caso em estudo; 

o Diagnóstico e análise do cenário atual para cada um dos fatores ambientais 
relevantes, com detalhe proporcional à sua relevância (capítulo 4) e à escala 
definida segundo a metodologia específica de cada descritor; 

o Prospetiva qualitativa da situação de referência da área de estudo segundo 
os padrões passados e atuais, isto é, descrição da evolução previsível do 
ambiente na ausência do projeto, com base nos fatores apropriados para o 
efeito, bem como na inter-relação entre os mesmos nas vertentes 
analisadas, correspondendo à opção zero; 

• Avaliação de impactes ambientais e proposta de medidas: 

o Identificação, caracterização e avaliação dos potenciais impactes 
ambientais determinados pela construção, exploração e desativação do 
projeto, comparando as alterações e efeitos decorrentes das ações de 
projeto geradoras de impacte relativamente ao cenário da opção zero e 
utilizando uma metodologia assente em critérios que permitem a respetiva 
classificação em termos de potencial, significância e magnitude, para referir 
apenas os mais relevantes, conforme se detalha no capítulo 5.1; 

o Identificação e avaliação de impactes residuais, considerando a 
possibilidade de mitigação dos impactes e as medidas a propor nesse 
sentido  

o Análise de vulnerabilidades e riscos relevantes; 

o Identificação e avaliação de impactes cumulativos, analisando a presença e 
efeito cumulativo e/ou sinérgico de outros projetos passíveis de gerar 
impactes cumulativos com o projeto em análise; 

o Identificação e descrição de medidas de minimização de impactes 
ambientais do projeto para as fases de construção, exploração e 
desativação, tendo em conta a avaliação de impactes realizada. Essas 
medidas e técnicas terão como objetivo evitar, reduzir ou compensar os 
impactes negativos e potenciar os eventuais impactes positivos, sendo 
cumulativamente exequíveis e viáveis técnica e economicamente; 
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• Monitorização e Gestão Ambiental:  

o Proposta de diretrizes para planos de acompanhamento e monitorização de 
impactes significativos, que poderão abranger diferentes fases da 
implementação do projeto, para os casos em que persiste um grau de 
incerteza sobre a importância de um determinado impacte ambiental, ou 
sobre a eficácia das medidas de mitigação propostas para o minimizar. 

o Proposta de estrutura e diretrizes de Plano de Gestão Ambiental, a 
desenvolver em fases posteriores de projeto e que balizem as propostas de 
gestão ambiental por empreiteiros e, se aplicável, entidades gestoras; 

• Avaliação global de impactes e conclusões,  

o Estruturando e destacando os impactes residuais significativos e muito 
significativos, evidenciando questões controversas e decisões a tomar em 
sede de AIA, permitindo uma rápida visualização das consequências do 
projeto para o ambiente e constituindo-se como uma ferramenta de apoio 
à decisão. 

Estes passos não são entendidos como meras etapas sucessivas, mas como um processo 

iterativo, em que, dentro dos limites temporais inerentes a um EIA, cada momento vai sendo 

revisitado e aprofundado sempre que a necessidade de integração de nova informação 

relevante assim o exija. 

2.2 ESTRUTURA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

O EIA será composto globalmente pelos quatro seguintes volumes: 

 

Cada volume será estruturado conforme se detalha em seguida. 
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VOLUME I – RESUMO NÃO TÉCNICO (RNT): 

Em formato de apresentação, inclui: 

• Capa e enquadramento, abrangendo: 

o Identificação do projeto; 

o Identificação do proponente, da equipa responsável pelo EIA, da entidade 
licenciadora ou competente para a autorização, e da autoridade de AIA; 

o Fase de projeto; 

o Objetivos do projeto; 

• Capítulo 1 – O que é o projeto, incluindo: 

o Objetivo, justificação do projeto; 

o Breve descrição e layout de projeto; 

• Capítulo 2 – Onde fica o projeto, incluindo: 

o Localização, enquadramento administrativo e em áreas sensíveis; 

o Ocupação atual; 

• Capítulo 3 – Quais os impactes do projeto, contendo: 

o Principais ações causadoras de impactes, para as fases de construção, 
exploração e desativação; 

o Programação temporal do projeto; 

o Evolução da situação de referência sem o projeto; 

o Cargas ambientais geradas pelo projeto; 

o Principais impactes residuais; 

• Capítulo 4 – Como são minimizados os impactes, indicando as principais 
medidas de minimização, compensação e potenciação propostas; 

• Capítulo 5 – O que será monitorizado, identificando os programas de 
acompanhamento ambiental e monitorização propostos; 

• Capítulo 6 – Conclusões. 
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VOLUME II – RELATÓRIO SÍNTESE (RS): 

• Capítulo 1 – Introdução, procede-se à identificação do projeto e da fase em que 
se encontra, do proponente, da entidade licenciadora ou competente para a sua 
autorização, da equipa responsável pela elaboração do EIA, indicação do 
período da sua elaboração, enquadramento do projeto no regime jurídico de 
AIA e a referência aos antecedentes em termos de procedimento de AIA.  

• Capítulo 2 – Metodologia Geral, Estrutura e Âmbito de Avaliação Ambiental, é 
descrita a metodologia geral adotada para a elaboração do EIA e apresentada a 
respetiva estrutura, o contacto a entidades, a definição do âmbito e área de 
estudo bem como a identificação das dimensões e variáveis de caraterização do 
meio. 

• Capítulo 3 – Enquadramento, Objetivos e Justificação do Projeto, é identificado 
o enquadramento do projeto a nível local, áreas sensíveis e IGT, incluindo a 
analise de compatibilidade no PDM e várias condicionantes existentes na área 
onde se insere o projeto, Descrição das alternativas considerados ou justificação 
da ausência das mesmas. Descrição do projeto onde se relevam objetivos e 
antecedentes do projeto, onde se justifica a necessidade do projeto, com vista 
à sua fundamentação, bem como os seus antecedentes e as principais 
características do Projeto, quer em termos de enquadramento territorial, como 
ao nível das principais características técnicas, projetos complementares, 
programação temporal e financeira, com vista a identificar as principais ações 
geradoras de impactes. Inclui ainda a referência a recursos materiais e 
energéticos utilizados e a efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

• Capítulo 4 – Caracterização da situação atual do ambiente, com o objetivo de 
estabelecer um quadro de referência das condições atuais da área de estudo, 
aqui procede-se ao levantamento e caracterização das componentes físicas e 
ambientais, de condicionantes e ordenamento do território, da paisagem e do 
património e da componente socioeconómica da área em apreço, com as suas 
dimensões devidamente desenvolvidas tendo em consideração o projeto em 
análise. neste capítulo tecem-se considerações relativamente às perspetivas de 
evolução do estado atual do ambiente na ausência da implementação do 
projeto, mais comummente denominada alternativa 0. 

• Capítulo 5 – Identificação e avaliação de impactes ambientais, onde se procede 
à identificação e avaliação dos impactes positivos e negativos suscetíveis de 
serem provocados pela concretização do projeto, nas fases de construção, 
exploração e desativação, com a indicação da sua natureza, magnitude e 
significância. Neste capítulo apresenta-se, ainda, uma análise de potenciais 
impactes cumulativos e análise de vulnerabilidades e riscos relevantes. 

• Capítulo 6 – Medidas de mitigação, aqui descrevem-se as medidas previstas para 
evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos e para potenciar os 
impactes positivos do Projeto. 
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• Capítulo 7 – Avaliação Global de Impactes, onde de identificam os impactes 
residuais significativos nos vários descritores abordados anteriormente. 

• Capítulo 8 – Monitorização e Gestão Ambiental, onde se identificam os fatores 
ambientais a monitorizar e respetiva fundamentação, bem como as diretrizes e 
conteúdo do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO) 

• Capítulo 9 – Lacunas técnicas ou de conhecimento neste capítulo referem-se 
eventuais lacunas técnicas ou de conhecimento encontradas durante a 
elaboração do EIA. 

• Capítulo 10 – Conclusões onde se resumem as principais conclusões do EIA. 

• Capítulo 11 – Referências bibliográficas, onde se lista a diversa documentação 
consultada durante a elaboração do EIA. 

VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS: 

Desenho 1  – Apresentação do Projeto SPET 

Desenho 2  – Apresentação do Projeto da Linha Elétrica de 30Kv (LE.SPET) 

Desenho 3  – Enquadramento Administrativo do Projeto 

Desenho 4  – Enquadramento do projeto em Áreas Sensíveis 

Desenho 5.1  – Enquadramento do Projeto no Extrato da Carta de Ordenamento 
dos PDM 

Desenho 5.2  – Enquadramento do Projeto no Extrato da Carta de EEM do PDM de 
Arganil 

Desenho 5.3  – Enquadramento do Projeto no Extrato da Carta de Outras 
Condicionantes dos PDM 

Desenho 5.4  – Enquadramento do Projeto no Extrato do Regime Florestal do PDM 

Desenho 5.5  – Enquadramento do Projeto no Extrato da Carta do Sistema 
Patrimonial do PDM 

Desenho 5.6  – Enquadramento do Projeto no Extrato da Carta REN do PDM 

Desenho 5.7  – Enquadramento do Projeto no Extrato da Carta RAN do PDM 

Desenho 6  – Enquadramento do Projeto no Extrato da Carta REN da CCDR-C 

Desenho 7  – Carta Síntese de Condicionantes 

Desenho 8  – Enquadramento do Projeto na Carta de Vegetação e Habitats  
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Desenho 9  – Biótopos  

Desenho 10  – Enquadramento Hidrográfico do Projeto  

Desenho 11  – Enquadramento do projeto na Carta de Ocupação do Solo 

Desenho 12  – Carta de Património e Visibilidades 

Desenho 13  – Hipsometria  

Desenho 14  – Carta de Declives 

Desenho 15  – Carta de Exposição de Encostas 

Desenho 16  – unidades de Paisagem 

Desenho 17  – Carta de Qualidade visual da Paisagem 

Desenho 18  – Carta de Frequência de Visibilidades 

Desenho 19  – Carta de Absorção Visual da Paisagem 

Desenho 20  – Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem 

Desenho 21  – Bacias Visuais dos AEG do Sobreequipamento 

Desenho 21A  – Bacia Visual do AEG 1 do Sobreequipamento 

Desenho 21B  – Bacia Visual do AEG 3 do Sobreequipamento 

Desenho 21C  – Bacia Visual do AEG 5 do Sobreequipamento 

Desenho 22  – Bacia Visual Linha Elétrica 30 kV 

Desenho 23  – Bacia Visual Observadores 

Desenho 24  – Bacia Visual Observadores 

Desenho 25  – Bacia Visual Observadores 

Desenho 26  – Impactes cumulativos  

VOLUME IV – ANEXOS: 

 

ANEXO I  – Contacto com Entidades 

ANEXO II  – Elementos de projeto 

ANEXO III  – Ambiente Sonoro 
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ANEXO IV  – Biodiversidade 

ANEXO V  – Património 

ANEXO VI   –   PAAO 

ANEXO VII   –   Plano de Acessos 

ANEXO VIII   –   Ofício APA- Pedido de Elementos Adicionais 

2.3 ENTIDADES CONTATADAS 

Enumeram-se em seguida as entidades contactadas no âmbito do Projeto, apresentando-se no 

Anexo I do Volume IV - Anexos as respostas obtidas: 

▪ ANAC – Autoridade Nacional da Avaliação Civil 

▪ ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações 

▪ ANPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

▪ APA - Agência Portuguesa do Ambiente; 

▪ ARH Centro – Administração da Região Hidrográfica do Centro 

▪ CCDR-Centro - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro  

▪ CM Arganil - Câmara Municipal de Arganil 

▪ CM Góis – Câmara Municipal de Góis 

▪ CM Pampilhosa da Serra – Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra 

▪ DGAE - Direção Geral das Atividades Económicas 

▪ DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia 

▪ DRC Centro - Direção Regional de Cultura do Centro 

▪ DGT – Direção Geral do Território 

▪ EDP – Distribuição – Direção de Planeamento de Rede; 

▪ IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação 

▪ IP – Infraestruturas de Portugal 

▪ EMFA – Estado Maior da Força Aérea 

▪ ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

▪ REN - Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S., 

 

No âmbito do presente Projeto procedeu-se ao contacto com algumas entidades, devidamente 

listadas anteriormente. No Quadro abaixo apresenta-se uma síntese da informação fornecida 
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pelas mesmas até à data de entrega do estudo. No Anexo I do Volume IV - Anexos apresenta-

se a correspondência recebida. 
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Quadro 2.1 – Informação fornecida por parte das Entidades Contactadas no âmbito do Projeto 

Entidades Contactadas Informação Fornecida 

ANAC – Autoridade Nacional da Aviação Civil 

Informa que: 

- O local não abrangido por qualquer servidão aeronáutica civil ou zona de proteção de infraestruturas aeronáuticas, nem existe qualquer 
infraestrutura aeronáutica que possa ser prejudicada pelo sobreequipamento do parque eólico. No entanto, em fase de projeto deve ser dado 
cumprimento ao disposto na Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio, “Limitações em altura e balizagem de obstáculos 
artificiais à navegação aérea”, devendo ser submetidos à aprovação da ANAC, tanto a balizagem aeronáutica dos aerogeradores como os 
procedimentos específicos de exploração relativos à alimentação de socorro ou à monotorização remota das balizagens, tendo em vista 
assegurar o seu permanente bom estado e bom funcionamento. 

- Uma vez terminada a instalação dos novos aerogeradores, 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. – DESCIA, DESICA@NAV.PT, no formato e 
forma que cumpra as especificações legais em vigor e com conhecimento à ANAC. Este levantamento constituirá a base para publicação da 
informação nos manuais de informação aeronáutica. 

- A recolha dos dados dos obstáculos no levantamento final é de importância fundamental e para o tal o proprietário/operador do obstáculo 
deverá garantir e proceder em conformidade com o estabelecido no Regulamento (EU) N.º 73/2010 da Comissão, de 26 de janeiro, no CIA ANAC 
40/2013, CIA ANAC 09/2015 e CIA ANAC 04/2018.  

- 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, e outras modificações relevantes que 
possam ocorrer. 

- 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 prestador de Serviços de 
Informação Aeronáutica. 

ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações 

Informa que não foram identificadas condicionantes de natureza radioelétrica aplicáveis à área de estudo apresentada, pelo que a ANACOM 
não coloca objeção à instalação dos aerogeradores de sobreequipamento deste PE na zona territorial definida. Deve, contudo, garantir-se que o 
PE não provocará interferências/perturbações na receção radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiodifusão 
televisiva.  

ANPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

Informa que não foram identificados constrangimentos no que respeita à operacionalização dos meios aéreos anfíbios de combate a incêndios rurais. No 
entanto, considera que no desenvolvimento do projeto devem ser acautelados aspetos que salvaguardem pessoas e bens, nomeadamente cumprir condições 
de acessibilidade e operação de meios de socorro, cumprir as disposições legais no que refere às “Limitações de altura e balizagem de obstáculos artificiais à 
navegação aérea”, garantir o cumprimento do DL 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, e fornecer informação detalhada sobre o projeto aos Serviços 
Municipais de Proteção Civil e aos gabinetes técnico florestais de Arganil, Góis e Pampilhosa da Serra.  

APA - Agência Portuguesa do Ambiente Envio de informação por parte da ARH. 

ARH Centro – Administração da Região Hidrográfica do Centro 

Envio de informações relativamente a: 

- Captações particulares de água subterrânea (1994 a 2019); 

- Captações de água subterrânea para abastecimento público; 

- Perímetros de proteção de captações de água subterrânea. 

CCDR-Centro - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro Envio da carta REN. 

CM Arganil - Câmara Municipal de Arganil 

Informa que: 

- Em termos de carta de ordenamento do PDM, o prédio objeto encontra-se inserido na classe solo rural, na categoria funcional floresta de 
produção, agrícola de produção e aglomerado rural. Não existem inconvenientes quanto ao uso proposto – Equipamentos.  

- Em termos de edificabilidade, deverá cumprir o disposto no n.º 7 do Artigo 27º e 30º do regulamento do PDM. 

- A presente pretensão carece de parecer vinculativo da Comissão Municipal de Defesa da Floresta, atendendo à categoria de risco de incêndio. 

- O projeto está sujeito a comunicação prévia à CCDR. 

- Deverá ser cumprido o disposto na Secção V do regulamento do PDM, no n.º1 do Artigo 20º. 

- Uma vez que a área do projeto se insere no Perímetro Florestal da Serra da Aveleira, torna-se fundamental o parecer do ICNF, por forma a 
salvaguardar o cumprimento do Artigo 20º do PDM. 

- O ICNF deverá também ser consultado em caso de afetação da rede primária de faixa de gestão de combustível. 

- Deve ser consultada a REN e EDP, assim como a APA, tendo em conta que a área de pretensão é atravessada por rede de alta tensão e muito 
alta tensão, assim como por diversas linhas de água. 

mailto:DESICA@NAV.PT
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Entidades Contactadas Informação Fornecida 

- A área de implantação abrange a localização de três vértices geodésicos, pelo que qualquer obra de construção carece de parecer do Instituto 
Geográfico Português. 

- Verifica-se área de potencial valor arqueológico, mais concretamente Carvalho Redondo (tipo de sítio – povoado fortificado; CNS 17009 (n.º 
17) e Cavaleiros (tipo de sítio -gruta). Deve solicitar-se parecer à entidade de tutela para todos os trabalhos que envolvam alteração do solo. 

- Existem na área diversos pontos de captação. 

- A realização de qualquer operação urbanística deverá, em fase de projeto, respeitar a legislação em vigor. 

CM Góis – Câmara Municipal de Góis 

Informa que: 

- O pedido efetuado pela requerente enquadra-se na alínea a) do n.º 1 do artigo 110.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), 
na sua atual redação, relativo ao direito à informação sobre os instrumentos de desenvolvimento e de gestão territorial em vigor para 
determinada área do Município, bem como as demais condições gerais a que devem obedecer as operações urbanísticas a que se refere o RJUE. 

- Em termos de enquadramento no Plano Diretor Municipal, a área do território identificada está localizada no “Alto do Caralhinho”, na União 
de Freguesias de Cadafaz e Colmeal, em áreas de baldios e regime florestal. 

- A área assinalada enquadra-se na cartografia de perigosidade de incêndio do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio (PMDFCI), 
aprovado em 20/08/2019, nas classes ELEVADA e MUITO ELEVADA. A zona como faz parte das áreas percorridas por incêndios nos últimos 10 
anos (ano dos incêndios - 2017) e está integrada em povoamento florestais, matos e pastagens, de acordo com enquadramento na carta de 
ocupação de solo do PMDFCI, verifica-se a necessidade do desenvolvimento de procedimento de levantamento das proibições estabelecidas 
pelo artigo 1º do DL nº 55/2007, de 12 de março, para alteração do uso do solo. Toda a área delimitada faz ainda parte da rede primária das 
faixas de gestão de combustível, de interesse distrital, devendo cumprir com o disposto no nº 2 do artigo 14º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 
de junho, na sua atual redação, ou seja, qualquer utilização ou atividade a ser desenvolvida nesse tipo de faixa é sujeita a parecer vinculativo do 
Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). 

- Atualmente, não existe nenhum loteamento em análise ou aprovação. 

- Em termos de compromissos urbanísticos (informações prévias aprovadas e válidas), não existem para a área em análise. 

Envio de: 

- Extratos das plantas do PDM e do PMDFCI; 

- Plantas de ordenamento e condicionantes à escala 1:25000 do PDM e respetivo regulamento. 

Pampilhosa da Serra – Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra Envio de informação relativa a ordenamento e condicionantes do PDM.  

DGAE - Direção Geral das Atividades Económicas 
Informa que no âmbito das competências e atribuições destes serviços, não está disponível qualquer informação, ou quaisquer outros 
elementos adicionais, que possam ser considerados no contexto do Projeto em apreço. 

DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia 

Informa que: 

- A informação solicitada está disponível através dos serviços web, no site da DGEG (WWW.DGEG.GOV.PT). 

- Nas situações referentes a explorações de massas minerais (pedreiras) deverá também ser efetuada uma consulta específica aos 

Serviços dos Municípios abrangidos. 

- Informações atualizadas sobre eventuais áreas de valor geológico e/ou geomorfológico (incluindo as áreas potenciais) na área do 

concelho em estudo, deverá ser consultado o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG). 

- Informações referentes a servidões relacionadas com a Rede Elétrica, deverão ser consultadas as entidades concessionárias 

responsáveis pelo transporte e distribuição de energia. 

- Informações sobre Gasodutos, Oleodutos e redes de distribuição, tendo presente que se trata de infraestruturas sensíveis, para 

além da informação disponibilizada no referido Serviço Web, a DGEG irá analisar o pedido, sendo enviada oportunamente resposta, 

caso se verifiquem outras eventuais interferências com infraestruturas desta natureza. 

DRC Centro - Direção Regional de Cultura do Centro Informa que é emitido um parecer favorável condicionado sobre o projeto em análise. 

DGT – Direção Geral do Território 

Informa que: 

- Relativamente à Rede Geodésica Nacional (RGN) deverá ser respeitada a zona de proteção dos marcos, que é constituída por uma área 
circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 metros de raio e assegurado que as infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das 
direções constantes das respetivas minutas de triangulação de acordo com o Artigo 22º do Decreto-Lei 143/82 ,de 26 de abril. 

- No que respeita à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP), dentro da área do projeto não existem marcas de nivelamento. 

http://www.dgeg.gov.pt/
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Entidades Contactadas Informação Fornecida 

Envio de: 

- Lista com os vértices geodésicos e respetivas coordenadas PT-TM06/ETRS89, existentes dentro da área de estudo abrangida por este projeto. 

EDP – Distribuição – Direção de Planeamento de Rede; Até ao momento não obtivemos resposta 

IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação Informam sobre as  indústrias localizadas na área de intervenção do projeto mencionado em epígrafe. 

IP – Infraestruturas de Portugal Relativamente ao pedido em epígrafe, informam que o local da pretensão está fora da Área de jurisdição, pelo que não há lugar a parecer. 

EMFA – Estado Maior da Força Aérea 

Informa que o projeto em questão não se encontra abrangido por qualquer servidão de unidades afetas à Força Aérea, pelo que não há 
inconveniente na sua concretização. Contudo, por este tipo de infraestrutura poder constituir obstáculo aeronáutico, deve ser comunicado à 
Força Aérea, em fase prévia à construção, o projeto com a indicação das coordenadas de implantação e altitude máxima dos aerogeradores. A 
balizagem aeronáutica deverá ser de acordo com as normas expressas no documento “Circular de informação aeronáutica 10/2003 de 6 de 
maio”, da ANAC. 

ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas Informa que o projeto está fora da área de jurisdição, não havendo, por isso, lugar a parecer por parte desta entidade. 

REN - Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S 

Relativamente à RNT informamos que, de acordo com a legislação em vigor, a REN – Rede Elétrica Nacional, S.A. é a concessionária da RNT em 
regime de serviço público. A RNT é constituída pelas linhas e subestações de tensão superior a 110 kV, as interligações, as instalações para 
operação da Rede e a Rede de Telecomunicações de Segurança. 

A constituição das servidões decorre igualmente do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 26852, de 30 de julho de 1936, com as atualizações introduzidas pelos Decreto-lei n.º 446/76, Decreto-lei n.º 186/90 e Decreto 

Regulamentar n.º 38/90. 

A servidão de passagem associada às linhas da RNT consiste na reserva de espaço necessário à manutenção das distâncias de 

segurança aos diversos tipos de obstáculos (e.g. edifícios, solos, estradas, árvores), considerados os condutores das linhas nas 

condições definidas pelo Regulamento de Segurança de Linhas Aéreas de Alta Tensão (RSLEAT) 

Relativamente ao projeto em contexto, verificamos que no interior do corredor existem as seguintes infraestruturas da RNT: 

• Linha PAMPILHOSA-TÁBUA/FOLQUES (LPP.TBA-FLQ), a 220 kV; 

• Linha PENELA-TÁBUA 1 (LPNL.TBA1), a 220 kV; 

• Linha PENELA-TÁBUA 2 (LPNL.TBA2), a 220 kV. 

REN - Gasodutos 

A REN-Gasodutos, S.A. é a concessionária da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN) em regime de serviço público. A 

RNTGN é constituída pelas redes de gasodutos de alta pressão (com pressões de serviço superiores a 20 bar) e pelas estações de 

superfície com funções de seccionamento, derivação e/ou de redução de pressão e medição de gás natural para ligação às redes de 

distribuição. 

De acordo com a análise realizada aos elementos que nos foram facultados, verifica-se que na área em análise não existem 

infraestruturas da RNTGN. 

Para efeitos de realização dos vossos estudos, anexamos ficheiro em formato vetorial e georreferenciado (ETRS89 – TM06) com a 

sobreposição das nossas infraestruturas e da vossa área em estudo. 
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2.4 DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo foi definida com base não só nas características do projeto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico e suas ações potencialmente geradoras de impactes, mas 

também tendo em consideração as características da envolvente do projeto, nomeadamente 

nos seus aspetos biofísicos e socioculturais. No caso particular em apreço, a área de estudo geral 

incorpora ainda o projeto associado de linha elétrica a 30 kV (LE.SPET) que terá uma extensão 

de aproximadamente 10 km. 

Por esta razão, de forma a abranger todos os impactes diretos e indiretos potencialmente 

gerados pelo conjunto (Sobreequipamento e linha elétrica associada), a área de estudo 

considera não apenas a zona diretamente afetada pelas diversas componentes do projeto, mas 

também uma área envolvente que, pela proximidade, poderá ser afetada por possíveis efeitos 

secundários, como aumento de cargas de poluição para meios recetores por escorrência, 

drenagem e infiltração; emissões sonoras e atmosféricas para a envolvente; impactes 

paisagísticos, afetação da acessibilidade e mobilidade local e em outros fatores biofísicos e/ou 

sociais.  

Neste sentido, para a área do sobreequipamento foi definido um buffer mínimo de 

aproximadamente 200 m das pás de cada aerogerador e procedeu-se à união da área de forma 

a incluir os restantes elementos do projeto, nomeadamente os acessos novos e os acessos a 

beneficiar, as valas elétricas de cabos, o Posto de Corte e o mastro meteorológico. Essa área de 

estudo do sobreequipamento totaliza cerca de 185 ha. Na Figura 2.2 apresenta-se a área de 

estudo definida para o Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço 
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Figura 2.2 – Apresentação da Área de Estudo do Sobreequipamento (AE-SPET) 

Importa, no entanto, referir, que, sempre que considerado relevante para os objetivos do 

presente EIA, procedeu-se ao alargamento da área de estudo para alguns dos descritores em 

análise, de acordo com o critério definido pelos especialistas das diversas áreas temáticas 

integrantes do Estudo Ambiental.  

Há, igualmente, descritores cuja análise foi enquadrada no contexto regional, como é o caso, 

entre outros, da geologia e hidrogeologia, uma vez que a compreensão dos próprios sistemas 

em presença requer uma análise mais abrangente em termos espaciais; e ainda o caso da 

ecologia (flora e vegetação, fauna e habitats), que não pode deixar de referenciar o contexto 

regional, para a boa caracterização dos recursos em presença, da respetiva importância e 

significado da sua afetação potencial. 
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Relativamente à Linha Elétrica, Projeto associado, tendo em consideração o desenvolvimento 

do traçado da linha elétrica e respetiva localização dos apoios, procedeu-se à definição de um 

corredor de estudo, com uma largura média de 400m ao longo de toda a sua extensão. O 

corredor e respetivo desenvolvimento foi definido em fase de Pedido de Enquadramento 

Ambiental, na qual o projeto da linha elétrica ainda não se encontrava definido. Este corredor 

foi definido, tendo em consideração um conjunto de fatores ambientais e técnicos, tendo sido 

selecionada a melhor localização para o desenvolvimento da futura linha elétrica de 30 KV, 

considerando os dois pontos de ligação. (ver justificação no capítulo “Antecedentes do Projeto 

– 1.5.2). 

Na caraterização da situação de referência, procedeu-se à análise do corredor da linha na sua 

totalidade de forma a perceber a caraterística da área onde se irá localizar a linha elétrica 

associada ao sobreequipamento. Esse corredor de estudo da linha elétrica totaliza cerca de 460 

ha.  

Na Figura 2.3 apresenta-se o corredor de estudo definido para a Linha Elétrica, que ligará o Posto 

de Corte do sobreequipamento até à Subestação de Pampilhosa da Serra. 

Através da análise da figura, é possível observar, que na zona imediatamente a norte do limite 

do concelho de Pampilhosa de Serra entre os apoios da linha de 20 Kv AP21 e AP 27, se procedeu 

a um alargamento em ambos os lados do corredor de estudo a 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 contigua denominada de “17009, Carvalhal Redondo – Povoado Fortificado). Este 

alargamento foi preconizado em fase de PERJAIA, onde se considerou de forma a abranger toda 

a mancha e preconizar previamente trabalho de campo numa área mais alargada. 
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Figura 2.3 – Apresentação do Corredor de Estudo da Linha Elétrica (CE-LE.SPET) 

Em suma, as áreas definidas para a análise nos vários capítulos do presente EIA, referem-se a: 

• Área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço (AE-SPET) - 
corresponde ao buffer de 200m em redor de cada um dos 5 aerogeradores, 
incluindo todos os restantes elementos inerentes ao sobreequipamento. 

• Corredor de Estudo da Linha Elétrica do Sobreequipamento de Toutiço (CE-
LE.SPET) - que apesar de corresponder a um projeto associado ao 
sobreequipamento, foi avaliado com o mesmo detalhe. Este corredor tem uma 
extensão de aproximadamente 10 m e uma largura média de 400m (Área total 
de 460ha) 
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As áreas definidas permitem englobar as seguintes componentes apresentadas no Quadro 

seguinte.  

Quadro 2.2 – Estimativa das Áreas a Ocupar pelo Projeto do Sobreequipamento e Linha 
Elétrica nas Fases de Construção e Exploração 

Elementos de Projeto 
Fase de 

Construção 
Fase de 

Exploração 

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE TOUTIÇO (SPET) 

Aerogerador 

Plataforma de Montagem  

Área (m2) 1 800 1 800 

Maciço de Betão – Fundação do AEG 

Área (m2) 255 255 

Área afetada pela escavação do maciço 

Área (m2) 346 255 

  

Acessos 

Acessos novos incluindo valeta de 50 cm 

Extensão (m) 642 642 

Largura (m) 5,5 5,5 

Área total (m2) 3 210 3 210 

Acessos existentes a beneficiar incluindo valeta de 50 cm 

Extensão (m) 3 200 3 200 

Largura (m) 5,5 5,5 

Área total (m2) 16 000 16 000 

  

Valas elétricas 

Simples 

Extensão (m) 3 617 3 617 

Largura (média) 0,63 0,63 

Área total (m2) 2 279 2 279 

Em travessia 

Extensão (m) 119 119 

Largura (média) 1,2 1,2 

Área total (m2) 143 143 

 

Posto de Corte Área (m2) 263 263 

  

Mastro Meteorológico 
Mastro Meteorológico 

Área (m2) 78,5 78,5 

  

LINHA ELÉTRICA 30 Kv – PROJETO ASSOCIADO (LE.SPET) 

Linha Elétrica Aérea 

Apoios  (m2) 2 450 135 

Acesso a beneficiar (m2) 8 843 8 843 

 Acesso novo (m2) 5 800 5 800 
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Elementos de Projeto 
Fase de 

Construção 
Fase de 

Exploração 

Faixa de Servidão da linha de 30KV 

- 7,5m para cada lado eixo da linha) 

e inclui Faixa de gestão de 

combustível.  Área condicionada 

pela presença do projeto, 

limitando o tipo de usos do solo no 

seu interior 

148 330 148 330 

ÁREAS DE APOIO TEMPORÁRIAS 

Estaleiro Área média de cada estaleiro (m2) 445 - 

 

A globalidade das áreas de estudo permitem não só enquadrar todas as áreas de impacte direto 

acima identificadas, mas também considerar uma área mais abrangente até onde se podem 

fazer sentir as influências da ocupação proposta, não de forma direta, mas por via dos possíveis 

efeitos secundários que podem resultar dos projetos (considerando, entre outros, o possível 

transporte de cargas ambientais para meios recetores por escorrência, drenagem e infiltração, 

emissões sonoras para a envolvente, impactes paisagísticos, afetação da acessibilidade e 

mobilidade local e em outros fatores biofísicos e/ou sociais). 

Nesta fase de desenvolvimento dos projetos não estão ainda definidas as seguintes 

componentes: 

• A Planta de estaleiro-base para a construção do Projeto; 

• As câmaras de empréstimo e áreas de extração de inertes para a obra (se 
necessário; a sua definição ocorrerá apenas em posteriores fases de projeto); 

• Outros espaços aqui não previstos que possam ser alvo de intervenção no 
âmbito das atividades do projeto. 

Estes elementos são tipicamente definidos posteriormente, em articulação com o empreiteiro 

de obra e/ou da sua exclusiva responsabilidade, pela que a sua localização é desconhecida para 

efeitos de avaliação em EIA.  

O EIA procederá à definição dos condicionamentos e medidas a implementar aplicáveis a estas 

áreas, a incluir no Plano de Gestão e Acompanhamento de Obra, (Anexo VI do Volume IV – 

Anexos do EIA) elementos a observar em fase posterior. 

No decurso da análise dos diversos fatores ambientais, e sempre que se revelar necessário, a 

área de estudo poderá ser alargada em função de cada fator ambiental, caso seja necessário o 

estabelecimento de áreas de análise específicas que englobem o alcance dos impactes 

potenciais sobre esse fator (por exemplo análises associadas a unidades territoriais de avaliação 

específica: freguesia ou concelho para a socioeconomia; bacia e sub-bacia hidrográfica no 

âmbito dos recursos hídricos superficiais; unidades geológicas e hidrogeológicas para a geologia 

e hidrogeologia, bacias visuais para a componente paisagística, entre outros), ou reduzida para 
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aqueles em que não são expectáveis impactes ou em que os potenciais impactes se restringem 

à zona de intervenção do projeto. 

No caso específico do descritor Paisagem, a área a considerar será tipicamente definida por um 

buffer 10 km para lá do limite do projeto do Sobreequipamento e do corredor da linha elétrica 

de 30 kV (LE.SPET) (remete-se para o capítulo 4.13.1 a justificação para a definição da área de 

estudo considerada). 

As diversas temáticas a abordar no EIA partirão assim da área de estudo geral acima indicada e 

definirão áreas de estudo específicas com interesse para o descritor em análise caso a 

necessidade se coloque. 

 DIMENSÕES E VARIÁVEIS DE CARATERIZAÇÃO DO MEIO 

A definição do âmbito temático do EIA é um importante requisito para o correto 

desenvolvimento do estudo pois permite identificar os domínios de análise a abranger e, acima 

de tudo, o seu grau de detalhe, em função do tipo de impactes que se prevê serem induzidos 

pelo projeto e da especificidade e sensibilidade do ambiente que o vai acolher.  

Embora os domínios de estudo, assim como os aspetos a incluir na análise, possam ter em conta 

o estipulado na legislação relativa à Avaliação de Impacte Ambiental, importa reconhecer e 

definir especificamente quais os fatores ambientais que merecerão um cuidado particular e, 

consequentemente, maior aprofundamento em função de uma avaliação à tipologia de projeto 

e sua área de implantação. 

Da avaliação efetuada, considerando de forma cumulativa a implantação não só do 

sobreequipamento do Parque Eólico, mas também do seu projeto associado de linha elétrica a 

30 kV, resulta a hierarquização seguinte dos fatores ambientais relevantes e alvo de avaliação 

no presente Estudo de Impacte Ambiental, assumindo-se os seguintes três grupos de 

classificação: 

 

Muito Importante Importantes Pouco Importantes 

-Biodiversidade 

- Clima e Alterações Climáticas 

- Uso e Ocupação do Solo 

-OT e Condicionantes ao Uso do 
Solo 

-Paisagem 

-Património 

-Solos e Capacidade 

-Ambiente Sonoro 

-Património – 
Arqueológico e Etnológico 

-Socioeconomia 

-Saude Humana 

-Geologia e Geomorfologia 

- Qualidade do Ar 

 

A definição do grau de profundidade da análise dos diferentes descritores dependerá das 

características gerais do Projeto, da sensibilidade da área onde se vai localizar e, acima de tudo, 

da sua área de influência. Assim, e tendo em atenção quer as características do Projeto, quer da 

área de instalação, os descritores selecionados como mais relevantes, para o presente estudo, 

são os apresentados no Quadro 2.3. 
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Quadro 2.3 – Descritores selecionados 

DESCRITORES ANÁLISE/DESCRIÇÃO 
GRAU DE 

IMPORTÂNCIA 

Clima e Alterações 
climáticas 

Caracterização de parâmetros relacionados com o clima, 
nomeadamente a nível de insolação e temperatura, devido a 
possíveis (e improváveis) alterações microclimáticas. Abordagem 
da contribuição do projeto ao nível das alterações climáticas, pela 
sua contribuição enquanto fonte de energia renovável, e, por outro 
lado, análise da vulnerabilidade do projeto às Alterações 
Climáticas. 

Muito 
Importante 

Geologia e 
Geomorfologia 

Análise das interferências existentes com monumentos geológicos 
de interesse particular e que alteram a geomorfologia dos locais de 
instalação. A análise é baseada em informação disponível e 
trabalho de campo especificamente dirigido para identificação de 
áreas de exploração ou de reserva de recursos geológicos ou 
monumentos geológicos de interesse. 

Pouco 
Importantes 

Qualidade do Ar 
Analise da Qualidade do Ar da região, e efeitos do projeto no 
mesmo 

Pouco 
Importantes 

Recursos Hídricos e 
Qualidade do Água 

Caracterização e identificação de massas de água, áreas de 
nascentes e captações, através de pesquisa bibliográfica, trabalho 
de campo e consulta a entidades. 

Importantes 

Ambiente Sonoro 

Análise do ruído tendo como base a legislação atual, baseando-se 
na análise dos critérios de incomodidade e exposição máxima, 
verificação da existência de habitações ou outros elementos 
sensíveis. 

Importantes 

Biodiversidade 
(Flora, Fauna e 
habitats) 

Análise cuidadosa relacionada diretamente com o projeto e com a 
potencial afetação de habitats. Relativamente à fauna e flora, 
localização e caracterização das espécies existentes, com recurso à 
informação disponível e trabalho de campo a complementar. 

Muito 
Importante 

Solos e Ocupação 
do Solo 

Considera-se que os impactes se restringem à área fisicamente 
ocupada, procurando-se identificar as possíveis alterações e 
interferências a nível dos solos e uso.  

Importante 

Ordenamento do 
território e 
condicionantes ao 
uso do solo 

Análise da conformidade dos objetivos do Projeto com os 
Instrumentos de Gestão Territorial – IGT e Condicionantes com o 
projeto em questão ao nível local, municipal, regional e nacional. 

Muito 
Importante 

Socioeconomica 

Uma vez que os impactes deste tipo de projetos se manifestam, de 
forma positiva à escala nacional, pela capacidade de produzir 
energia elétrica a partir de fontes renováveis não poluidoras, e 
através de benefícios muito importantes para a população das 
freguesias e concelho abrangidos, ou de forma negativa resultante 
das incomodidades que, por vezes, advêm das fases de construção 
destas infraestruturas; a análise concretizada teve por base os 
descritores socioeconómicos disponíveis. 

Importante 

Saúde humana 

Pela relevância e importância associadas à saúde humana é 
efetuado um enquadramento da região, através do perfil local de 
saúde desenvolvido pelo Sistema Nacional de Saúde, analisando-se 
também o quadro acústico local. 

Importantes 
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DESCRITORES ANÁLISE/DESCRIÇÃO 
GRAU DE 

IMPORTÂNCIA 

Património 

Uma vez que a preservação da herança patrimonial se torna, cada 
vez mais, uma necessidade premente e uma obrigação indiscutível; 
assim, a análise efetuada foi fortemente suportada na prospeção 
sistemática da área de estudo para caracterização dos elementos 
de interesse patrimonial e respetiva representação cartográfica. 

Muito 
Importante 

Paisagem 
Análise das alterações das características da área de projeto, uma 
vez que a instalação do projeto é responsável pela ocupação e 
modificação dos fatores biofísicos e visuais.  

Muito 
Importante 

 
 

  



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II: Relatório síntese 

29 

3 ENQUADRAMENTO, OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

3.1 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO 

O Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço contempla a construção de um 

total de 5 aerogeradores, com uma potência nominal de 4,3 MW, que serão constituídos por 

uma torre metálica de 120 m, um rotor de 158 metros de diâmetro e uma plataforma de 

montagem de 1800 m2.  

Tal como referido anteriormente, o atual Parque Eólico de Toutiço possui 34 aerogeradores já 

implantado e desde junho de 2009 ligado à rede. Estes aerogeradores existentes encontram-se 

distribuídos em três Sub-Parques Eólicos, designadamente: 

• Sub-Parque Eólico de Toita, constituído por 12 aerogeradores; 

• Sub-Parque Eólico de Vale Grande – Burrela, constituído por 8 aerogeradores; 

• Sub-Parque Eólico de Arouca – Silva, constituído por 14 aerogeradores. 

 

Fotografia 3.1 – Layout do atual Parque Eólico de Toutiço 

Importa referir que a definição do Projeto de Sobreequipamento teve em atenção as 

condicionantes da DIA, emitida em fase de Estudo Prévio para 47 aerogeradores relativo ao atual 

Parque Eólico do Toutiço. 

A ligação à rede elétrica será feita através de um posto de corte, onde ligará uma linha elétrica 

até à subestação do próprio parque eólico, a subestação de Pampilhosa da Serra, sendo 

necessário instalar em vala, os cabos condutores e de comunicação entre os novos 

aerogeradores e o Posto de Corte e a Linha Elétrica. As valas terão extensões distintas para cada 

aerogerador e acompanharão os novos acessos aos mesmos ou os acessos existentes. 
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O corredor definido da linha elétrica aérea suportou-se na proximidade a uma linha já existente 

de muito alta tensão de 220 kV pertencente à REN para reduzir a intrusão visual, nomeadamente 

a dispersão de linhas naquela área. 

No que se refere à acessibilidade, o acesso ao Sobreequipamento será feito a partir da EN 342 

até Arganil, seguindo a EM 544 em direção à povoação de Folques e Torrozelas e por estradas 

municipais existentes até ao local dos aerogeradores. 

O estaleiro a utilizar durante a fase de construção, ocupará uma área de aproximadamente 600 

m2 a construir junto ao local do futuro Posto de Corte, de forma a salvaguardar ao máximo os 

valores ambientais presentes na área e a afetação de áreas não previstas no âmbito do projeto. 

No final dos trabalhos de construção, o estaleiro de apoio à obra será desmobilizado e todo o 

espaço inerente será limpo e reposto nas condições iniciais, de acordo com as medidas e boas 

práticas previstas no Capítulo 6 do presente documento, relativo às medidas de mitigação. 

3.2 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto de sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço, destina-se a aumentar a produção 

anual de energia elétrica, a partir de uma fonte renovável e não poluente - o vento - através da 

instalação de 5 aerogeradores, com 120 m de altura, com uma potência nominal instalada de 

4,3 MW e uma produção estimada de 75,4 GWh/ano. 

O conceito de sobreequipamento, previsto no Decreto-Lei n.º 94/2014, de 24 de junho, consiste 

resumidamente na otimização de uma instalação, permitindo que esta possa aumentar a 

potência instalada através da instalação de mais aerogeradores, mas mantendo o limite de 

potência máxima de ligação à Rede Elétrica de Serviço Público autorizado. Esse aumento da 

potência instalada em centros produtores eólicos está limitado a 20 % da potência de ligação às 

redes. 

Deste modo, o projeto ao permitir o aumento da energia produzida por fontes renováveis 

contribui para o combate às Alterações Climáticas, uma vez que promove a redução das 

emissões de gases com efeito de estufa (GEE) associadas à utilização de combustíveis fosseis 

para produção de energia, e por outro, contribui para o cumprimento dos objetivos nacionais 

de produção de energia elétrica por fontes renováveis. 

A resposta política e institucional em matéria das Alterações Climáticas é atualmente 

apresentada nas propostas relativas ao Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC), que 

integra os principais instrumentos de política nacional nesta matéria: 

 (i) o Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2020/2030), que visa a redução 

das emissões nacionais de GEE, em 18% a 23%, em 2020, e em 30% a 40%, em 2030, face a 2005 

e (ii) a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020), que 

descreve o modelo organizacional a seguir para cumprir os objetivos de adaptação aos efeitos 

das alterações climáticas até ao ano 2020, resultado da execução de soluções apoiadas no 

conhecimento técnico-científico e em boas práticas (Agência Portuguesa do Ambiente (c,d)). 
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O QEPiC procura assim garantir a resposta aos compromissos nacionais existentes para 2020 e 

às metas para 2030, promovendo a transição para uma economia de baixo carbono, gerando 

mais riqueza e emprego, contribuindo para o crescimento verde (CCV), assegurar uma trajetória 

sustentável de redução das emissões de GEE e reforçar a resiliência e as capacidades nacionais 

de adaptação. 

De realçar ainda que, em resposta à Diretiva 2009/28/CE do Parlamento Europeu relativa à 

promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis, que refere que “a 

utilização crescente de energia proveniente de fontes renováveis, a par da poupança de energia 

e do aumento da eficiência energética, constituem partes importantes do pacote de medidas 

necessárias para reduzir as emissões de gases com efeito estufa”, Portugal criou o Plano 

Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER).  

O PNAER é um plano com horizonte temporal de 2020 e fixa o caminho a seguir relativamente 

às fontes de energia renovável (FER) e os setores de eletricidade, transporte e 

aquecimento/arrefecimento. Possibilita ainda, através de medidas de monitorização, estimar o 

consumo de energia primária e averiguar o cumprimento de metas (União Europeia, 2009; 

Agência para a Energia, 2013). 

Mais recentemente, e numa aposta clara em se posicionar como líder no combate às Alterações 

Climáticas, Portugal desenvolveu o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050), que 

tem como objetivo suportar tecnicamente o compromisso de longo prazo assumido por Portugal 

de ser neutro em termos de emissões de GEE até 2050. 

Alinhado com esta visão e desenvolvido em articulação com o RNC2050, foi apresentado, em 

janeiro de 2019, o Plano Nacional integrado Energia e Clima de Portugal (PNEC), que será o 

principal instrumento de política energética e climática para a década 2021-2030. 

O PNEC 2030, para além de estabelecer metas de redução de emissões de GEE ainda mais 

ambiciosas que o estabelecido no Acordo de Paris (45 a 55% de redução de emissões), 

estabeleceu uma meta de 47% de incorporação de renováveis no consumo final de energia. O 

PNEC prevê ainda uma reconfiguração do sistema elétrico nacional, quer permita alcançar os 

80% de fontes renováveis na produção de eletricidade em 2030 (duplicação da produção 

renovável e o encerramento das centrais electroprodutoras a carvão), com a energia eólica a 

apresentar-se como uma das principais apostas para as próximas décadas, pelo facto de 

constituírem uma das tecnologias com menores custos associados. Nas perspetivas de evolução 

da capacidade de instalada, prevê-se um crescimento de cerca de 3 GW entre 2020 e 2030. 

Assim, se por um lado a utilização de fontes renováveis para produção de energia elétrica é uma 

das vias para atingir os objetivos de redução de emissões de GEE propostos, constitui por si só 

um eixo de atuação prioritário para a governação nacional. 

A promoção da eletricidade produzida a partir de fontes renováveis é assim uma alta prioridade 

comunitária, que tem vindo a ganhar uma importância cada vez maior. A Figura 3.1 compara a 

utilização de energia proveniente de fontes renováveis em vários países europeus, no ano de 

2017 (informação mais recente disponibilizada). 
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Figura 3.1 – Comparação da utilização de energia proveniente de recursos renováveis na 
Europa, no ano de 2017 (DGEG, 2020a) 

Em 2017, Portugal foi o quarto país da União Europeia, a seguir à Suécia, Áustria e Dinamarca, 

com maior incorporação de energias renováveis na produção de energia elétrica. Na 

componente renovável da produção de eletricidade, a eólica contribui com cerca de 50% da 

produção total renovável, seguido da hídrica com 31%, a Biomassa com 13%, o Solar com 4% e 

a Geotermia, cuja produção se verifica apenas na Região Autónoma dos Açores, com 1%. (PNEC 

2030, 2019). 

Em 2019, cerca de 83% da energia renovável produzida em Portugal foi proveniente das fontes 

hídrica e eólica (DGEG, 2020a). Pela quarta vez, desde 2010, a energia produzida proveniente 

de energia eólica foi superior à produzida pela fonte hídrica.  

A Figura 3.2 apresenta a evolução de energia produzida em Portugal, a partir de fontes 

renováveis, no período de 2010 a 2020, onde é possível observar uma tendência generalizada 

crescente na produção de energia a partir destas fontes.  
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Figura 3.2 – Evolução de energia elétrica produzida em Portugal, a partir de fontes 
renováveis, no período de 2010 a 2019 (DGEG, 2020a) 

Situações pontuais de variabilidades estão diretamente relacionadas com a dependência de 

condições naturais relacionadas com estas fontes de energia. Constata-se que a queda na 

produção de energia por fontes renováveis em 2012, 2017 e 2019, em particular na produção 

da energia hídrica, foi resultado da seca prolongada sentida em todo o país. Em 2019 houve uma 

descida na produção de energia de fontes renováveis, cerca de 6%, face a 2018, devido à seca 

que se está a sentir no país – a energia hídrica diminuiu cerca de 26%. 

Desde 2005 que se tem vindo a registar um crescimento médio anual de 7% e, em contrapartida, 

desde 2011 a potência fóssil tem registado valores cada vez menores (APREN - Associação de 

Energias Renováveis, 2020a). 

Relativamente à distribuição geográfica destas fontes de energia em Portugal Continental, na 

Figura 3.3 é possível visualizar e identificar as diferentes fontes de energia renovável e a sua 

distribuição no território nacional. Na Figura 3.4 encontra-se representada a quantidade de 

energia produzida proveniente de FER nas diferentes zonas de Portugal. 
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Figura 3.3 – Distribuição das fontes de energia renovável no território nacional (e2p, 2020) 

 

Figura 3.4 – Quantidade de energia elétrica produzida proveniente de FER nas diferentes 
zonas de Portugal (DGEG, 2020a) 

Comprova-se assim que é na região Norte e Centro do país que ocorre a produção de mais de 

85% de energia, sendo as zonas com maior potência instalada. Verifica-se ainda que, pela Figura 

3.5, desde 2010, a energia hídrica é a tecnologia com maior crescimento em potência instalada 

(2,2 GW) seguida da energia eólica (1,5GW); no entanto, em termos relativos, a energia 

fotovoltaica foi a tecnologia que apresentou mais crescimento, sendo notória a evolução de um 

estado residual para um valor de 828 MW. 
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Figura 3.5 – Total de Potência instalada de energias renováveis em território português 
(DGEG, 2020a) 

É possível assim afirmar que a energia eólica está a ganhar um papel mais importante na 

produção energética dos dias de hoje, embora desde 2016 a potência instalada desta tecnologia 

tenha-se mantido relativamente constante. 

Na Figura 3.6 apresenta-se a densidade de potência disponível no vento na Europa (W/m2), em 

Portugal e na zona da área de estudo. Face a outros países da Europa, a potência disponível em 

Portugal é reduzida. “Devido à sua situação geográfica e geomorfologia, apenas nas montanhas 

a velocidade e a regularidade do vento é suscetível de aproveitamento energético. A maior parte 

dos locais com essas características situam-se a norte do rio Tejo, e a sul junto à Costa Vicentina 

e Ponta de Sagres, sendo raros na extensa planície alentejana.” (DGEG, 2020b). 
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Figura 3.6 – Densidade de potência disponível no vento na Europa (à esquerda), em Portugal 
(à direita) e na zona da área de estudo (em baixo) (Global Wind Atlas, 2020) 

Como é observado na Figura 3.6, a zona da área de estudo possui uma densidade elevada de 

potência disponível. 

Atualmente, em Portugal, é na região centro que é produzida 48% da energia eólica, juntamente 

com a região Norte este peso eleva-se para 88%. A Figura 3.7 apresenta a evolução da produção 

de energia eólica em Portugal, por região, nos últimos 9 anos e a Figura 3.7 demonstra a 

capacidade instalada por distrito (em fevereiro de 2020), sendo visível a sua elevada 

representatividade no distrito de Viseu e Guarda, face aos restantes, exceto em Bragança e Vila 

Real. 
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Grande parte dos aerogeradores atualmente existentes, cerca de 4 GW, foram instalados entre 

2005 e 2012. Desde 2016 que a capacidade instalada estabilizou, na ordem dos 5 GW, tendo 

vindo a crescer ligeiramente (cerca de 50 MW por ano). Desde 2013, a energia eólica é 

responsável pela produção de mais de 12 TWh/ano (DGEG, 2020a), tendo atingido os 13,7 

TWh/ano em 2019. 

 

Figura 3.7 – Evolução da produção de energia eólica em Portugal, por região (DGEG, 2020a) 

Estando localizada na região Centro, sub-região de Coimbra, no distrito de Coimbra, o Projeto 

de Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço terá a potencialidade para produzir, 

anualmente, uma média de cerca de 75,4 GWh, apresentando desta forma, um contributo para 

a prossecução dos objetivos assumidos pelo Estado Português, nomeadamente ao nível do 

Acordo de Paris e do Roteiro para a Neutralidade Carbónica. 

Adicionalmente, o presente Projeto será responsável pela diminuição das emissões de CO2 e de 

outros poluentes associados à produção de energia elétrica por outras fontes, bem como na 

diminuição do consumo e recursos, nomeadamente combustíveis fósseis utilizados nas centrais 

de produção de energia. 

Tendo em conta a produção de energia a partir de fontes habituais, como o gás natural ou o 

carvão, verifica-se que a entrada em funcionamento do presente projeto poderá reduzir o 

consumo anual em cerca de 7 Milhões de metros cúbicos de gás natural, ou 9 233 toneladas de 

carvão, evitando assim 17 191 toneladas de CO2, respetivamente 1 . Considerando o “mix” 

 

1  Cálculos elaborados com base na nota informativa da APA com valores a serem utilizados na 

determinação das emissões de CO2 ao abrigo do regime CELE 
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energético dos diferentes comercializadores em Portugal continental conclui-se que a 

construção deste projeto irá permitir evitar cerca de 17 191 toneladas de CO2 anuais2. 

Em suma, a energia eólica contribui para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, 

o desenvolvimento deste tipo de tecnologia vai ao encontro das prioridades estabelecidas, quer 

internacionalmente, quer ao nível europeu. Portugal é o quarto país da União Europeia com 

maior incorporação de energias renováveis na produção de energia elétrica, sendo a energia 

eólica uma grande fatia da origem das energias renováveis. Embora a instalação de mais 

capacidade desta tipologia de energia não tenha evoluído muito nos anos mais recentes, 

Portugal ainda tem potencial por aproveitar principalmente nas regiões Centro e Norte do país. 

Assim, considera-se que o Projeto é uma mais-valia a nível nacional e regional. 

De referir ainda que, quando comparado com outros tipos de tecnologias de produção de 

energia existentes, a eólica apresenta uma baixa produção de resíduos durante a fase de 

exploração e uma baixa incidência ambiental. 

3.3 LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PROJETO 

 ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

O Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço será desenvolvido nas freguesias 

de Celavisa e Arganil, concelho de Arganil e União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal no 

concelho de Góis, tudo no distrito de Coimbra. Relativamente ao corredor da linha elétrica, o 

mesmo abrange, além das freguesias referidas anteriormente, a freguesia de Folques, União de 

freguesias de Cepos e Teixeira no concelho de Arganil, e as freguesias de Fajão-Vidual e Cabril, 

ambas no concelho de Pampilhosa da Serra. 

Na Figura 3.8 apresenta-se o enquadramento regional e administrativo do Projeto, a mesma 

pode ser analisada com maior detalhe no Desenho 3 do Volume III - Peças Desenhadas. 

 

 

2 Cálculos elaborados com base nas emissões específicas de CO2 por cada kWh produzido pelo setor 

electroprodutor, considerando o mix energético português no ano 2019, que se traduzem em 228 g/kWh 

de CO2. 
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Figura 3.8– Enquadramento Administrativo do Projeto 
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 ENQUADRAMENTO DO PROJETO EM ÁREAS SENSÍVEIS 

A área estudada para o Projeto e o 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]). (DESENHO 2 

do Volume III - Peças Desenhadas e Figura 3.3). 

Contudo, importa referir que na envolvente da área de estudo, num buffer de 10km, observa-

se a existência das seguintes áreas incluídas no SNAC: 

• 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 5,5km 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 4,5km a nordeste 

do corredor da linha elétrica e a cerca de 5km 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 5km a 

norte do corredor da linha elétrica e a cerca de 6,3km a nordeste da área de 

estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço.  
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Figura 3.9– Enquadramento do Projeto em Áreas Sensíveis 

Um dos principais valores que levou à classificação do SIC Complexo do Açor e da Paisagem 

Protegida da Serra do Açor foi a preservação da Mata da Margaraça.  

A Mata da Margaraça representa uma relíquia da floresta de vegetação primitiva natural das 

encostas xistosas do centro de Portugal. Esta é uma floresta muito antiga dominada por 

castanheiro (Castanea sativa) e carvalho-alvarinho (Quercus robur). Esta Mata alberga ainda 

outras espécies de interesse como o azereiro (Prunus lusitanica ssp. lusitanica), o loureiro 

(Laurus nobilis) e o azevinho (Ilex aquifolium) e os respetivos habitats azereirais (5230*) e 

florestas de azevinho (9380).  

Outras áreas da Serra do Açor albergam ainda o habitat matos rasteiros acidófilos temperados 

e mediterrânicos (6160) onde se encontram Festuca elegans e Festuca summilusitana. De entre 

os valores florísticos é ainda de referir a ocorrência de Murbeckiella sousae, Veronica micrantha 

e Narcissus asturiensis. 
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Esta é ainda uma área importante para o lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) e salamandra-

lusitânica (Chioglossa lusitanica). 

Quadro 3.1 – Espécies protegidas identificadas no SIC Complexo do Açor 

Grupo Espécie 

Flora 

Festuca elegans 

Festuca summilusitana 

Marsupella profunda 

Narcissus asturiensis 

Veronica micrantha 

Coleoptera Lucanus cervus  

Anfíbios Chioglossa lusitanica 

Répteis Lacerta schreiberi 

Mamíferos 

Lutra lutra 

Barbastella barbastellus 

Myotis emarginatus 

Myotis bechsteinii 

Rhinolophus hipposideros 

 

 ENQUADRAMENTO COM INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EXISTENTES 

 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

No presente capítulo proceder-se-á à análise específica de possíveis interferências do projeto 

em análise, designadamente, o Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço incluindo o 

projeto associado, a linha elétrica de 30 kV (em fase de projeto de execução), com as disposições 

estabelecidas nos instrumentos de gestão territorial (IGT) que vigoram na sua área de 

implantação, e noutras condicionantes legais, sejam elas de natureza biofísica, urbanística ou 

administrativa. 

A análise efetuada teve como principais fontes de informação; 

• a consulta do Sistema Nacional de Informação do Território (SNIT) da Direção 

Geral do Território (DGT) para obtenção de informação relativa aos IGT, 

nomeadamente ao Regulamento e Cartografia do Plano Diretor Municipal 

(PDM) dos concelhos abrangidos; 

• uma pesquisa documental relativa às várias condicionantes,  
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• a consulta direta de diversas entidades (listadas no capítulo 2.3 anterior). A 

documentação relativa a esses contactos apresenta-se no Anexo I do Volume 

IV do EIA  

Nos DESENHOS 5.1 a 5.7 do Volume III – Peças Desenhadas do EIA apresentam-se os extratos 

da Planta de Ordenamento Geral, a Planta de Ordenamento – Estrutura Ecológica Municipal 

(EEM) de Arganil e da Planta de Outras Condicionantes, Regime Florestal, Sistema Patrimonial, 

REN e RAN dos Planos Diretores Municipais vigentes na área de estudo do sobreequipamento e 

do corredor da Linha Elétrica – Arganil, Góis, Pampilhosa da Serra. No DESENHO 6 do Volume III 

– Peças Desenhadas apresenta-se o Extrato da REN - Reserva Ecológica Nacional dos municípios 

de Góis, Arganil e Pampilhosa da Serra. 

 INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

No quadro legislativo, o ordenamento do território assenta num sistema de gestão territorial, 

concretizado através de Instrumentos de Gestão Territorial - IGT, sendo o respetivo regime 

jurídico regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, tendo sido revogado 

pelo Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio. 

No Quadro 3.2 identificam-se os principais instrumentos de ordenamento territorial em vigor 

na área em estudo, incluindo planos sectoriais, de âmbito regional e municipal. 

Quadro 3.2 – IGT em vigor na área em estudo 

ÂMBITO 
INSTRUMENTO DE GESTÃO 

TERRITORIAL (IGT) 
DIPLOMA LEGAL 

Nacional/Setorial 

Programa Nacional de Política de 
Ordenamento do Território 

(PNPOT) 
Revisão, Lei 99/2019 de 5 de setembro 

Plano de Gestão da Região 
Hidrográfica do Vouga, Mondego 

e Lis (RH4) 

- Resolução de Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 
20 de setembro; 

- Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de 
novembro. 

Plano de Gestão da Região 
Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do 

Oeste (RH5) 

Resolução de Conselho de Ministros n. º52 /2016, de 
20 de setembro; 

- Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de 
novembro 

Regional 
Programa Regional de 

Ordenamento Florestal Centro 
Litoral (PROF-CL) 

- Portaria n.º 56/2019, de 11 de fevereiro; 

- Declaração de Retificação n.º 16/2019, de 12 de 
abril.  

Municipal 

Plano Diretor Municipal de 
Arganil (PDM) 

Aviso 10298/2015 de 9 de setembro, alterado por: 

- Aviso 4886/2016, de 13 de abril; 

- Declaração de Retificação 826/2016, de 18 de 
agosto; 

- Aviso 1486/2018, de 31 de janeiro 

Plano Diretor Municipal de Góis 
(PDM) 

Resolução de Concelho de Ministros 41/2003, de 26 
de março, alterado por: 

- Aviso 1093/2008 de 11 de janeiro; 
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ÂMBITO 
INSTRUMENTO DE GESTÃO 

TERRITORIAL (IGT) 
DIPLOMA LEGAL 

- Aviso 3990/2012 de 13 de março; 

- Declaração de Retificação 460/2015, de 8 de junho; 

- Aviso 9441/2017, de 17 de agosto; 

- Aviso 16648/2018, de 15 de novembro. 

Plano Diretor Municipal de 
Pampilhosa da Serra (PDM) 

- Deliberação 422/2009, de 6 de fevereiro 

 

Para o presente EIA é particularmente relevante o âmbito regional e municipal, analisando-se 

também os planos sectoriais com incidência territorial, designadamente o Plano de Gestão da 

Região Hidrográfica (PGH) e o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF). 

Ainda no âmbito municipal, proceder-se-á à análise do Plano Municipal de Defesa contra 

Incêndios (PMDFCI) de cada município abrangido. 

ÂMBITO NACIONAL/SETORIAL 

PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (PNPOT) 

 

O primeiro Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) foi aprovado 

pela Assembleia da República através da Lei nº 58/2007 de 4 de setembro, a revisão do Plano 

foi aprovada pela Lei 99/2019 de 5 de setembro.  

 

O PNPOT é o instrumento de topo do sistema de gestão territorial, define objetivos e opções 

estratégicas de desenvolvimento territorial e estabelece o modelo de organização do território 

O PNPOT é o instrumento de topo do sistema de gestão territorial, define objetivos e opções 

estratégicas de desenvolvimento territorial e estabelece o modelo de organização do território 

nacional. Este programa constitui-se como o quadro de referência para os demais programas e 

planos territoriais e como instrumento orientador das estratégias com incidência territorial. 

 

Neste âmbito, o PNPOT reconhece que “A energia será um fator crítico para a mitigação e 

adaptação às alterações climáticas (…). A opção por fontes de energia renovável e por formas 

de consumo locais devem ser reforçadas, com benefícios ambientais, sociais e económicos.”. A 

transição energética é um dos compromissos que o PNPOT estabelece para o território, devendo 

ser incentivada a produção e consumo de energia a partir de fontes renováveis.  

Como tal, são estabelecidas diretrizes de conteúdo para a elaboração dos diferentes 

instrumentos de gestão territorial, da qual se destaca para os Planos Diretores Municipais: 
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“77. Identificar os territórios com potencial, aptidão e condições para a instalação de 
fontes de energias renováveis e para a exploração de recursos naturais e estabelecer 
os requisitos de conciliação de usos e de exploração, sem prejuízo da manutenção do 
seu entretanto aproveitamento agrícola, florestal ou outro, que não condicione uma 
opção futura.” 

Deste modo, considera-se que o Projeto está enquadrado nos objetivos estratégicos do PNPOT. 

PLANO DE GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA (PGRH) DO VOUGA, MONDEGO E LIS (RH4) E 

DO TEJO E RIBEIRAS DO OESTE (RH5) 

Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) constituem o instrumento de planeamento 

e de ordenamento ao nível dos recursos hídricos e visam a gestão, a proteção e a valorização 

ambiental, social e económica das águas, ao nível das bacias hidrográficas integradas numa 

determinada região hidrográfica. A Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016 de 20 de 

setembro aprovou os Planos de Região Hidrográfica de Portugal Continental para o período 

2016-2021. A área de estudo insere-se em duas Regiões Hidrográficas (RH4 e RH5) sendo que a 

interseção com a RH5 é muito marginal estando o seu limite junto à atual subestação da 

Pampilhosa da Serra, onde o corredor da Linha Elétrica termina. 

Tendo em conta que o projeto em análise se refere a um Sobreequipamento de um Parque 

Eólico e respetiva Linha Elétrica como projeto associado, o mesmo não se constitui como uma 

fonte poluidora sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos locais, deste modo, não 

se identificam medidas do PGRH em vigor e aplicáveis com as quais o mesmo seja incompatível. 

ÂMBITO REGIONAL 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMENTO DO CENTRO LITORAL (PROF-CL) 

Os Programas Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são instrumentos de política sectorial 

de âmbito nacional, que definem para os espaços florestais o quadro estratégico, as diretrizes 

de enquadramento e as normas específicas quanto ao uso, ocupação, utilização e ordenamento 

florestal, à escala nacional, por forma a promover e garantir a produção de bens e serviços e o 

desenvolvimento sustentado destes espaços, que estabelecem regionalmente as normas de 

intervenção sobre a ocupação e a utilização dos espaços florestais, as quais têm como objetivo 

promover e garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços a eles associados. 

O projeto em avaliação insere-se no PROF-CL, aprovado pela Portaria nº 56/2019 – Diário da 

República n 29/2019, Série I de 11 de fevereiro. 

O PROF do Centro Litoral está alinhado com a visão definida pela Estratégia Nacional para as 

Florestas, adotando como referências os anos de 2030 e 2050 para as suas metas e objetivos. 

Para alem disso, o PROF assume os princípios orientadores de um bom desempenho, 

nomeadamente no que respeita a: Boa Governança, Exigência e qualidade, Gestão sustentável, 

Máxima eficiência, Multifuncionalidade dos espaços florestais, responsabilização, transparência 

e uso racional. 
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Como objetivos estratégicos do presente PROF referem-se: 

 

a) Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos; 

b) Especialização do Território; 

c) Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos; 

d) Internacionalização e aumento do valor dos produtos; 

e) Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor; 

f) Racionalização e simplificação dos instrumentos de política. 

Na Figura 3.10 apresenta-se o enquadramento do projeto no PROF-CL.  

 

Figura 3.10 - Enquadramento do projeto na Carta Síntese do PROF-CL 
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De acordo com a análise da figura, observa-se que a área de estudo do Sobreequipamento do 

Parque Eólico bem como o corredor de estudo da linha elétrica interseta várias áreas do PROF-

CL, nomeadamente as constantes no Quadro 3.3. 

Quadro 3.3 – Áreas do PROF- CL intersetadas pela Área de Estudo do PE e implantação do 
Sobreequipmaneto e corredor da Linha Elétrica e implantação da Linha Elétrica 

Áreas intersetadas do 
PROF-CL 

AE-SPET SPET CE-LE.SPET LE.SPET 

Áreas Submetidas ao 
Regime Florestal; X X X X 

Espaços Florestais Sensíveis; X - X X 

Áreas públicas e 
comunitárias X X X X 

Corredores Ecológicos 
-- - X X 

AE-SPET- Área de Estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico do Toutiço 

SPET – Sobreequipamento do Parque Eólico do Toutiço (área de implantação) 

CE – LE.SPET – Corredor de Estudo da Linha Eletrica do Sobreequipamento do PE de Toutiço 

LE.SPET- Linha Elétrica de 30 Kv do Sobreequipamento do PE de Toutiço 

 

Relativamente aos corredores ecológicos abrangidos pela área de estudo (Parque Eólico e 

Corredor de estudo da Linha Elétrica) observa-se a interseção de corredores ecológicos 

associados ao rio Ceira. 

De acordo com o constante no regulamento do PROF, os corredores ecológicos “devem ser 

objeto de tratamento específico no âmbito dos planos de gestão florestal e devem ainda 

contribuir para a definição da estrutura ecológica municipal dos planos territoriais municipais 

(PTM) e dos planos territoriais intermunicipais (PTIM). Estes corredores devem ser 

compatibilizados com as redes regionais de defesa da floresta contra incêndios sendo estas de 

caráter prioritário.  

Relativamente às sub-regiões homogéneas presentes na área de estudo, a área de estudo do 

Parque Eólico está integralmente inserida na sub-região Lousã e Açor, no que respeita ao 

corredor da linha elétrica, a grande maioria esta inserido nesta mesma sub-região e uma 

pequena parte a sul, junto à atual subestação da Pampilhosa da Serra esta inserido na sub-região 

homogénea de Pampilhosa e Alvelos. 

Em ambas as sub-regiões homogéneas, com igual nível de prioridade, visa-se a implementação 

e o desenvolvimento das seguintes funções gerais dos espaços florestais: 

 

a) Função geral de produção 
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b) Função geral de proteção 

c) Função geral de silvo pastorícia, da caça e da pesca nas águas interiores 

 

Da análise da Figura 3.10, observa-se igualmente que a área de estudo do Parque Eólico e do 

corredor de estudo da Linha Elétrica abrange “Áreas Submetidas ao Regime Florestal”, “Áreas 

Florestais Sensíveis “e “Áreas Públicas e Comunitárias”. 

As Áreas Florestais sensíveis, são áreas que, do ponto de vista do risco de incêndio, da exposição 

a pragas e doenças, da sensibilidade à erosão, e da importância ecológica, social e cultural, 

carecem de normas e medidas especiais de planeamento e intervenção, podendo assumir 

designações diversas consoante a natureza da situação a que se referem.  

Face ao exposto, os PROF tratando-se de planos sectoriais de natureza estratégica, direcionados 

para a defesa, valorização e gestão sustentável dos espaços e recursos florestais não 

apresentam impedimentos específicos relativamente à instalação do Projeto, ainda que a 

gestão sustentável dos recursos florestais exija medidas que permitam assegurar o potencial 

produtivo de espécies florestais e áreas de silvo-pastorícia, a redução do risco de incêndio, e a 

conservar os recursos ecológicos e paisagísticos. 

ÂMBITO MUNICIPAL 

PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS (PMDFCI) 

 

O Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, que altera e republica o Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28 de junho) e cuja quinta alteração pela Lei nº76/2017, de 17 de agosto, foi retificada pela 

Declaração de Retificação nº 27/2017 de 2 de outubro, estrutura o Sistema de Defesa da Floresta 

contra Incêndios (SDFCI), o qual prevê o conjunto de medidas e ações de articulação 

institucional, de planeamento e de intervenção relativas à prevenção e proteção das florestas 

contra incêndios, nas vertentes da compatibilização de instrumentos de ordenamento, de 

sensibilização, planeamento, conservação e ordenamento do território florestal, silvicultura, 

infraestruturação, vigilância, deteção, combate, rescaldo, vigilância pós -incêndio e fiscalização, 

a levar a cabo pelas entidades públicas com competências na defesa da floresta contra incêndios 

e entidades privadas com intervenção no setor florestal. 

Ao nível municipal está prevista a constituição de Planos Municipais de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios (PMDFCI) de âmbito municipal ou intermunicipal, contêm as ações necessárias 

à defesa da floresta, e, para além das ações de prevenção, incluem a previsão e a programação 

integrada das intervenções das diferentes entidades envolvidas perante a eventual ocorrência 

de incêndios. 

O Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SDFCI) estabelece no seu artigo 12º as redes 

de defesa da floresta contra incêndios (RDFCI), integrando esta as seguintes componentes: 
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• Redes de faixas de gestão de combustível; 

• Mosaico de parcelas de gestão de combustível; 

• Rede viária florestal; 

• Rede de pontos de água; 

• Rede de vigilância e deteção de incêndios; 

• Rede de infraestruturas de apoio ao combate. 
 

De acordo com a legislação em vigor, estes Planos são apenas aplicáveis a algumas tipologias de 

projetos e situações específicas. No caso concreto do presente Projeto do sobreequipamento 

do Parque Eólico de Toutiço e a linha elétrica associada, a legislação é aplicável apenas ao 

edifício do Posto de Corte, que constitui um elemento de projeto do sobreequipamento, e à 

Linha Elétrica, que constitui um projeto associado ao Parque Eólico.  

Nos concelhos abrangidos pelo projeto do Parque Eólico e o corredor de estudo da Linha Elétrica 

associada, os PDMFCI referem-se a: 

•  PMDFCI de Arganil: 3ª Geração, Despacho nº 443A/2018 e 1222B/2018 

• PMDFCI de Góis: 3ª Geração, Despacho nº 443A/2018 e 1222B/2018 

• PMDFCI de Pampilhosa da Serra: 2ª Geração, Despacho nº 4345/2012 

PMDFCI DE ARGANIL, GÓIS E PAMPILHOSA DA SERRA 

• PERIGOSIDADE E RISCO DE INCÊNDIO FLORESTAL 

A perigosidade pode ser definida como “a probabilidade de ocorrência, num determinado 

intervalo de tempo e dentro de uma determinada área, de um fenómeno potencialmente 

danoso” (Vernes, 1984). Na Figura 3.11 é apresentado o Mapa de Perigosidade de Incêndio 

Florestal dos Concelhos abrangidos pela área de estudo do Sobreequipamento, pela área de 

implantação do sobreequipamento, pelo corredor de estudo da Linha Elétrica e pela própria 

Linha Elétrica segundo a análise dos PMDFCI. 
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Figura 3.11 – Perigosidade de Incêndio na Área de Estudo 

Através da análise da figura anterior pode-se constatar que na área de implantação dos 

aerogeradores, a perigosidade de incêndio é classificada de “Muito Alta” para o AG01 e AG02, 

“Média” para os aerogeradores AG03 e AG04 e “Baixa” para o AG05. Relativamente ao Posto de 

Corte, correspondente ao único “edifício” a construir no âmbito do projeto do parque eólico, 
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encontra-se em zonas de perigosidade classificada de “Baixa a Media.” A torre Meteorológica 

insere-se em áreas classificadas de “Muito Alta” perigosidade de incêndio. 

No que respeita à Linha elétrica (LE.SPET), observa-se que o mesmo se insere em áreas de “Alta” 

a “Baixa” perigosidade o troço mais a norte (concelho de Arganil e Góis), observando-se no troço 

mais a sul no Concelho de Pampilhosa da Serra, uma área de perigosidade é classificada de 

“Muito Alta.” Nesta classe encontram-se os apoios AP28 ao AP 49 que liga à Subestação de 

Pampilhosa da Serra. 

De acordo com a legislação em vigor, nos espaços florestais previamente definidos nos PMDFCI 

é obrigatório que a entidade responsável “pelas linhas de transporte de energia distribuição de 

energia elétrica em muito alta tensão e em alta tensão providencie a gestão do combustível 

numa faixa correspondente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de 

uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada um dos lados” e “em média tensão (…) de 

uma faixa de largura não inferior a 7 m para cada um dos lados”. (Artigo 15º do Decreto-Lei 

n.º 124/2006 de 28 de junho alterado pela 7ª vez, cuja última alteração corresponde ao 

Decreto – Lei nº 14/2019 de 21 de janeiro), esta medida respeita às Redes Secundárias de faixa 

de gestão de combustível. 

O mesmo artigo, refere igualmente que “2- os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 

entidade que, a qualquer titulo, detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços 

rurais, são obrigados a proceder à gestão de combustível, de acordo com as normas constantes 

no anexo do presente DL e que dele faz parte integrante, numa faixa de largura não inferior a 

50m a partir da alvenaria exterior do edifício, sempre que esta faixa abranja terrenos ocupados 

com floresta, matos ou pastagens naturais, caso o terreno tenha outras ocupações a largura 

definida no PDMFCI, com mínimo de 10m e o máximo 50m (…)” 

No que respeita aos “Condicionalismos à edificação”, correspondente ao Artigo 16º do mesmo 

DL, é referido que: 

“(…)2- Fora das áreas edificadas consolidadas, não é permitida a construção de novos edifícios 

nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI 

como de alta e muito alta perigosidade, sem prejuízo do disposto no número seguinte (…)” 

No nº 4 do mesmo artigo, é referido que:  “(…) A construção de novos edifícios ou a ampliação 

de edifícios existentes apenas são permitidas fora das áreas edificadas consolidadas, nas áreas 

classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural definida em PMDFCI como de 

média, baixa e muito baixa perigosidade, desde que se cumpram, cumulativamente, os 

seguintes condicionalismos: 

a) Garantir, na sua implantação no terreno, a distância à estrema da propriedade de 

uma faixa de proteção nunca inferior a 50 m, quando confinantes com terrenos 

ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais, ou a dimensão definida no 

PMDFCI respetivo, quando inseridas ou confinantes com outras ocupações, de 

acordo com os critérios estabelecidos no anexo ao presente decreto-lei; 

b)  Adotar medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios 

no edifício e nos respetivos acessos; 

c) Existência de parecer favorável da CMDF. 
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De acordo com a alínea f) e g) do artigo 3º “Edificação” é a atividade ou o resultado da 

construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de um imóvel destinado a 

utilização humana, bem como de qualquer outra construção que se incorpore no solo com 

carácter de permanência, excecionando-se as obras de escassa relevância urbanística para 

efeitos de aplicação do presente decreto-lei; g) “Edifício” corresponde a uma construção 

permanente dotada de acesso independente, coberta, limitada por paredes exteriores ou 

paredes meeiras que vão das fundações à cobertura, destinada à utilização humana ou a outros 

fins, com exceção dos edifícios que correspondam a obras de escassa relevância urbanística. 

De acordo com a tipologia de projeto em analise, isto é, um sobreequipamento de um Parque 

Eólico e uma Linha Elétrica de 30 Kv (projeto associado), o único edifício a considerado respeita 

ao Posto de Corte, e encontra-se localizado em áreas classificada de Perigosidade “Média” de 

acordo com a Carta de Perigosidade do PDMFCI de Arganil. 

• PONTOS DE ÁGUA DE COMBATE A INCÊNDIO 

 

Os pontos de água de combate a incêndios são “(…) massas de água estrategicamente 

localizadas e permanentemente disponíveis para a utilização por meios terrestres e meios 

aéreos, nas atividades de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI) (…)”, de acordo com o 

Artigo 2.º do Despacho Normativo n.º 57111/2014, de 30 de abril. Este despacho diz respeito ao 

Regulamento dos Pontos de Água que define as normas técnicas e funcionais relativas à 

classificação, cadastro, construção e manutenção dos pontos de água, integrantes das Redes de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios (RDFCI). 

Os pontos de água podem ser aéreos, terrestres ou mistos (abastecimento por meios aéreos e 

terrestres), mediante a sua funcionalidade e operacionalidade (artigo 4.º). No âmbito do Projeto 

em estudo, apenas os pontos de água de acesso aéreo e mistos apresentam condicionamentos, 

nomeadamente pela zona de proteção associada (ponto 2 do artigo 6.º do Despacho referido 

anteriormente): 

• Zona de proteção imediata: faixa sem obstáculos num raio mínimo de 30 

metros contabilizado a partir do limite externo do ponto de água, com exceção 

dos planos de água cuja dimensão permita o abastecimento aéreo em condições 

de segurança, considerando-se como tais os que garantam uma área livre de 

obstáculos num raio de 30 metros a partir do ponto de abastecimento; 

• Zona de proteção alargada: abrange os cones de voo de aproximação e de saída 

e uma escapatória de emergência, concebida em função da topografia e regime 

de ventos locais, com um comprimento de 100 m. 

Na Figura 3.12 representam-se os pontos de água mistos e terrestres, e respetiva zona de 

proteção, abrangidos pela área de estudo, segundo a análise dos PMDFCI. 
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Figura 3.12 – Pontos de água de combate a incêndio e Faixa de Gestão de Combustível 
abrangidos pela Área de Estudo (PMDFCI) 
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Da análise da figura anterior verifica-se a inexistência de pontos de água de combate a incêndio 

que na área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico, relativamente ao corredor da 

linha elétrica, observa 1 ponto de água terrestre inserido no concelho de Arganil imediatamente 

antes do limite com o concelho de Pampilhosa da Serra. O mesmo é salvaguardado pela 

implantação dos apoios da Linha. 

Importa igualmente referir a proximidade à área de estudo do Sobreequipamento 

nomeadamente do aerogerador AG02, a 2 pontos de combate a incêndio, 1 Terrestre e 1 Misto. 

Os elementos de Projeto que constituem o Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço, 

encontram-se a uma distância que permite salvaguarda da distância de proteção deste ponto 

de água, pelo que o mesmo não será afetado.  

• FAIXA DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL 

 

No âmbito dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, definiu-se como Eixo 

Estratégico o “Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais.” Neste eixo de 

atuação aplicaram-se estrategicamente sistemas de gestão de combustível, desenvolveram-se 

processos que permitirão aumentar o nível de segurança de pessoas e bens e tornarão os 

espaços florestais mais resilientes à ação do fogo. 

Neste eixo, ficarão definidos os espaços florestais onde é obrigatório a gestão de combustível 

junto das diferentes infraestruturas presentes e operacionaliza-se, ao nível municipal, as faixas 

de gestão de combustível previstas nos níveis de planificação regional e nacional. 

A rede de FGC encontra-se uniformemente distribuída pelos concelhos abrangidos pelo projeto 

em análise, concretamente observa-se a existência das seguintes “Faixas de Gestão de 

Combustível”:  

• Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível;  

• Rede Elétrica MAT e Rede Elétrica MT; 

• Rede Viária Florestal. 

• Pontos de Água 

• Edificações 

De acordo com a informação prestada pela Câmara Municipal de Góis, toda a área delimitada 

faz ainda parte da rede primária das faixas de gestão de combustível, de interesse distrital, 

devendo cumprir com o disposto no nº 2 do artigo 14º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de 

junho, na sua atual redação, ou seja: 

“Qualquer utilização ou atividade a ser desenvolvida nesse tipo de faixa é sujeita a parecer 

vinculativo do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF)”. 
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PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) 

Os Planos Municipais constituem os instrumentos de ordenamento do território de maior 

relevância para a presente análise, já que o modelo de gestão territorial que preconizam a uma 

escala local poderá ser diretamente afetado em virtude da implantação do projeto em análise. 

A área de estudo do Parque Eólico é abrangida pelos concelhos de Arganil  e de Góis e o corredor 

da linha elétrica é abrangido pelos concelhos de Arganil, Góis e Pampilhosa da Serra, pelo que 

se analisa o respetivo PDM, aprovado pelos diplomas já apresentados no Quadro 3.2. 

A classificação do uso do solo destes IGT encontra-se delimitada na Carta de Ordenamento que 

integram os PDM em questão, e cujos extratos originais se apresentam nos Desenhos 5.1 e 5.2 

do Volume III – Peças Desenhadas do EIA. 

No Quadro 3.4 apresenta-se a análise das disposições regulamentares constantes no PDM de 

Arganil, Góis e Pampilhosa da Serra, para as classes de espaço que se encontram na área de 

estudo e na área de implantação do sobreequipamento do Parque Eólico e e no Corredor de 

Estudo da Linha Elétrica e respetiva área de implantação da Linha bem como a análise de 

compatibilidade do projeto com as mesmas. 

No Quadro 3.5 apresentam-se as afetações das classes de espaço por parte dos elementos de 

projeto do sobreequipamento e dos apoios da Linha Elétrica de 30 kV. Importa referir que as 

quantificações foram determinadas com base nas áreas de afetação nas fases de construção e 

de exploração identificadas no subcapítulo 2.4.1, nomeadamente o Quadro 2.2. 
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Quadro 3.4 - Análise das disposições regulamentares constantes nos PDM de Arganil, Góis e Pampilhosa da Serra 

PDM 
Classe de 

Espaço 

Categoria/ 

Subcategoria 
Normas aplicáveis ao projeto 

AE-

SPET 
SPET 

CE – 

LE.SPET 
LE.SPET Análise de compatibilização com o projeto 

A
rg

an
il 

Solo Rural 

Espaço Florestal – Área 

Florestal de Produção  

(Artigo 28º) 

(Artigo 29) – “2 – Nos espaços Florestais são admissíveis: a).., b)…;c);.d)..;e)…;f)…;g)…; h) 

implantação e execução de infraestruturas, designadamente, de telecomunicações, de gás, 

de produção de energia e em especial de energias renováveis (hídrica, eólica e solar), de 

infraestruturas viárias e outras.” 

X X X X A classe de espaços florestais é compatível com o Projeto. 

Espaço Agrícola – Área 

Agrícola de Produção  

(Artigo 26º) 

(Artigo 26) – “1 — Os Espaços Agrícolas destinam -se preferencialmente à localização das 

atividades mencionadas no artigo anterior, podendo admitir -se outras que, não criando 

situações de incompatibilidade com a utilização preferencial, sejam delas complementares, 

em especial atividades industriais diretamente ligadas ao aproveitamento, transformação, 

comércio ou armazenamento de produtos agrícolas, agropecuários, florestais e geológicos; 

3 — Nos Espaços Agrícolas admitem -se as seguintes ocupações e utilizações: a)…; b)…;c)…; 

d) Equipamentos ou Infraestruturas que pela sua natureza não se possam localizar em solo 

urbano, nomeadamente ETARs, Ecocentros ou Subestações ou outras” 

X X X X 

De acordo com o regulamento do PDM de Arganil, a classe de 

espaços _” Agrícola” não apresenta incompatibilidade à 

construção do projeto. Caso o espaço a utilizar coincida com 

áreas de RAN, o projeto deve dar cumprimento ao regime legal 

respetivo de áreas de RAN. 

No caso concreto, o Projeto do sobreequipamento e Linha 

Elétrica associada não afeta áreas de RAN 

Limites e 

outras 

indicações 

Faixa de Gestão de 

Combustível – Rede 

Primária 

A Faixa de Gestão de Combustível – Rede Primária, apresenta-se no Plano Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI de Arganil). 

A Rede de Faixas de Gestão de Combustível (FGC) são parcelas onde se garante a remoção 

total ou parcial de biomassa florestal, através da afetação a usos não florestais e do recurso 

a determinadas atividades ou a técnicas silvícolas com o objetivo de criar oportunidades 

para o combate em caso de incêndio rural e de reduzir a suscetibilidade ao fogo. 

De acordo com a Lei nº 14/2019, Artigo 14º refere que:” As redes primárias de faixas de 

gestão de combustível, definidas no âmbito do planeamento distrital de defesa da floresta 

contra incêndios devem ser declaradas de utilidade pública, nos termos do número 

anterior, ficando qualquer alteração ao uso do solo ou do coberto vegetal sujeita a parecer 

vinculativo do ICNF, I. P., sem prejuízo dos restantes condicionalismos legais. 

X X X X 

Não existe nenhum condicionamento no PDM ao projeto. 

No entanto, de acordo com legislação em vigor ( Decreto Lei 

14/2019 de 21 de janeiro) deverá solicitar-se um parecer à 

entidade ICNF 

Espaços 

Canais 

Rede Municipal 

Estradas e Caminhos 

Municipais  

(Artigo 69º) 

(Artigo 70º) - “Às estradas e ligações que pertencem à rede rodoviária nacional aplicam -se 

as disposições legais em vigor, nomeadamente as que sujeitam qualquer intervenção direta 

e indireta nestas vias a parecer e aprovação das entidades competentes”  

X - X - 

 

 

Sujeitas a parecer e aprovação das entidades de Tutela 

 

 

G
ó

is
 

Espaço 

Florestal 

Floresta de Produção 

(Artigo 33º e 34º) 

(Artigo 36º) – “1 — Nos espaços florestais não integrados na REN pode ser autorizada a 

edificação nos termos deste Regulamento e tendo em vista os seguintes usos: 

a)…;b)…;c)…;d)…;e) Equipamentos de interesse municipal tais como cemitérios, capelas, 

campo de jogos, estações de tratamento de águas e esgotos, estações de tratamento de 

resíduos sólidos urbanos, instalações de vigilância e combate a incêndios florestais, 

subestações elétricas, postos de transformação, instalações de telecomunicações e antenas 

e instalações de segurança e de proteção civil; 3 — Nos casos das alíneas d), e), f) e g) do nº 

1 os projetos deverão incluir soluções técnicas quanto ao acesso, público e pavimentado, ao 

estacionamento, à integração paisagística, à emissão de poluentes e ao controlo da 

poluição, incluindo a sonora, sendo obrigatória a apresentação e execução de projetos de 

arranjos dos espaços exteriores. 4 — Nos espaços florestais sujeitos ao regime da REN a 

ocupação é a prevista na legislação em vigor.” 

X X X X 
Compatível com o projeto desde que reconhecido pelo município 

como um projeto de interesse municipal. (Caso o espaço florestal 

não coincida com áreas de REN). 

 

Caso a área seja coincidente com áreas de REN, o projeto fica 

sujeito ao regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) 
Espaços Florestais de 

Uso Múltiplo  

(Artigo 33ºe 34º) 

X X -- -- 
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PDM 
Classe de 

Espaço 

Categoria/ 

Subcategoria 
Normas aplicáveis ao projeto 

AE-

SPET 
SPET 

CE – 

LE.SPET 
LE.SPET Análise de compatibilização com o projeto 

P
am

p
ilh

o
sa

 d
a 

Se
rr

a
 

Solo Rural 

Espaços Florestais de 

Proteção 

(Artigo 34º) 

(Artigo 35º) – “Em casos excecionais, quando seja legalmente admissível a edificação, 

devem observar-se os condicionalismos prescritos no artigo 24º a artigo 31º deste 

regulamento.” 

(Artigo 24º) – “1- Sem prejuízo das restrições e condicionantes constantes da lei, ficam 

interditas, no solo rural: a) As práticas de destruição do revestimento vegetal, do relevo 

natural e das camadas de solo arável, desde que não integradas em práticas de exploração 

ou destinadas a ocupações expressamente autorizadas para cada classe e categoria de 

espaço; b) A deposição de sucatas ou resíduos de qualquer natureza, com exceção dos 

Espaços destinados a Parques de Sucata e Vazadouros de Entulho.  

2 — Sem prejuízo das restrições e condicionantes constantes na lei e neste regulamento, 

aplicam -se ainda a seguinte disposição de proteção e salvaguarda contra incêndios: 

estabelecimento de faixas de proteção de largura mínima variável entre 50 e 100 metros, 

consoante se trate de edificação ou de aglomerados populacionais e de espaços 

industriais”. 

 

(Artigo 25º) – 1-Sem prejuízo do disposto nos regimes legais próprios, bem como das 

disposições específicas definidas para cada uso e categoria de espaço, a Câmara Municipal 

pode autorizar edificações no solo rural, desde que sejam observadas as seguintes 

condições: a)…;b) A cércea máxima das edificações, é de 6,5m e dois pisos, com exceção 

das seguintes situações: i) Silos, depósitos de água, ETAR ou instalações especiais e 

infraestruturas em geral devidamente identificadas; (…)  

-- -- X X 

De acordo com a análise do Regulamento, nomeadamente o 

Artigo 25º, a Câmara Municipal pode autorizar a implantação de 

projetos de Linhas Elétricas, classificadas como (“infraestruturas 

em geral”) nesta categoria de solos. 

Estrutura Ecológica 

Municipal 

(Artigo 40º) 

(Artigo 40º) “1 — A Estrutura Ecológica Municipal do Concelho de Pampilhosa da Serra, 

representada na planta de ordenamento, sobrepõe -se às categorias de espaço do solo rural 

e é constituída pelas áreas, valores e sistemas fundamentais para a proteção e valorização 

ambiental do concelho. 2 — Nos espaços abrangidos pela Estrutura Ecológica Municipal, as 

funções de proteção e recuperação prevalecem sobre as funções de produção, sempre que 

haja incompatibilidade.” 

-- -- X X 

De acordo com a análise do Regulamento, o mesmo não é 

totalmente esclarecedor quando à compatibilidade da 

implantação de uma Linha Elétrica na Classe de Espaços. 

Espaços Agrícolas 

(Artigo 32º) 

(Artigo 33º) – “Quando seja legalmente admissível a edificação, observam -se os 

condicionamentos constantes nos artigos 24.º a artigo 31.º deste regulamento”. 

(Artigo 24º) – “1- Sem prejuízo das restrições e condicionantes constantes da lei, ficam 

interditas, no solo rural: a) As práticas de destruição do revestimento vegetal, do relevo 

natural e das camadas de solo arável, desde que não integradas em práticas de exploração 

ou destinadas a ocupações expressamente autorizadas para cada classe e categoria de 

espaço; b) A deposição de sucatas ou resíduos de qualquer natureza, com exceção dos 

Espaços destinados a Parques de Sucata e Vazadouros de Entulho.  

2 — Sem prejuízo das restrições e condicionantes constantes na lei e neste regulamento, 

aplicam -se ainda a seguinte disposição de proteção e salvaguarda contra incêndios: 

estabelecimento de faixas de proteção de largura mínima variável entre 50 e 100 metros, 

consoante se trate de edificação ou de aglomerados populacionais e de espaços 

industriais”. 

 

-- 

 

X - 

De acordo com a análise do Regulamento, nomeadamente o 

Artigo 25º, a Câmara Municipal pode autorizar a implantação de 

projetos de Linhas Elétricas, classificadas como (“infraestruturas 

em geral”) nesta categoria de solos. 
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PDM 
Classe de 

Espaço 

Categoria/ 

Subcategoria 
Normas aplicáveis ao projeto 

AE-

SPET 
SPET 

CE – 

LE.SPET 
LE.SPET Análise de compatibilização com o projeto 

(Artigo 25º) – 1-“Sem prejuízo do disposto nos regimes legais próprios, bem como das 

disposições específicas definidas para cada uso e categoria de espaço, a Câmara Municipal 

pode autorizar edificações no solo rural, desde que sejam observadas as seguintes 

condições: a)…;b) A cércea máxima das edificações, é de 6,5m e dois pisos, com exceção 

das seguintes situações: i) Silos, depósitos de água, ETAR ou instalações especiais e 

infraestruturas em geral devidamente identificadas; (…)  

 

Estações, Sítios e 

Achados Arqueológicos 

– Mina em Foz de Coice 

(Artigo 48º) 

(Artigo 48º) – “3 — Aos elementos identificados no número anterior aplica -se a legislação de 

proteção do património arqueológico em vigor. 4 — Sempre que em qualquer obra, 

particular ou não, se verifiquem achados arqueológicos, tal facto tem que ser comunicado à 

Câmara Municipal, que procede conforme a legislação aplicável.” 

-- -- X -- 

Compatível com o projeto desde que cumprida a legislação em 

vigor no que respeita à proteção do património em vigor. Caso 

durante a construção do projeto se verifiquem achados, dever-se-

á comunicar à CM que procede conforme a legislação aplicável 

AE-SPET- Área de Estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico do Toutiço 

SPET – Sobreequipamento do Parque Eólico do Toutiço (área de implantação) 

CE – LE.SPET – Corredor de Estudo da Linha Elétrica do Sobreequipamento do PE de Toutiço 

LE.SPET- Linha Elétrica de 30 Kv do Sobreequipamento do PE de Toutiço 
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Quadro 3.5 – Afetação de Classes de Espaço do Ordenamento do Território pelos elementos de Projeto e Linha Elétrica associada – Fase de Construção (m2) 

Ordenamento 

SPET  LE. SPET 

Estaleiro 

Temporário 

AE-SPET 

Fundação + Plataforma de 

Montagem 

Valas 

Elétricas 

Simples 

Valas 

Elétricas 

Em 

travessia 

Posto de 

Corte 

Acessos Novos 

incluindo Valetas de 

50 cm 

Acessos Existentes a 

beneficiar incluindo 

Valetas de 50 cm 

Apoios 
Acessos 

Novos 

Acessos 

Existentes a 

beneficiar 

Faixa de 

Servidão 

AG01 AG02 AG03 AG04 AG05 

Arganil 

Espaço Florestal – Área 

Florestal de Produção 
681 1083 1 955 1 085 1 241 552 55 263 1 329 3 568 1 244 2 521 7119 73 010 445 

Espaço Agrícola – Área 

Agrícola de Produção 
1434 -- -- -- -- 30 -- -- -- 101 -- -- -- 2 510 -- 

Faixa de Gestão de 

Combustível – Rede 

Primária 

115 1 073 1 955 1 085 1 241 535 55 263 1 395 3 584 201 139 -- 8 486 445 

Rede Municipal Estradas 

e Caminhos Municipais 
-- -- -- -- -- -- -- -- 78 3 645 41 -- 74 3 004 -- 

Góis 

Floresta de Produção -- -- -- -- -- 649 -- -- -- 1 348 18 269 821 937 -- 

Espaços Florestais de 

Uso Múltiplo 
-- 1 032 160 1 030 874 1 048 89 -- 1 803 7 338 50 -- -- 1 118 -- 

Pampilhosa da 

Serra 

Espaços Florestais de 

Proteção 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 097 3 001 829 66 007 -- 

Estrutura Ecológica 

Municipal 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 902 2 821 829 57 033 -- 

Espaços Agrícolas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1744 -- 

Quadro 3.6 – Afetação de Classes de Espaço do Ordenamento do Território pelos elementos de Projeto e Linha Elétrica associada- Fase de Exploração (m2) 

Ordenamento 

SPET LE. SPET 

Fundação + Plataforma de Montagem 
Valas 

Elétricas 

Simples 

Valas 

Elétricas 

Em travessia 

Posto de 

Corte 

Acessos Novos 

incluindo Valetas de 

50 cm 

Acessos 

Existentes a 

beneficiar 

incluindo Valetas 

de 50 cm 

Apoios 
Acessos 

Novos 

Acessos 

Existentes a 

beneficiar 

Faixa de 

Servidão 
AG01 AG02 AG03 AG04 AG05 

Arganil 

Espaço Florestal – Área Florestal 

de Produção 
681 1 011 1 883 1 040 1192 552 55 263 1329 3 568 67 2521 7119 73 010 

Espaço Agrícola – Área Agrícola 

de Produção 
1363 -- -- -- -- 30 -- -- -- 101 -- -- -- 2 510 

Faixa de Gestão de Combustível – 

Rede Primária 
115 1 002 1 883 1 040 1192 535 55 263 1395 3 584 10 139 -- 8 486 

Rede Municipal Estradas e 

Caminhos Municipais 
-- -- -- -- -- -- -- -- 78 3 645 2 -- 74 3 004 



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II: Relatório síntese 

60 

Góis 

Floresta de Produção -- -- -- -- -- 649 -- -- -- 1 348 -- 269 821 937 

Espaços Florestais de Uso 

Múltiplo 
-- 1 032 160 1 003 851 1048 89 -- 1803 7 338 4 -- -- 1 118 

Pampilhosa 

da Serra 

Espaços Florestais de Proteção -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 62 3001 829 66 007 

Estrutura Ecológica Municipal -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 51 2821 829 57 033 

Espaços Agrícolas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 744 
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Através da análise dos quadros acima, é possível constatar que os elementos do 

sobreequipamento do Parque Eólico do Toutiço afetam predominantemente “Espaços 

Florestais – Área Florestal de Produção” seguido de “Espaços Florestais de Uso Múltiplo” e a 

“Faixa de Gestão de Combustível – Rede Primaria”. Como exceção, refere-se o AEG 01, que se 

insere no seu todo em “Espaços Agrícolas de Produção” A nível de afetação, nas fases de 

construção e exploração, as diferenças são muito residuais. Os AEG 02, AEG 03, AEG 04 e AEG 

05 encontram-se inseridos em Área Floresta de Produção” e na Faixa de Gestão de Combustível 

– Rede Primaria” 

No que respeita aos restantes elementos que constituem o sobreequipamento, isto é, acessos, 

valas elétricas e Posto de Corte, observa-se que os espaços afetados correspondem aos mesmos 

dos AEG, exceto os acessos a beneficiar, que abrangem mais classes, designadamente: “Espaços 

Agrícolas- Área Agrícola de Produção”, “Rede Municipal de Estradas”, “Floresta de Produção” e 

”Espaços Florestais de Uso Múltiplo”  

Relativamente à Linha Elétrica de 30 kV (LE.SPET), nomeadamente a localização dos apoios e o 

desenvolvimento da mesma, refere-se a afetação em “Áreas Florestais de Produção – AP1 ao 

AP49”, abrangendo todos os apoios, seguida de “Estrutura Ecológica Municipal -AP 28 ao AP49” 

. O mesmo se observa para os acessos aos apoios e faixa de servidão. Importa, no entanto, 

considerar, que a afetação por parte dos apoios na fase de exploração é muito reduzida, devido 

à dimensão dos mesmos. 

Por fim, e em forma de conclusão, todas as classes de espaço onde se inserem os elementos de 

projeto do sobreequipamento, e os apoios da Linha elétrica são compatíveis com o projeto 

desde que cumpridas as especificações mencionadas na tabela de análise de compatibilidades, 

dependendo do município onde se inserem, isto é: 

 

⎯ PDM de Arganil - Compatível com o projeto nas classes de espaço “Florestal de Produção” e 

“Espaço Agrícola de Produção”. Nas áreas de interseção com a Faixa de Gestão de Combustível 

– Rede Primária, deve obter-se o Parecer favorável por parte do ICNF  

 

⎯ PDM de Góis - Compatível com o projeto desde que reconhecido pelo município como um 

projeto de interesse municipal, caso o espaço florestal não coincida com áreas de REN. 

Aplicável aos “Espaços Floresta de Produção” e “Espaços Florestais de Uso Múltiplo”. Caso o 

projeto seja coincidente com áreas de REN, fica sujeito ao regime geral da REN. (ver análise no 

subcapítulo 3.4.6) 

 

⎯ PDM de Pampilhosa da Serra - Classes de espaço “Espaços Florestais de Proteção” e “Estrutura 

Ecológica Municipal” e “Espaços Agrícolas”, compatível com o projeto desde que a Câmara 

Municipal autorize a implantação do Projeto em solos classificados no PDM como “Solos 

Rurais”. 
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 TABELA SÍNTESE 

Quadro 3.7 – Análise de conformidade dos IGT aplicáveis  

INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL 
ANÁLISE DE CONFORMIDADE/PROCEDIMENTOS ENVOLVIDOS 

PGRH Vouga Mondego e Lis (RH4) 

Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5) 

O Projeto não apresenta incompatibilidades com os objetivos 

estratégicos definidos. 

PROF - CL 
As normas de intervenção descritas no PROF CL não são aplicáveis ao 

Projeto. 

PDM de Arganil 

Compatível com o projeto nas classes de espaço “Florestal de 

Produção” e “Espaço Agrícola de Produção”. 

Nas áreas de interseção com a Faixa de Gestão de Combustível – Rede 

Primária, deve obter-se o Parecer favorável por parte do ICNF  

PDM de Góis 

Compatível com o projeto desde que reconhecido pelo município 

como um projeto de interesse municipal, caso o espaço florestal não 

coincida com áreas de REN. Aplicável aos “Espaços Floresta de 

Produção” e “Espaços Florestais de Uso Múltiplo”. Caso o projeto seja 

coincidente com áreas de REN, fica sujeito ao regime geral da REN. 

(ver análise no subcapítulo 3.4.6) 

PDM de Pampilhosa da Serra 

Classes de espaço “Espaços Florestais de Proteção” e “Estrutura 

Ecológica Municipal” e “Espaços Agrícolas”, compatível com o projeto 

desde que a Câmara Municipal autorize a implantação do Projeto em 

solos classificados no PDM como “Solos Rurais”. 

 

 ENQUADRAMENTO COM CONDICIONANTES, SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE 

PUBLICA 

 CONDICIONANTES E SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

Neste subcapítulo serão alvo de análise as servidões e restrições de utilidade pública e outros 

condicionalismos territoriais que constituem limitações ou impedimentos ao desenvolvimento 

do Projeto. 

As servidões e restrições de utilidade pública constituem limitações ou impedimentos a 

qualquer forma específica de utilização do solo. O conhecimento destas áreas é fundamental 

para determinar os limites de utilização das mesmas e também para informar o proponente das 

situações em que a alteração ao uso do solo nas mesmas requer a consulta de entidades com 

competência específica, para além dos municípios a que pertence a área em análise. 
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No âmbito das condicionantes ao uso do solo é intenção as mesmas serem refletidas nas 

respetivas Plantas de Condicionantes do PDM de Arganil, do PDM de Góis e do PDM de 

Pampilhosa da Serra (ver DESENHO 5.4 a 5.7 e DESENHO 6 do Volume III – Peças Desenhadas), 

como também as informações disponibilizadas, pelas entidades competentes consultadas no 

âmbito do Projeto (Anexo I - Entidades Consultadas). 

No Quadro 3.8 indicam-se as servidões e restrições de utilidade pública e outros 

condicionalismos territoriais que ocorrem na área de estudo do Sobreequipamento (AE-SPET), 

na área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Toutiço (SPET), no Corredor 

de estudo da Linha Elétrica da 30 kV (CE-LE.SPET) e na área de implantação da Linha Elétrica de 

30 kV associada(LE.SPET). 

Quadro 3.8 - Condicionantes ao uso do solo na área de estudo 

TEMÁTICA CONDICIONANTES 

ÁREA DE ANÁLISE 

AE-SPET SPET CE-LE.SPTE LE.SPTE 

Recursos 
Ecológicos 

Reserva Ecológica Nacional (REN) X X X X 

Domínio 
Hídrico 

Leitos e margens de cursos de 
água 

X - X - 

Recursos 
Florestais 

Regime Florestal (Perímetro 
Florestal da Aveleira, Perímetro 
Florestal do Rabadão e Perímetro 
Florestal de Pampilhosa da Serra) 

X X X X 

Áreas de povoamentos florestais 
percorridas por incêndios 

X X X X 

Pontos de Água de Combate a 
Incêndios 

- - X - 

Recursos 
Agrícolas 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) - 
- 

X - 

Infraestruturas 

e 

Servidões 

Captações Públicas e Proteção X - - - 

Linhas elétricas (Média e Muito 
Alta Tensão) e subestação Elétrica 

X 
- 

X - 

Rede 
Viária 

Rede Municipal – Estradas 
Municipais 

 

- 
- X - 

Vértices Geodésicos  X - X - 

Estrelas de Pontarias X X X X 

Outros Património Cultural – Carvalhal 
Redondo – Povoamento 
Fortificado 

- - X X 

AE-SPET- Área de Estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico do Toutiço 

SPET – Sobreequipamento do Parque Eólico do Toutiço (área de implantação) 

CE – LE.SPET – Corredor de Estudo da Linha Elétrica do Sobreequipamento do PE de Toutiço 
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LE.SPET- Linha Elétrica de 30 Kv do Sobreequipamento do PE de Toutiço 

Conforme referido, procede-se de seguida à análise de cada condicionante identificada nas 

áreas de análise, de forma a verificar a compatibilidade do projeto com as mesmas bem como 

os procedimentos/ comunicações necessárias a preconizar, em caso de afetação. 

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN) 

A REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pela sensibilidade, função 

e valor ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de 

proteção especial. A REN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime 

territorial especial que estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e 

transformação do solo, identificando os usos e as ações compatíveis com os objetivos de 

proteção. 

O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) é o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 

agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto e Portaria n.º 419/2012, de 20 

de dezembro. 

A Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, procede à definição das condições e requisitos a 

que ficam sujeitos determinados usos e ações e define a sua compatibilidade com os objetivos 

de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 

integradas em REN. 

A delimitação das zonas de REN é realizada a nível estratégico ou a nível operativo. Segundo o 

Artigo 5º do Decreto-Lei nº 239/2012, “o nível estratégico é concretizado através de orientações 

estratégicas de âmbito nacional e regional e de acordo com os critérios constantes do anexo I do 

presente decreto-lei (…) ”, enquanto que “o nível operativo é concretizado através da 

delimitação, em carta de âmbito municipal, das áreas integradas na REN, tendo por base as 

orientações estratégicas de âmbito nacional e regional e de acordo com os critérios constantes 

do anexo I (…) ”. 

A REN municipal é definida e está habitualmente cartografada no PDM correspondente, sendo 

posteriormente as classes de REN desagregada disponibilizadas pela CCDR territorialmente 

competente. No município de Arganil a REN é delimitada pela Portaria 166/2016), no município 

de Pampilhosa da Serra a REN é delimitada pela Resolução de Conselho de Ministros 15/2002) 

e no município de Góis a REN é delimitada pela Resolução de Conselho de Ministros 79/97). 

As áreas classificadas de REN foram extraídas da carta aprovada do município abrangido pela 

área de estudo e representadas sobre o respetivo extrato à escala 1:25 000, resultando a Carta 

de Reserva Ecológica Nacional (REN desagregada da CCDR-Centro) (Desenho 6 do Volume III – 

Peças Desenhadas). 

No Quadro abaixo, apresenta-se a relação entre áreas definidas no DL 93/90 e a legislação mais 

recente. 
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Quadro 3.9 – Relação de nomenclatura de Áreas de REN desagregada 

Áreas de REN desagregada 

Áreas definidas no Decreto-Lei nº93/90, de 
19 de março 

Áreas definidas no Decreto-Lei 124/2019 de 28 de 
agosto 

“Áreas com Risco de Erosão” “Áreas de Elevado risco de erosão hídrica no solo” 

“Cabeceiras das Linhas de Água” “Áreas Estratégicas de infiltração e de proteção e 
recarga de aquíferos” 

“Leitos dos Cursos de Água” “Cursos de água e respetivos leitos margens” 

“Zonas Ameaçadas pelas Cheias” “Zonas Ameaçadas pelas Cheias” 

 

No Quadro 3.10 e Quadro 3.11 apresentam-se as quantificações e designações das áreas de REN 

afetadas pela área de implantação do sobreequipamento, e pela Linha Elétrica de 30 Kv, 

nomeadamente pelos apoios e pelos acessos novos a construir e a beneficiar, que servirão a 

construção do Sobreequipamento. No caso dos acessos para construção da linha, o Plano de 

acessos apresentado no Anexo VIII-Plano de Acessos do Volume IV-Anexos do EIA pelo que a 

respetiva informação complementar encontrar-se-á em documento autónomo específico. 
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Quadro 3.10 – Afetação de categorias de áreas de REN pelos elementos de projeto do Sobreequipamento e da Linha Elétrica de 30 Kv associada – Fase e Construção (m2) 

Categoria/Reserva Ecológica 
Nacional (REN) 

SPET LE. SPET 

Estaleiro Temporário 
AE-SPET 

Fundação + Plataforma de Montagem 
Valas 

Elétricas 

Simples 

Valas 
Elétricas 

Em travessia 

Posto de 
Corte 

Acessos Novos 
incluindo Valetas 

de 50 cm 

Acessos Existentes a 
beneficiar incluindo 

Valetas de 50 cm 
Apoios 

Acessos 
Novos 

Acessos 
Existentes a 
beneficiar 

Faixa de 
Servidão 

AG01 AG02 AG03 AG04 AG05 

m2 

“Áreas com Risco de Erosão -- -- -- -- -- 357 -- -- -- 1 847 1 366 5 145 5 429 99 480 -- 

“Cabeceiras das Linhas de 
Água” 

-- -- 1 198 -- -- 328 1,7 -- -- 453 501 1 710 829 29 634 -- 

“Leitos dos Cursos de Água” -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 173 -- 

“Zonas Ameaçadas pelas 
Cheias” 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 707 -- 

Quadro 3.11 – Afetação de categorias de áreas de REN pelos elementos de projeto do Sobreequipamento e da Linha Elétrica de 30 Kv associada – Fase e Exploração (m2) 

Categoria/Reserva Ecológica 
Nacional (REN) 

SPET LE. SPET 

Fundação + Plataforma de Montagem 
Valas 

Elétricas 

Simples 

Valas Elétricas 

Em travessia 

Posto de 
Corte 

Acessos Novos 
incluindo Valetas de 

50 cm 

Acessos Existentes a 
beneficiar incluindo 

Valetas de 50 cm 
Apoios 

Acessos 
Novos 

Acessos Existentes 
a beneficiar 

Faixa de 
Servidão 

AG01 AG02 AG03 AG04 AG05 

m2 

“Áreas com Risco de Erosão -- -- -- -- -- 357 -- -- -- 1 847 77 5 145 5 429 99480 

“Cabeceiras das Linhas de 
Água” 

-- -- 1 161 -- -- 328 1,7 -- -- 453 28 1 710 829 29634 

“Leitos dos Cursos de Água” -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1173 

“Zonas Ameaçadas pelas 
Cheias” 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 707 
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De acordo com a análise do Desenho 6 do Volume III – Peças Desenhadas e dos Quadros acima, 

é possível observar que nas áreas previstas para a implantação dos elementos inerentes ao 

sobreequipamento (aerogeradores, Posto de Corte, Mastro Meteorológico, valas de cabos, 

outros) e na área de implantação da Linha Elétrica de 30 Kv, observa-se que foi minimizada a 

afetação da REN, sendo apenas afetada uma pequena área de “Cabeceiras de Linhas de água “ 

atualmente designadas por “Áreas Estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de 

aquíferos” por parte de um Aerogerador, o AG03 e Valas Elétricas.  

Os acessos ao sobreequipamento, novos, não afetam áreas de REN, no entanto uma parte dos 

acessos a beneficiar afetam, cerca de 1 847 m2 em “Áreas com Risco de Erosão” e 453 m2 em 

áreas de “Cabeceiras de Linhas de Água.” 

Relativamente à Linha Elétrica e respetivos apoios, observa-se a afetação de áreas de REN “Áreas 

com Risco de Erosão” atualmente designadas de “Áreas de Elevado risco de erosão hídrica no 

solo” por 32 apoios, nomeadamente os apoios AP1, AP3, AP5 ao AP16, AP18, AP26 ao AP29, 

AP37 ao AP49, e “Cabeceiras das Linhas de Água” atualmente designadas por “Áreas 

Estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” por 10 apoios, nomeadamente 

os AP 39 ao AP 49.  A nível de intervenção, na fase de exploração do projeto, apenas se observa 

a afetação de 105m2 por parte dos apoios da Linha Elétrica.  

Os novos acessos aos apoios da LE e os acessos existentes a beneficiar encontram-se igualmente 

inseridos em áreas de REN nas mesmas classes dos respetivos apoios. 

No quadro anterior encontra-se especificado as áreas integradas em REN e que são abrangidas 

pelas áreas em questão, de acordo com o Anexo II (Usos e ações compatíveis com os objetivos 

de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 

integradas na REN), mencionado no Artigo 20º do Decreto-Lei nº 124/2019. 

De acordo com artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 124/2019 “(…) nas áreas incluídas na REN são 

interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou privada que se traduzam em operações de 

loteamento; Obras de urbanização, construção e ampliação; Vias de comunicação; Escavações 

e aterros e Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e 

regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das 

operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais (…)”. 

No nº3 refere que “consideram-se compatíveis com os objetivos mencionados no número 

anterior os usos e ações que cumulativamente: a) não coloquem em causa as funções das 

respetivas áreas, nos termos do anexo I; e b) constem no anexo II do presente decreto-lei, que 

dele faz parte integrante (…). 

No caso específico do projeto em análise, referente a um centro electroprodutor de energias 

renováveis, de acordo com a alínea f) do Anexo II do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto: 

 

• “f) Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis” - é 

interdito para áreas de proteção do litoral, lagoas e lagos e albufeiras; os restantes usos estariam 

sujeitos a comunicação prévia; 
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Relativamente à Linha elétrica associada, a mesma enquadra-se na alínea i) do Anexo II: 

• "i) Redes elétricas aéreas de alta e média tensão, excluindo subestações" - é interdito para 

cursos de águas e respetivos leitos e margens; os restantes usos estão sujeitos a comunicação 

prévia. 

Tendo em consideração a afetação de “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga 

de aquíferos” por parte dos elementos de projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do 

Toutiço, o projeto estaria sujeito a comunicação prévia à CCDR-Centro (enquadramento na 

alínea f) do número II – Infraestruturas do Anexo II do Decreto-Lei n.º 239/2019, de 28 de agosto. 

Relativamente ao corredor de estudo da Linha Elétrica, tendo em consideração que integra 

“Áreas de elevado risco de erosão hídrica no solo”, “Áreas estratégicas de infiltração e de 

proteção e recarga de aquíferos ”e “Zonas ameaçadas pelas cheias”, caso algum apoio a definir 

intersete com alguma destas áreas, o projeto está sujeito a comunicação prévia à CCDR-Centro 

(enquadramento na alínea f) do número II – Infraestruturas do Anexo II do Decreto-Lei n.º 

124/2019, de 28 de agosto. 

Por fim, estando o presente Projeto sujeito a estudo de impacte ambiental (EIA), a pronúncia 

favorável da CCDR no âmbito do procedimento de EIA determina a não rejeição da comunicação 

prévia (ponto 7 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto). De acordo com o 

ponto 7 do Artigo 22.º, a não rejeição determina que os usos e ações objeto de comunicação 

prévia podem iniciar-se no prazo de 25 dias a contar da data de apresentação da comunicação 

prévia, podendo-se considerar que o parecer favorável da CCDR compreende a emissão de 

autorização. 

Face ao exposto, considera-se que o Projeto em análise é compatível com os objetivos de 

proteção ecológica definidos para estas áreas, estando sujeito a parecer favorável da CCDR no 

âmbito do presente procedimento de AIA. 

DOMÍNIO PÚBLICO HÍDRICO 

O Domínio Público Hídrico (DPH) é constituído pelo conjunto de bens que, pela sua natureza, 

são considerados de uso público e de interesse geral, pelo que se justifica o estabelecimento de 

um regime de carácter especial aplicável a qualquer utilização ou intervenção nas parcelas de 

terreno, localizadas nos leitos de água, bem como as respetivas margens e zonas adjacentes, 

com vista à sua proteção. Por conseguinte, nos terrenos do DPH deverá garantir-se o acesso 

universal à água e a passagem ao longo das águas. 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao DPH 

segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (que estabelece a titularidade 

dos recursos hídricos), retificada pela Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16 de janeiro, na 

Lei n.º 58/2005 (Lei da Água), de 29 de dezembro, na sua versão em vigor3 e no Decreto-Lei n.º 

 

3 Lei n.º 54/2005, de 11 de novembro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 11-A/2006, de 23 de 

fevereiro, pelo DL 245/2009, de 22/o9, pelo DL n.º 60/2012, de 14/03, pelo DL n.º 130/2012, de 22/06, 

pela Lei n.º 42/2016, de 28/12 e pela Lei n.º 44/2017, de 19/06), 
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226-A/2007, de 31 de maio (que estabelece o regime jurídico da utilização dos recursos 

hídricos). 

As áreas sujeitas a domínio hídrico estão identificadas com detalhe na carta de Enquadramento 

Hidrográfico, que constitui o DESENHO 10 do Volume III – Peças Desenhadas. Estas situações 

estão assinaladas para o leito e margem das linhas de água, designadas por ribeira e algumas 

outras linhas de água de reduzida dimensão.  

De acordo com o regime legal, o Domínio Hídrico associado a estas linhas de água (cursos de 

água não navegáveis nem flutuáveis) corresponde a uma faixa de 10 metros de largura referente 

às suas margens, e o DH associado à presença de cursos de água navegáveis ou flutuáveis deverá 

garantir-se a passagem ao longo das suas águas, constituindo-se uma área condicionada 

correspondente a uma faixa de 30 m. 

As áreas inseridas em Domínio Hídrico coincidentes com áreas de REN ficam sujeitas ao regime 

geral da REN, conforme estabelecido no respetivo regime jurídico, pelo que sobre as ações aí 

realizadas impendem as restrições já referidas anteriormente, no ponto referente à Reserva 

Ecológica Nacional que, como se viu, não tem impedimentos à instalação desta tipologia de 

projeto. 

Na área de implantação, de acordo com a Carta Militar, encontram-se linhas de água - Domínio 

Público Hídrico, evidenciado na Figura 3.13 e apresentado no âmbito da caracterização dos 

recursos hídricos superficiais (ver capítulo 4.3.1 e Desenho 4 do Volume III – Peças Desenhadas) 

e na Planta Síntese de Condicionantes (Desenho 11 do Volume III – Peças Desenhadas). No 

Quadro 3.12 apresenta-se a análise de Compatibilidade com esta condicionante. 
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Figura 3.13 – Domínio Hídrico ao longo da Área de Estudo do Sobreequipamento do Parque 
Eólico e do corredor de estudo da Linha elétrica 

De acordo com a análise da Cartografia, nomeadamente o DESENHO 10 - Enquadramento 

Hidrográfico do projeto, na área de implantação do projeto do sobreequipamento, isto é, na 

área onde serão construídos os vários elementos inerentes ao projeto não se observa a 

existência e consequente afetação de linhas de água, observa-se apenas a existência de algumas 

linhas de água de caráter torrencial localizadas nas proximidades da área de intervenção.  



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II: Relatório síntese 

71 

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, dando desta forma cumprimento da servidão do Domínio Hídrico que são 

salvaguardadas no âmbito do projeto. Observa-se no entanto o atravessamento de algumas 

linhas por parte da linha. 

ÁREAS SUBMETIDAS A REGIME FLORESTAL 

 

O regime florestal decorre dos decretos de 24 de dezembro de 1901, de 24 de dezembro de 

1903 e de 11 de julho de 1905. 

De acordo com o número 2 do artigo 5.º da Deliberação 422/2009 de 6 de fevereiro (PDM de 

Pampilhosa da Serra), a Resolução de Concelho de Ministros 41/2003 de 26 de março (PDM de 

Góis) e o artigo 7º do Aviso 10298/2015 de 9 de (PDM de Arganil), o regime jurídico das áreas 

submetidas a regime florestal é o que decorre da legislação em vigor. 

As áreas submetidas a regime florestal são estabelecidas no PROF do Centro e Litoral (PROF-CL) 

- Portaria n.º 56/2019, de 11 de fevereiro. 

Na Figura 3.14 apresenta-se as delimitações dos regimes florestais existentes na área de análise, 

que respeitam a: 

• - Regime Florestal da Aveleira; 

• - Regime Florestal do Rabadão; e 

• - Regime Florestal de Pampilhosa da Serra. 
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Figura 3.14 – Enquadramento do Projeto em áreas de Regime Florestal 

Para além do referido, no âmbito do parecer da APA ao PERJAIA do projeto em análise, refere 

que: “o projeto coincide com áreas submetidas ao Regime Florestal, nomeadamente o 

Perímetro Florestal da Serra da Aveleira, Perímetro Florestal do Rabadão, Perímetro Florestal de 
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Pampilhosa da Serra, pelo que carece de autorização das Assembleias de Compartes e demais 

procedimentos inerentes a esta servidão, nos termos da Lei nº 72/2014 de 2 de setembro.” 

O Regime de Condicionamento a considerar para o presente projeto refere-se essencialmente , 

caso se verifique a necessidade de abate de árvores em área submetida a regime florestal tem 

que ser previamente coordenado com o ICNF (nenhum corte de arvoredo se poderá efetuar sem 

prévio auto de marca - artigo 148º, do Decreto de 1903). 

Deste modo, deve ser prevista a comunicação ao ICNF na fase prévia ao licenciamento e deve 

proceder-se a um pedido de autorização das Assembleias de Compartes com jurisdição na área 

em causa. 

ÁREAS DE POVOAMENTOS FLORESTAIS PERCORRIDAS POR INCÊNDIOS NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 

 

O regime jurídico de proteção das áreas percorridas por incêndios florestais encontra-se 

previsto no Decreto-Lei nº 327/90, de 20 de outubro, co a redação que lhe foi conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março (terceira alteração ao Decreto lei nº 327/90, de 22 de 

outubro, alterado, por ratificação, pela Lei n.º 54/91, de 8 de agosto, e pelo Decreto Lei n.º 

34/99, de 5 de fevereiro). 

O conceito de povoamento florestal que se aplica é o que vigora na atual redação do Decreto-

Lei nº 124/2006: “«Povoamento florestal», terreno, com área maior ou igual a 0,5 hectares e 

largura maior ou igual a 20 metros onde se verifica a presença de árvores florestais que tenham 

atingido, ou com capacidade para atingir, uma altura superior a 5 metros e grau de coberto 

maior ou igual a 10 %;” 

De acordo com a Carta de Condicionantes e a informação disponibilizada no site do ICNF, 

apresenta-se de seguida a cartografia de áreas ardidas nos últimos 10 anos, bem como o 

enquadramento do projeto em análise. 
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Figura 3.15 - Áreas ardidas no período 2010-2019 

A área em análise faz parte das áreas percorridas por incêndios nos últimos 10 anos (ano dos 

incêndios - 2017).  



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II: Relatório síntese 

75 

  

 

Fotografia 3.2 – Áreas Ardidas, desde o incêndio ocorrido em 2017. 

As condicionantes aplicáveis, de acordo com o estipulado no regime jurídico em vigor, são 

relativas à interdição, pelo prazo de 10 anos, da construção de edificações em terrenos com 

povoamentos florestais percorridos por incêndios, não incluídos em espaços urbanos, 

urbanizáveis ou industriais classificados em planos municipais de ordenamento do território. 

Salienta-se contudo que para a tipologia de projeto em análise, podendo justificar-se a sua não 

consideração como “edificações”, importa referir ainda que, de acordo com o guia técnico do 

Plano Municipal da Defesa da Floresta contra incêndios (PMDFCI) - elaborado pelo ICNF como 

um instrumento de orientação e auxílio às equipas de elaboração dos PMDFCI municipais –, os 

parques eólicos são enunciados como podendo ser considerados Mosaicos de Parcelas de 
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Gestão de Combustível (MGPC)4, as quais constituem componentes das redes regionais de 

defesa da floresta contra incêndios e cumprem um importante papel na prevenção de incêndios 

sendo a prossecução do Projeto um contributo para a defesa da floresta contra incêndios. 

As proibições estabelecidas para áreas de povoamentos florestais podem ser levantadas, de 

acordo com o n. º4 do artigo 1.º, por despacho conjunto dos ministros responsáveis pelas áreas 

do ambiente e do ordenamento do território e da agricultura, a requerimento dos interessados 

ou da respetiva câmara municipal, apresentado no prazo de um ano após a data da ocorrência 

do incêndio. 

PONTOS DE ÁGUA DE COMBATE A INCÊNDIO 

 

O Despacho n.º 5711/2014, de 30 de abril, diz respeito ao Regulamento dos Pontos de Água que 

define as normas técnicas e funcionais relativas à classificação, cadastro, construção e 

manutenção dos pontos de água, integrantes das Redes de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(RDFCI). 

Entende-se que os Pontos de Água “quaisquer massas de água estrategicamente localizadas e 

permanentemente disponíveis para a utilização por meios terrestres e meios aéreos, nas 

atividades de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI), através de bombas, queda gravítica ou 

submersão, subdividindo-se em estruturas de armazenamento de água, planos de água e 

tomadas de água”. 

No Despacho n.º 5711/2014, de 30 de abril, definem-se as normas técnicas e funcionais a 

observar na manutenção dos pontos de água. Em particular, haverá que garantir o cumprimento 

das especificações técnicas dos pontos de água para abastecimento a meios aéreos, 

referenciadas no artigo 6.º do citado Despacho, que mencionam o seguinte (n.º 2, alíneas e) e 

f)): 

(…) “e) Garantir uma zona de proteção imediata, constituída por uma faixa sem obstáculos num 

raio mínimo de 30 metros contabilizado a partir do limite externo do ponto de água, com 

exceção dos planos de água cuja dimensão permita o abastecimento aéreo em condições de 

segurança, considerando-se como tais os que garantam uma área livre de obstáculos num raio 

de 30 metros a partir do ponto de abastecimento (…)” 

 

 

4 MGPC – “…conjunto de parcelas do território no interior dos compartimentos definidos pelas 
redes primária e secundária, estrategicamente localizadas, onde através de ações de silvicultura 
se procede à gestão dos vários estratos de combustível e à diversificação da estrutura e 
composição das formações vegetais, com o objetivo primordial de defesa da floresta contra 
incêndios.” – Decreto-Lei n.º 124/2006 
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(…) f). Garantir uma zona de proteção alargada, abrangendo os cones de voo de aproximação e 

de saída e uma escapatória de emergência, concebida em função da topografia e regime de 

ventos locais, com as dimensões e gabaritos constantes no anexo III (…)”  

Na Figura 3.12 representam-se os pontos de água mistos e terrestres, e respetiva zona de 

proteção, abrangidos pelas áreas de análise, segundo a análise dos PMDFCI. 

Da análise da figura verifica-se a inexistência de pontos de água de combate a incêndio que na 

área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico, relativamente ao corredor da linha 

elétrica, observa 1 ponto de água terrestre inserido no concelho de Arganil imediatamente antes 

do limite com o concelho de Pampilhosa da Serra. O mesmo é salvaguardado pela implantação 

dos apoios da Linha. 

Importa igualmente referir a proximidade à área de estudo do Sobreequipamento 

nomeadamente do aerogerador AG02, a 2 pontos de combate a incêndio, 1 Terrestre e 1 Misto. 

Os elementos de Projeto que constituem o Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço, 

encontram-se a uma distância que permite salvaguarda da distância de proteção deste ponto 

de água, pelo que o mesmo não será afetado.  

RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL 

O regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional é dado pelo Decreto-Lei nº 73/2009 de 31 de 

março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro. No seu artigo 21.º são 

definidas as ações interditas nas áreas afetas ao regime da RAN.  

É ainda referenciado, no artigo 22º, que “as utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN 

só podem verificar-se quando, cumulativamente, não causem graves prejuízos para os objetivos 

a que se refere o artigo 4.º e não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no 

que respeita às componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar -se 

nas terras e solos classificadas como de menor aptidão. 

De entre as ações compatíveis, e segundo orientações genéricas da DGADR, a instalação de 

parques de energias renováveis não pode ser enquadrável na exceção da alínea d) do n.º 1 do 

artigo 21.º “Instalações ou equipamentos para produção de energia a partir de fontes de energia 

renováveis”, pelo que a sua instalação terá de ser aferida ao abrigo do enquadramento 

excecional dado pelo artigo 25.º do referido Decreto-Lei, o qual determina no seu número 1 que 

podem “ser autorizadas, a título excecional, utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN 

para a realização de ações de relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal por 

despacho dos membros do Governo responsáveis pela área do desenvolvimento rural e demais 

áreas envolvidas em razão da matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em 

áreas não integradas na RAN”. 

Importa, contudo, referir, que a área de estudo do sobreequipamento de Toutiço não tem áreas 

de RAN. Relativamente ao Corredor de estudo da Linha Elétrica, observa-se a existência de 8,5 

ha de áreas de RAN, os apoios da Linha Elétrica de 30kV (LE.SPET) associada não afetarão áreas 

inseridas em Reserva Agrícola Nacional. 
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PATRIMÓNIO CULTURAL – CARVALHAL REDONDO – POVOAMENTO FORTIFICADO 

A constituição de servidões do Património Cultural refere-se à lei 107/01 de 08 de setembro (Lei 

do Património Cultural). 

Relativamente ao PDM de Arganil, município onde se insere o sítio “Carvalhal Redondo”, refere 

no seu Artigo 77 e 79º as disposições obrigatórias cumprir no caso de afetação destas áreas. 

De acordo com o Artigo 79, refere no seu nº1 que: “ O património Arqueológico encontra -se 

identificado na Planta de Ordenamento — Sistema Patrimonial e no anexo III do presente 

regulamento e compreende: a) Conjuntos ou sítios correspondentes aos valores arqueológicos 

e identificáveis; b) Áreas de potencial valor arqueológico correspondentes à delimitação de um 

território suscetível de ocorrência de valores arqueológicos”. 

O Sítio “Carvalhal Redondo” encontra-se listado no Anexo III do regulamento e ocupa uma área 

total de 23,85 ha do corredor de estudo da Linha Elétrica de 30 kV. 

De acordo com o nº 4 do mesmo Artigo 77º refere ara esta área o seguinte: 

“4 — Nos locais identificados como Sítio Arqueológico, na Planta de Ordenamento — Sistema 

Patrimonial, e listados no anexo III do presente regulamento, todas as intervenções que 

envolvam obras de edificação, obras de demolição, operações de loteamento, obras de 

urbanização e trabalhos de revolvimentos ou remoção de solos, ficam condicionadas à 

realização de trabalhos arqueológicos, efetuados nos termos da legislação em vigor, 

imprescindíveis à aprovação e execução das intervenções pretendidas.  

Nas áreas identificadas como de potencial valor arqueológico, os trabalhos que envolvam 

alteração do solo como remoção, revolvimento ou corte de árvores, com exceção de atividade 

agrícola devem ser precedidas de parecer prévio da entidade da tutela.  

5 — Dos achados fortuitos de vestígios arqueológicos deve ser dado conhecimento à 

administração do património cultural competente ou à autoridade policial, dentro do prazo de 

quarenta e oito horas. 

O projeto da Linha Elétrica, associada ao Sobreequipamento, dará cumprimento ao exigido no 

PDM de Arganil, no que respeita à consulta da entidade de tutela, a DGPC. 

Acresce ainda, que serão implementadas Medidas de Mitigação, identificadas no subcapítulo 

6.3.12 do presente EIA, que visem dar resposta aos tramites da legislação aplicável, devido à 

afetação da área em causa. 

CAPTAÇÕES PÚBLICAS E PROTEÇÃO 

A constituição de servidões relativas à captação de águas subterrâneas para abastecimento 

público segue o regime previsto pelo Decreto-Lei nº 382/99, de 22 de setembro, com as 

alterações decorrentes do artigo 37º da Lei da Água (aprovada pela Lei nº 58/2005, de 29 de 

dezembro), pelo Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de maio, e pela Portaria nº 702/2009, de 6 

de julho.  
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De acordo com o Artigo 37º, nº 3 da Lei da Água, o perímetro de proteção compreende três 

áreas: 

• Zona de proteção imediata - área de superfície do terreno contigua à captação 
em que, para a proteção direta das instalações da captação e das águas 
captadas, todas as atividades são, por princípio, interditas. 

• Zona de proteção intermédia – área da superfície do terreno contínuo exterior 
à zona de proteção imediata, de extensão variável, onde são interditas ou 
condicionadas as atividades ou instalações suscetíveis de poluírem, alterem a 
direção do fluxo ou modificarem a infiltração daquelas águas, em função do 
risco de poluição e da natureza dos terrenos envolventes. 

• Zona de proteção alargada – área da superfície do terreno contínua exterior à 
zona de proteção intermédia, destinada a proteger as águas de poluentes 
persistentes, onde as atividades e instalações são interditas ou condicionadas 
em função do risco de poluição. 

Relativamente à servidão associada a cada zona de proteção, refere-se que a zona de proteção 

imediata é constituída por um raio mínimo de 20m na qual é interdita qualquer instalação ou 

atividade (…) Nesta zona o terreno é vedado e tem que ser mantido limpo de quaisquer resíduos, 

produtos ou líquidos que possam provocar infiltração de substâncias indesejáveis para a 

qualidade da água da captação. 

No PDM de Arganil, de acordo com o Artigo 73º” Áreas de Proteção da Rede de Abastecimento 

de Água”, refere o seguinte para as captações de água para abastecimento público: 

“1- As captações de água para abastecimento público estão sujeitas ao regime de proteção 

definido pela legislação em vigor; 5 — Até à definição dos perímetros de proteção às captações 

de água para abastecimento público é fixado uma faixa de proteção de 200 metros, não sendo 

admissível nesta faixa e existência de sumidouros de águas negras abertas na camada aquífera 

captada, outras captações, regas com águas negras, explorações florestais das espécies de 

crescimento rápido, instalações pecuárias ou instalações industriais cujos efluentes possam 

constituir perigo de poluição ou contaminação de águas.” 

 

No PDM de Góis, de acordo com o Artigo 58º “Áreas de proteção aos sistemas de abastecimento 

de água” refere o seguinte para as captações de água para abastecimento público: 

“(…) 1) É definida uma faixa de proteção próxima de 60 m em torno dos limites exteriores das 

captações, furos ou drenos de captação de água para abastecimento público. Nesta faixa de 

proteção próxima, que deverá ser delimitada por vedação, fica proibida a construção de 

edifícios, bem como a instalação de coletores, fossas sépticas e outros focos de poluição 

bacteriana ou química; 2) É definida uma faixa de proteção à distância de 200 m em torno das 

captações de água para abastecimento público. Nesta faixa não são permitidos sumidouros de 

águas negras, estações de fornecimento de combustíveis, outras captações, rega com águas 

negras, atividades poluentes nem a construção de edifícios, com exceção dos inerentes ao 

sistema de abastecimento de águas (…)” 
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No PDM de Pampilhosa da Serra, de acordo com o Artigo 44º “Sistemas de Saneamento básico 

e irrigação” refere o seguinte para as captações de água para abastecimento público: 

“(…)10 — As captações de água subterrânea destinadas ao estabelecimento público de água 

para consumo humano são abrangidas pelas disposições e proteções estabelecidas na legislação 

em vigor, nomeadamente o disposto no Decreto Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, ou outros 

diplomas que o venham a alterar ou substituir(...)” 

Através da análise da Carta Síntese de Condicionantes, e da Figura 4.25, é possível observar que 

no interior da área de estudo do sobreequipamento não existe interseção com a área de 

proteção de captações de água, não sendo a mesma afetada pelos elementos de projeto. O 

mesmo se refere à Linha Elétrica de 30 kV (LE.SPET). 

LINHAS ELÉTRICAS (MÉDIA E MUITO ALTA TENSÃO) E SUBESTAÇÃO ELÉTRICA 

As servidões administrativas referentes a infraestruturas de produção, transporte e distribuição 

de energia elétrica seguem o regime previsto nos artigos 54.º e 56.º do Regulamento de Licenças 

para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26.852, de 30 de julho de 1936, no 

artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 43.335, de 19 de novembro de 1960, e no artigo 38.º do Decreto-

Lei n.º 182/95 de 27 de julho. 

O regulamento de Licenças para Instalações Elétricas é definido pelo Decreto-Lei n.º 26852, de 

30 de julho de 1936, alterado pelo Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de junho, e o Regulamento de 

Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT), aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 

1/92, de 18 de fevereiro, que estabelece as faixas de proteção, quer para a rede de transporte, 

quer para a rede de distribuição. 

De referir ainda o Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em 

Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84 de 26 de dezembro, 

bem como as normas e recomendações da DGEG e da EDP Distribuição. De acordo com o artigo 

28.º do RSLEAT, deverão ser respeitadas as seguintes zonas de proteção das linhas elétricas 

existentes (largura máxima da faixa): 

• Linhas BT e MT (Rede Nacional de Distribuição EDP): 

▪ Linhas de tensão 1,5Kv até 40 KV: 15m (7,5m para cada lado do 

eixo da linha); 

▪ Linhas de tensão 40Kv até 60 KV: 25m (12,5m para cada lado do 

eixo da linha) 

• Linhas AT (Rede Nacional de Transporte, REN):  

▪ Linhas de tensão superior a 60 KV: 45m (22,5m para cada lado 

do eixo da linha) 

De acordo com a análise do PDM, observa-se a existência de uma linha elétrica da REN de 220 

KV localizada paralelamente à linha elétrica associada ao sobreequipamento O Projeto da Linha 

elétrica deverá garantir as distâncias mínimas de segurança. 
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Na zona de atravessamento, a mesma será feita com o acompanhamento de pessoal técnico da 

REN.   

  

Fotografia 3.3 – Linha de 220 kV da REN, localizada, mas imediações da área de implantação 

REDE MUNICIPAL – ESTRADAS MUNICIPAIS 

A Lei n.º 34/2015 aprova o novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN). O 

novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, o qual revoga as servidões que se 

aplicavam à rede rodoviária nacional (DL nº13/94, de 15 de janeiro), bem como os diplomas 

legais que se aplicavam às autoestradas da rede concessionada do estado, as zonas de servidão 

non aedificandi e de visibilidade aplicáveis às categorias de estradas acima identificadas constam 

no EERRN, respetivamente os artigos 32º e 33º, estabelece as regras que visam a proteção da 

estrada e sua zona envolvente, fixa as condições de segurança e circulação dos seus utilizadores 

e as de exercício das atividades relacionadas com a sua gestão, exploração e conservação.  

Na área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico apenas se observa a existência de 

algumas estradas municipais não classificadas. Em relação à Linha Elétrica, observa-se a 

existência da Estrada Municipal EM 544 e o Caminho Municipal (CM 1399) e a EM 547. 

Relativamente às estradas e caminhos municipais, a constituição de servidões segue o regime 

previsto na Lei n.º 2110 de 19 de agosto de 1961.  

De acordo com o Artigo 58.º “Não é permitido efetuar qualquer construção nos terrenos à 

margem das vias municipais: 1- Dentro das zonas de servidão non aedificandi, limitadas de cada 
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lado da estrada por uma linha que dista do seu eixo 6 m e 4,5 m, respetivamente para as estradas 

e caminhos municipais. 

 

 

Fotografia 3.4 – Estrada Municipal EM 543 existente ao longo do corredor de estudo da LE 

O Projeto da Linha Elétrica (LE.SPET) dá cumprimento à zona de servidão non aedificandi das EM 

identificadas e atravessadas. 

MARCOS GEODÉSICOS E ESTRELAS DE PONTARIA 

A Rede Geodésica Nacional é composta por um conjunto de pontos coordenados - Vértices 

Geodésicos - que possibilitam a referenciação espacial. Estes Vértices, tradicionalmente 

designados por Marcos Geodésicos, destinam-se a assinalar pontos fundamentais para apoio à 

cartografia e levantamento topográficos e devem ser protegidos por forma a garantir a sua 

visibilidade. 

A constituição de servidões relativas à sinalização geodésica e cadastral segue o regime previsto 

pelo Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril (artigos 19.º a 22.º) que estabelece a nova 

regulamentação para a correta e atempada demarcação da propriedade e uma eficiente guarda 

e conservação dos sinais geodésicos e cadastrais. 

De acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril), são definidas áreas 

de servidão circunjacentes aos marcos geodésicos construídos pelo Instituto Geográfico e 

Cadastral, atual Instituto Geográfico Português, que têm as seguintes características: 

• os Marcos geodésicos de triangulação cadastral têm zonas de proteção que 

abrangem uma área em redor do sinal com o raio mínimo de 15 metros. 
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A extensão da zona de proteção é determinada, caso a caso, em função da visibilidade 

que deve ser assegurada ao sinal construído e entre os diversos sinais; 

• os proprietários ou usufrutuários dos terrenos situados na zona de proteção, 

não podem fazer plantações, construções ou outras obras ou trabalhos que 

impeçam a visibilidade das direções constantes das minutas de triangulação; 

• os projetos de obras ou planos de arborização na proximidade dos marcos 

geodésicos não podem ser licenciados sem prévia autorização do referido 

Instituto. 

Segundo o referido diploma, a sua zona de proteção é de 15 m, sendo que qualquer intervenção 

na mesma apenas poderá ser autorizada pelo Instituto Geográfico e Cadastral, desde que não 

prejudique visibilidade do vértice.  

De acordo com a informação disponibilizada pela atual Direção Geral do Território, e pelos PDM 

dos municípios de Arganil, Góis e Pampilhosa da Serra, foram identificados no interior da área 

de estudo do Sobreequipamento 1 (um) vértice geodésico “Gatucha” e Estrelas de Pontaria 

cartografado no extrato da Carta de Síntese de Condicionantes (DESENHO 7 do Volume III – 

Peças Desenhadas) e 1  no corredor de estudo da LE, mas que a área de proteção (mínimo buffer 

de 15m) é cumprido pelos elementos do projeto, não sendo por isso afetados. 

 

 

Fotografia 3.5 – Marco Geodésico “Gatucha” existente no interior da área de estudo do 
Sobreequipamento (SPET) 

Relativamente às visadas entre os Marcos Geodésicos não devem ser sobrepostas pelos 

elementos de projeto O projeto garante a salvaguarda das condicionantes de mirada dos 

respetivos vértices geodésicos. Para garantir que o projeto está conforme será feita uma 

comunicação à DGT, de forma a esta entidade se pronuncie sobre o projeto. 
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 TABELA SÍNTESE 

No Quadro 3.12 que se segue resume-se a análise de conformidade com condicionantes que 

incidem e vigoram na área de estudo. 

Quadro 3.12 – Análise de conformidade das condicionantes 

CONDICIONANTES ANÁLISE DE CONFORMIDADE 

Domínio Publico Hídrico 

1) Área de Implantação do Sobreequipamento: não há 

interceção de domínio Hídrico (DH) por parte dos elementos 

de projeto do inerentes ao sobreequipamento. O projeto em 

si, contempla passagens hidráulicas e valetas que visam 

garantir uma correta drenagem das vias e áreas a 

intervencionar. 

2) Linha elétrica de 30 kV e respetiva faixa de servidão: apesar 

de se observarem vários atravessamentos de linhas de água, 

a afetação do DH foi evitado, por parte da implantação dos 

apoios da LE.SPET. 

REN 

1) Área de implantação do Sobreequipamento: abrange áreas de 

Áreas Estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de 

aquíferos; seria efetuada a comunicação prévia à CCDR-Centro No 

entanto, uma vez que o Projeto está em fase de AIA, fica sujeito a 

parecer favorável da CCDR no âmbito do presente procedimento 

de AIA. 

2) Linha elétrica de 30 kV e respetiva faixa de servidão: Os apoios 

que se encontram em áreas de REN, seria efetuada a comunicação 

prévia à CCDR-Centro No entanto, uma vez que o Projeto está em 

fase de AIA, fica sujeito a parecer favorável da CCDR no âmbito do 

presente procedimento de AIA. 

RAN 

1) Área de implantação do Sobreequipamento: Não são afetadas 

áreas de RAN pelos elementos de projeto; 

2) Linha elétrica de 30 kV e respetiva faixa de servidão: Não são 

afetadas áreas de RAN pelos apoios da LE. 

Servidões da Rede Elétrica 

1) Área de implantação do Sobreequipamento: A tipologia do projeto 

respeita as condicionantes 

2) Linha elétrica de 30 kV e respetiva faixa de servidão: A tipologia do 

projeto respeita as condicionantes 

Servidões Rodoviárias 

1) Área de implantação do Sobreequipamento: sem condicionalismo 

ao projeto do SPET 

2) Linha elétrica de 30 kV e respetiva faixa de servidão: A tipologia do 

projeto respeita as servidões das EM existentes 

Vértices Geodésicos 
1) Área de implantação do Sobreequipamento: O projeto respeita 

os condicionalismos. 
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CONDICIONANTES ANÁLISE DE CONFORMIDADE 

2) Linha elétrica de 30 kV e respetiva faixa de servidão: A Linha 

elétrica respeita os condicionalismos. 

Pontos de Água de Combate a 

incêndio 

1) Área de implantação do Sobreequipamento: A tipologia do projeto 

respeita as condicionantes 

2) Linha elétrica de 30 kV e respetiva faixa de servidão: A tipologia do 

projeto respeita as condicionantes 

Povoamentos florestais 

percorridos por Incêndios e 

Perigosidade de Incêndio 

Proceder-se-á em conformidade com o levantamento de autorização 

por parte da entidade competente nas áreas em que for aplicável. 

Faixa de Gestão de Combustível- 

Rede Primária 
Obtenção de Parecer por parte do ICNF. 

Regime florestal 

O planeamento e execução das obras com participação do ICNF, 

designadamente para coordenação do eventual abate de árvores sob o 

traçado da linha elétrica e será feita uma comunicação do projeto à 

associação de compartes envolvida. 

Património Cultural 

O projeto da Linha elétrica cumprirá um conjunto de medidas de 

mitigação especificas identificadas no capitulo 6.3.12, que vão de 

encontro à legislação e exigências da tutela, bem como ao 

regulamento do PDM de Arganil. 
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3.4 DESCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS OU AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO 

 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O local para a instalação de um Parque Eólico tem que reunir um conjunto de 

condições/particularidades inerentes à especificidade da tipologia do projeto, designadamente: 

• Potencial Eólico,  

• Orografia do Terreno; 

• Disponibilização de terrenos,  

• Local de interligação à rede pública para escoar a energia elétrica produzida.  

• Condicionamentos e Restrições Legais à tipologia de projeto. 

•  Afastamento de Áreas Sensíveis  

Deste modo, o processo de seleção de alternativas ao local para a instalação de um Parque Eólico 

é de certa forma restritivo e muito limitativo.  

Neste caso específico, a seleção de alternativas é um processo ainda mais restritivo, tratando-se 

de um Sobreequipamento de um Parque Eólico existente, o que de acordo com a legislação em 

vigor, obriga a implantar o(s) novo(s) aerogerador(es) em áreas próximas do parque eólico a ser 

sobreequipado, com o objetivo de rentabilizar as infraestruturas existentes, acrescido de 

considerar as áreas disponíveis que reuniam todas as condições viáveis para um projeto desta 

natureza. 

 JUSTIFICAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS VIÁVEIS AO PROJETO 

A análise de alternativas foi, assim, restringida às áreas com potencial eólico, arrendadas ou 

disponíveis para arrendamento, e localizadas na vizinhança do Parque Eólico de Toutiço, sendo 

condição preferencial a maior proximidade às infraestruturas existentes (mas suficientemente 

afastadas dos aerogeradores existentes, assegurando a não interferência no normal 

funcionamento destes), desde que estas zonas fossem isentas de condicionantes. 

Com as condições anteriormente referidas, a conceção do projeto iniciou-se pela identificação das 

áreas com potencial eólico suficiente para viabilizar o projeto, arrendadas ou passíveis de 

arrendamento, preferencialmente próximas da subestação, de interligação. Posteriormente a esta 

seleção, fez-se uma análise ambiental preliminar às áreas selecionadas, baseada em visitas de 

campo de alguns descritores considerados mais relevantes e pesquisa bibliográfica. 

O trabalho previamente realizado levou a considerar para implantação do Projeto a área de estudo 

apresentada na Figura 3.16, tendo-se dentro dessa área otimizado a implantação das várias 

infraestruturas que constituem o Projeto, respeitando as condicionantes identificadas no presente 

EIA e procurando-se minimizar as intervenções a efetuar. Refira-se que esta área de estudo, foi 

avaliada previamente em fase de PERJAIA. 
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Deste modo, considerando este contexto, não foi equacionada qualquer alternativa de 

localização. 

 

Figura 3.16 – Área de Estudo previamente definida em fase de PEA (prévio ao presente EIAI 
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3.5 DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO 

 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PROJETO 

 A implantação do Projeto implica a instalação/execução dos seguintes elementos e 

infraestruturas principais, cuja descrição detalhada se apresenta em seguida: 

• 5 aerogeradores, com uma potência nominal unitária de 4,3 MW; 

• 5 plataformas de apoio à montagem dos aerogeradores; 

• Rede elétrica de cabos de interligação dos aerogeradores ao edifício de Posto de 

Corte (subterrânea), de 30 kV; 

• 1 Posto de Corte; 

• 1 Torre Meteorológica; 

• Acessos novos aos Aerogeradores; 

• Ligação à Subestação de Pampilhosa da Serra (existente e parte integrante do 

Projeto do PE do Toutiço) – construção de uma Linha elétrica aérea de 30kV. 

Na definição e localização dos elementos e infraestruturas que compõem o projeto, foram tidas 

em consideração a dispersão espacial do recurso eólico, as distâncias requeridas entre 

aerogeradores - de modo a minimizar as perdas por efeito de esteira - a existência de parques 

eólicos próximos, as grandes condicionantes ambientais identificadas, assim como a contratação 

de terrenos. 

 PARQUE EÓLICO 

Conforme já referido, o Projeto em análise, será composto por 5 aerogeradores, cada aerogerador 

terá associada uma plataforma de montagem, valas Elétricas, acessos novos e um Posto de Corte. 

Na Figura 3.17 e no DESENHO 1 do Volume II - Peças Desenhadas, apresenta-se o Projeto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Toutiço e nos subcapítulos seguintes apresenta-se uma 

breve descrição dos elementos que o constituem. 
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Figura 3.17– Apresentação do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Toutiço 
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 AEROGERADORES 

Cada aerogerador terá a seguinte constituição base:  

• Torre; 

• “Nacelle” ou Cabine; 

• Grupo gerador; 

• Sistemas mecânicos e de acionamento primário; 

• Três perfis alares que constituem as pás do rotor; 

• Sistemas de controlo, regulação, travagem e segurança; 

• Instalações elétricas; 

• Restante equipamento e demais acessórios, necessários ao seu bom 

funcionamento. 

Estruturalmente, um aerogerador é basicamente constituído por uma estrutura tubular cónica, a 

torre, que suporta uma unidade motora constituída por uma hélice de três pás (Figura 3.18).  

 

 

Figura 3.18 - Constituição principal de um aerogerador 

O eixo da turbina aciona um gerador, instalado no interior da nacelle, também instalada no cimo 

da torre. 
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As torres serão constituídas por uma estrutura tubular cónica, composta por três ou mais troços 

em aço, com proteção anticorrosiva.  

A cabine será constituída por uma estrutura em aço, com a carenagem em fibra de vidro reforçada 

com resina epoxy ou poliéster. Esta será apoiada em base móvel, através de rolamentos, que lhe 

permite a orientação adequada à direção do vento, comandada por um sistema de controlo de 

posição e acionada por motores elétricos. Os sistemas de medida meteorológica, afetos aos 

sistemas de regulação, designadamente cata-ventos e anemómetros, instalados no exterior das 

cabinas, serão equipados com dispositivos contra a formação de gelo, de forma a evitar a avaria 

ou o mau funcionamento dos mesmos. 

Cada aerogerador (AG) terá, no lado exterior da porta, um letreiro, visível pelo menos a 50 m, com 

o seu número de ordem (ex.: AG 01) de identificação. No seu exterior, será, ainda, afixada uma 

chapa de aviso de “Perigo de Morte”, resistente à intempérie, na cor e dimensões regulamentares. 

O aerogerador será do tipo eixo horizontal, de 3 pás, e potência unitária de 4,3 MW (Potência 

Máxima). 

Relativamente às dimensões da máquina, a torre terá uma altura de cerca de 120 m (altura do 

veio ao solo) com uma base de 17 m de diâmetro e o diâmetro do rotor do aerogerador terá 158 

m. 

Na base da torre, está prevista uma porta que permite subir à torre pelo interior, por meio de uma 

escada com sistema de proteção. Cada segmento da torre está equipado com plataformas e 

iluminação de emergência. 

A energia elétrica produzida pelo aerogerador é conduzida para o respetivo Posto de Corte e Corte 

através da rede elétrica interna.  

O sistema de regulação para comando do ângulo das pás da turbina será constituído por conjuntos 

de engrenagens acionadas por motores elétricos controlados por microprocessadores. As pás 

poderão ser colocadas em bandeira (0º com a direção do vento) para efeitos da travagem 

aerodinâmica do rotor. Este conjunto situa-se na cabina do grupo, alimentado a partir dos serviços 

auxiliares respetivos ou, na falha destes, a partir de baterias de emergência. 

A travagem do rotor será assegurada por dois sistemas, um constituído por travão mecânico, de 

disco, montado no veio do grupo, e outro, do tipo aerodinâmico, através da variação do passo das 

pás, até ao seu posicionamento em bandeira, reduzindo a velocidade do rotor. O travão de disco 

assegurará a paragem final e o bloqueio na situação de parado do rotor. Haverá ainda um sistema 

de travagem que assegurará o bloqueio da cabina em torno do seu eixo de rotação. 

O sistema de orientação da cabina será constituído por um conjunto de engrenagens acionadas 

por motores elétricos, apoiado numa chumaceira de rolamentos. A alimentação destes motores 

será feita a partir dos serviços auxiliares respetivos. Estes sistemas serão supervisionados pelo 

autómato do grupo, que recebe informação dos sistemas de controlo de posição, constituído por 

anemómetros, sensores de posição e direção do vento, que lhes permite orientar a cabina e 

posicionar as pás adequadamente. 
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Por forma a minimizar o impacte visual do aerogerador é aplicada uma pintura nos seus 

componentes de cor que permita integrá-los na paisagem, dentro do possível, tendo o cuidado de 

evitar uma percentagem excessiva de brilho de tinta. Realça-se desde já que grande parte dos 

aerogeradores que instalados nos parques eólicos em Portugal são pintados com tinta sem brilho 

(tinta mate), com uma cor que corresponde geralmente a um cinzento esbranquiçado. 

Está previsto os aerogeradores terem balizagem aeronáutica de acordo com a Circular de 

Informação Aeronáutica n.º 10/3, de 6 de maio. Assim, no topo da cabina das torres instaladas 

nas extremidades do Parque Eólico, nas situadas em cotas mais elevadas, e de forma a assegurar 

que entre duas torres balizadas a distância não seja superior a 900 m, serão instaladas armaduras 

equipadas com lâmpadas de néon, ou halogéneo, em compartimento ótico reforçado, para 

sinalização à navegação aérea, diurna branca intermitente e noturna vermelha fixa, de acordo 

com a regulamentação aeronáutica aplicável.  

A iluminação interior das torres e cabinas será assegurada por armaduras fluorescentes, e no 

exterior, por armaduras antivandalismo, comandadas por detetores de presença, junto da 

entrada. 

Os níveis de ruído dos aerogeradores estarão de acordo com as normas europeias em vigor, e 

normas específicas, em particular a IEC-61400-14. Ao nível de emissões sonoras, o funcionamento 

dos aerogeradores pode atingir níveis sonoros de 95,8 dB(A) a 106 dB(A), dependendo da 

velocidade do vento. Porém, quando os aerogeradores se encontrem imobilizados o mesmo 

diminuirá e será nulo. Os níveis de ruído do aerogerador estarão em conformidade com as normas 

europeias em vigor. 

As Instalações Elétricas e os Equipamentos dos aerogeradores estarão de acordo com as Normas 

e Regulamentos aplicáveis, designadamente as emanadas da Comissão Eletrotécnica 

Internacional (CEI), o Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e de 

Seccionamento (RSSPTS) e as Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT), 

constantes na Portaria n.º 949-A/2006, conforme aplicável. 

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas nos aerogeradores será estabelecido de 

acordo com as normas CEI-1024-1/2 e 61024-1. O sistema de captura de descargas será colocado 

na extremidade das pás da turbina, sendo depois conduzidas por cabo, no interior destas, até às 

respetivas flanges e destas para o veio principal, donde serão descarregadas para a estrutura da 

cabina através de escovas e anéis coletores. A partir desta será ligada por cabo à estrutura da 

torre, sendo as várias secções da torre interligadas entre si até à malha da rede de terras 

subterrânea. 

Os equipamentos mais sensíveis, como os computadores e sistemas de comunicações serão 

protegidos por descarregadores contra sobretensões, com proteção média e fina, constituídos por 

varistores. 

As características gerais dos aerogeradores previstos a instalar no Sobreequipamento do Parque 

Eólico do Toutiço são as indicadas no Quadro 3.13. 
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Quadro 3.13 - Características dos Aerogeradores 

Dados Gerais do Aerogerador  

Potência Nominal Unitária 4,3 MW (Potencia Máxima) 

Número de aerogeradores 5 

Posição do Eixo de Rotação Horizontal 

Altura da torre (HH) 120 m 

Diâmetro do rotor 158 m 

Turbina 

Potência Máxima da Turbina 4 000 kW 

Número de pás 3 

Tipo de regulação de potência Pás de ângulo de ataque variável e velocidade variável 

Material das Pás Fibra de Vidro reforçada por resina de poliéster 

Gerador 

Potência nominal 4,3 MW (Potencia Máxima) 

Tipo Assíncrono 

Número de Fases  3 

Tensão nominal 400-1000 V 

Frequência  50 Hz 

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

Velocidade do Vento para a 
potência Nominal 

12,5 m/s 

Velocidade de Paragem 22m/s 

Velocidade de rotação  779-1440 rpm 

Velocidade do vento início de 
funcionamento 

3 m/s 

 

 PLATAFORMAS PARA MONTAGEM DOS AEROGERADORES 

Para a montagem dos aerogeradores, e eventuais operações de grande manutenção/reparação, 

será necessário proceder à construção 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 dos principais componentes destes, com recurso a gruas 

de elevada capacidade (Fotografia 3.6). 
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Fotografia 3.6 - Exemplo da plataforma de um aerogerador no decorrer das montagens 

Estas plataformas, correspondem à regularização e consolidação do terreno numa área que 

permita a montagem em segurança dos aerogeradores, praticamente terminam as suas funções 

no final do período de construção do sobreequipamento, voltando a ser utilizadas apenas em 

casos excecionais de grandes reparações, em que seja necessário o recurso a equipamentos 

pesados. A dimensão de cada plataforma será da ordem de cerca de 1 800 m2 (60 x 30 m). 

Assim, para a montagem de cada aerogerador será necessária uma área sem obstáculos, que 

frequentemente acaba por ser o próprio terreno natural, o qual é previamente decapado e depois 

regularizado e consolidado com o escombro que resulta da escavação necessária à implantação 

do correspondente maciço de fundação. Para aerogeradores implantados ao longo dos acessos, é 

frequente utilizar estes como parte integrante das plataformas de montagem, diminuindo assim 

a área efetivamente intervencionada. 

Na sua geometria, deverá privilegiar-se, o mais possível, uma inserção harmoniosa com o terreno, 

acompanhando, a maior dimensão, as curvas de nível, tentando-se manter o terreno o mais 

natural possível. No caso de se realizarem movimentos de terra, estes serão otimizados, 

equilibrando-se aterros e escavações. O encontro das áreas de intervenção com o terreno natural, 

nomeadamente os taludes, far-se-á de forma gradual até às cotas do terreno natural, com 

pendentes suaves, de modo a que as plataformas se insiram convenientemente na paisagem. 

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 parque, 

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. 

Na Fotografia 3.7 apresenta-se uma ilustração exemplificativa de uma plataforma renaturalizada, 

na qual se pode observar a sua perfeita integração na envolvente próxima. 
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Fotografia 3.7 - Exemplo da plataforma de um aerogerador após recuperação 

 VALA DE CABOS 

A interligação entre os aerogeradores e o Posto de Corte será realizada através de uma rede 

elétrica de cabos subterrânea.  

Durante o desenvolvimento do projeto de execução do Sobreequipamento do Parque Eólico, 

foram avaliadas várias soluções alternativas para o layout da vala de cabos, todas devem 

considerar que tecnicamente as valas de cabos têm de ficar sempre separadas ou contíguas em 

duas valas de forma a minimizar riscos de electrocução e consequente dano. 

Tendo em conta as condicionantes existentes no terreno, em articulação com as necessidades 

técnicas, a solução encontrada prevê a utilização do acesso existente para a instalação dos cabos 

(junto à berma do acesso (ver Fotografia 3.9)), evitando uma descida com cerca de 100 m e uma 

inclinação de 17 graus, ao que teria de corresponder um trabalho que, por si só seria muito mais 

impactante do ponto de vista técnico e ambiental. 

De forma a facilitar a visualização no terreno da intervenção pretendida, apresenta-se de seguida 

o registo fotográfico dos locais de implantação das Valas de Cabos no Sobreequipamento do PE 

do Toutiço, acrescido de um breve enquadramento cada registo fotográfico apresentado. 

Deste modo, verifica-se que a solução alternativa que conduz a uma menor extensão de cabos, 

valas e consequentemente menores intervenções corresponde à solução desenvolvida para o 

presente Projeto. 
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Fotografia 3.8 – Área junto do futuro aerogerador AG1 (esquerda)/ Acesso existente e envolvente vista para o AG02 onde está instalada a Torre de rádio (centro) / Área do Posto de Corte, acesso principal e entroncamento com o 
acesso à esquerda onde se pretende instalar a vala de cabos 

 

Fotografia 3.9 - Local pretendido para passar a vala de cabos (esquerda) / Acesso existente por onde irá passar a vala de cabos (centro) /Ao fundo é possível observar o acesso na chegada ao monte do AG1 (direita) 
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Fotografia 3.10 – Localização do primeiro Poste da LE de 30 kV 

Conforme é possível observar através do registo fotográfico apresentado, onde se observam os 

acessos existentes e onde a vala de cabos se desenvolve paralelamente, refere-se que não 

ocorrerá qualquer intervenção a não ser a própria vala, mantendo-se o acesso tal como está 

atualmente. A intervenção na vala, será a mais reduzida possível, sendo a área a intervencionar 

regularizada e coberta com terra vegetal, de forma a regenerar naturalmente. 

Relativamente à travessia das linhas de água de drenagem existentes, as mesmas passam por cima 

da vala de cabos e esta, nessas zonas, toma a configuração de vala em travessia (tubos negativos 

envoltos em betão. 

 ACESSOS 

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 para assegurar o escoamento das águas pluviais.  
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À semelhança da extensão da vala de cabos, os novos acessos a construir no âmbito do Projeto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Toutiço, terão uma extensão muito reduzida, uma vez que 

a grande maioria corresponde a beneficiação de acessos já existentes. 

Toda a extensão de acesso será pavimentada com uma camada de tout-venant, em caixa e sobre 

terreno estabilizado. Ao longo do acesso haverá sempre que se justificar, além da valeta, 

travessias hidráulicas para assegurarem o escoamento de águas pluviais. 

Importa referir que a estrutura de pavimento será preconizada tendo em atenção a manutenção 

da caracterização paisagística do local, em que os acessos se apresentarão com um pavimento de 

aspeto e coloração similar aos já existentes, e a pretensão de, na medida do possível, evitar a 

alteração das características de permeabilidade do terreno existente. 

O estudo realizado, que teve em atenção as acessibilidades e pistas existentes no local, teve como 

condicionante prioritária que o acesso ficasse o mais agarrado possível ao terreno existente, tendo 

sido objetivo do projeto que existisse uma compensação de terras entre o volume de escavação e 

o volume de aterro, de forma a minimizar quer a existência de terras para depósito quer de terras 

de empréstimo.  

Desta forma identifica-se uma área de aproximadamente 32 410 m2 de acessos existentes a 

beneficiar (nas fases de construção e exploração do projeto) que implicarão uma intervenção 

mínima, e uma afetação de aproximadamente 7 835 m2 de acessos novos a construir na fase de 

construção , reduzindo esta afetação na fase de exploração para 4 010 m2 , uma vez que uma parte 

da área intervencionada na fase de construção será alvo de recuperação e regeneração natural. 

No que respeita aos acessos a construir e beneficiar inerentes ao Projeto da Linha Elétrica de 

30 kV, apresenta-se no Anexo VIII-Plano de Acessos do Volume IV-Anexos do EIA, o Plano de 

Acessos respetivo, no qual se inclui em anexo o Projeto(perfis transversais e longitudinais) dos 

acessos mais significativos, isto é , aquele que possuem uma extensão >50m. Importa referir, que, 

dada a inexistência de atravessamentos de linhas de água, não estão previstas implantação de 

PHs, a não ser uma temporária no acesso ao apoio P11, que será removida após a instalação do 

apoio e que no futuro, em caso de necessidade de manutenção do apoio, se reconstrói 

temporariamente. Os acessos não serão revestidos e a compactação será apenas a resultante da 

passagem das máquinas de movimentação de terras. 

De acordo com a Plano apresentado a extensão de acessos novos a construir aos apoios da linha 

elétrica de 30 kV resulta num total de aproximadamente 1 550 m (equivalente à soma dos 

pequenos troços de acessos novos aos vários apoios) com uma largura de 2,50m acrescido dos 

taludes respetivos. 

Relativamente à drenagem da água pluvial, refere-se que as situações em que existe apenas aterro 

na plataforma dos acessos é muito pontual e existe sempre um lado do acesso com valeta, dado 

que é a continuação de zonas onde o acesso estaria em escavação. Por isso, na sua maioria, a 

drenagem é feita por intermédio da referida valeta e apenas caudais residuais escorrerão pelo 

lado do acesso em aterro, sem valeta. 

 



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II: Relatório síntese 

99 

 POSTO DE CORTE 

O Projeto terá uma área de posto de corte que estará inserido no edifício do Posto de Corte e 

Corte, a qual terá um 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 parque. 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 rede de abastecimento de água destina-se apenas a alimentar a instalação sanitária, a qual 

compreende um lavatório e uma sanita. O abastecimento de água será garantido pelo enchimento 

periódico com água potável transportada em camião cisterna pelos bombeiros locais de um 

depósito subterrâneo, a implantar junto ao edifício. Um pequeno grupo hidropressor, captando a 

água desse depósito, alimentará os dispositivos de utilização à pressão adequada. 

A rede de drenagem de águas residuais estabelecerá a ligação a uma fossa séptica estanque pré-

fabricada, efetuando-se este escoamento por Acão gravítica. As águas residuais deverão ser 

periodicamente retiradas do referido reservatório e transportadas para Estação de Tratamento de 

Águas Residuais (ETAR) devidamente licenciada. 

As águas pluviais provenientes da cobertura do edifício serão recolhidas em caleiras e conduzidas 

pelos tubos de queda para caixas de visita ou caleiras que debitarão esse fluxo em valetas ou no 

terreno em local afastado do edifício. Este escoamento efetua-se por gravidade. 

Na interligação, os tubos de passagem dos cabos, para o interior do edifício, serão selados com 

material que previna a intrusão de animais e de forma a impedir a infiltração de águas. 

A área do Posto de Corte ocupará 263 m2 e será objeto de um projeto de arquitetura e, na sua 

execução, procurar-se-á empregar materiais e cores características da região. 

 ACESSOS, ESTALEIROS DE OBRA E OUTRAS ÁREAS DE APOIO À CONSTRUÇÃO 

Será estabelecido um estaleiro base na área de implantação da subestação, de forma a numa 

primeira fase suportar as ações de obra iniciais. 

O Estaleiro de Apoio à obra terá uma área de aproximadamente 600 m2, e será neste local que se 

centralizarão todas os equipamentos e materiais necessários aos trabalhos.  

Neste espaço serão colocados os contentores que servirão de apoio aos trabalhos, um Wc, zona 

de armazenamento de resíduos e zonas específicas para a armazenagem de produtos perigosos 

potencialmente contaminantes. 

A zona para armazenamento temporário de resíduos sólidos, equiparados a urbanos (dos 

trabalhadores) e resíduos provenientes da obra propriamente dita (resíduos de construção e 

demolição), destina-se ao correto acondicionamento dos resíduos até ao seu encaminhamento a 

destino final autorizado para o efeito. Esta zona será delimitada, identificada e coberta. 



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II: Relatório síntese 

100 

A zona destinada ao armazenamento de materiais perigosos como óleo de motores ou sistemas 

hidráulicos de maquinaria pesada, combustíveis de maquinaria pesada, materiais de pintura e 

solventes, que prevenirá potenciais fenómenos de contaminação para o solo e água, estará 

provida com bacia de retenção, delimitada, identificada e coberta. 

Salienta-se que a manutenção de veículos e equipamento será feita em oficina exterior ou por 

oficina móvel.  

Salienta-se ainda que deverão ser criados áreas de armazenamento de materiais, a localizar 

estrategicamente na área junto à instalação do sobreequipamento. Uma vez que a quantidade de 

material é muito elevada e que se destinam a ser instalados numa área especifica, não é útil que 

os mesmos sejam armazenados todos no mesmo local. Assim, dentro do perímetro afeto à 

construção do sobreequipamento, criar-se-ão locais de armazenamento temporário.  

Na Figura seguinte apresenta-se a localização do Estaleiro Principal. 

 

Figura 3.19 – Localização prevista para o Estaleiro de Apoio à obra de construção do SPET 
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No que respeita à construção da Linha Elétrica de 30 kV, prevê-se a instalação de um estaleiro de 

apoio à obra,localizado junto à área de construção da Linha Elétrica de 30 Kv . O estaleiro localiza-

se sudoeste do Apoio AP17 junto à EM543. Para a seleção do local deste estaleiro, consideraram-

se alguns critérios, designadamente: 

• - Proximidade a Estradas pavimentadas;  

• - Morfologia do Terreno; 

• - Proximidade da área de Construção 

• - Ausência de Condicionantes, servidões e restrições de utilidade publica, tais como: 

Linhas de Água e respetivo domínio hídrico, REN, Património, Árvores de interesse e de 

proteção 

• - Área a ocupar, constituídas por matos rasteiros 

 

Figura 3.20 – Localização do Estaleiro 2 de Apoio à Obra, junto à zona de Construção da LE de 30 
kV 



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II: Relatório síntese 

102 

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. 

Relativamente aos acessos internos, no âmbito do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico 

de Toutiço, proceder-se-á à abertura de novos acessos que acedem aos Aerogeradores e Apoios 

de Linha, e serão beneficiados acessos florestais existentes. 

Nas Fotografias seguintes, apresentam-se alguns exemplos de acessos a beneficiar no âmbito do 

projeto. 
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Fotografia 3.11 – Acessos a beneficiar no âmbito do Projeto. 

3.6 PROJETOS ASSOCIADOS, COMPLEMENTARES E/OU SUBSIDIÁRIOS 

 ENQUADRAMENTO 

 

Constitui um projeto associado a linha elétrica de ligação do Posto de Corte do Parque Eólico à 

subestação de Pampilhosa da Serra (SE do Parque Eólico do Projeto Global do Toutiço), a 30 kV. 

O traçado da linha foi definido após avaliado um corredor de 400 metros em fase de PERJAIA 

(Figura 2.3). A linha será aérea em Esteira Vertical Dupla com uma extensão aproximada de 10 km, 

os apoios a usar serão do tipo metálico (estruturas reticuladas). Importa referir, que, o traçado foi 

definido, procurando acompanhar sempre que possível o corredor de uma linha elétrica de 220 

kV já existente. 
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Figura.3.21 – Apresentação da Linha Elétrica Aérea de 30 kV 
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A potência máxima a transportar pela linha será a da capacidade de transporte do cabo, que 

suporta os 21,9 MVA sob a forma de corrente alternada trifásica, à tensão de 30kV.  

O levantamento de cruzamentos com infraestruturas existentes foi apurado aquando a definição 

do traçado definitivo da linha elétrica. O Projeto precave medidas de segurança caso ocorram, 

designadamente: 

• Cruzamentos com linhas áreas de alta tensão 

• A distância vertical entre o condutor inferior da linha de alta tensão e as 
Linhas Elétricas a sobrepassar, terá em consideração o disposto no RSLEAT (DR 
1/92), onde se definem distâncias mínimas, como linhas aéreas cruzadas 
superiormente distâncias mínimas – 3,2 m. 

• Cruzamentos com linhas de telecomunicações 

• Os cruzamentos deverão cumprir com o disposto no RSLEAT onde os 
ângulos de cruzamento deverão ser superiores a 15º. 

• Cruzamentos com infraestruturas rodoviárias 

• A distância vertical entre o condutor inferior da linha de alta tensão e as 
referidas infraestruturas rodoviárias, terá em consideração o disposto no RSLEAT 
(DR 1/92), onde se definem distâncias mínimas, como às autoestradas e Estradas 
Nacionais, distâncias mínimas – 7 m. 

• Balizagem aérea 

De acordo com as circulares da Organização Nacional dos Serviços de Informação 

Aeronáutica (AIS) da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), considera-se 

necessário efetuar a balizagem dos seguintes obstáculos: 

o Das linhas aéreas quando penetrem numa área de servidão geral aeronáutica 
e/ou que, ultrapassem as superfícies de desobstrução; 

o Dos vãos entre apoios que distem mais de 500 m; 

o Dos vãos que cruzem linhas de água, lagos, albufeiras, etc, com uma largura 
média superior a 80 m ou que excedam, em projeção horizontal, mais de 60 
m relativamente às cotas de projeção sobre o terreno, no caso de vales ou 
referida ao nível médio das águas; 

o Dos elementos de uma linha aérea que se situem nas proximidades de pontos 
de captação de água localizados em zonas de risco de incêndios florestais; 

o Das linhas aéreas que cruzem Autoestradas, Itinerários Principais ou 
Complementares. 

• A sinalização diurna consiste na colocação de esferas possuindo o 
diâmetro mínimo de 600 mm, são instaladas no cabo de guarda (no cabo OPGW 
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são utilizados pré-formados de proteção) e a projeção, segundo o eixo da linha, 
da distância entre esferas consecutivas é sempre igual ou inferior a 30 metros. 

 JUSTIFICAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ALTERNATIVAS OU AUSÊNCIA DAS MESMAS À LOCALIZAÇÃO DOS 

APOIOS AP21 A AP26 

A definição da Linha Elétrica que fará o transporte de energia desde o sobreequipamento até à 

Subestação da Pampilhosa da Serra foi feita reunindo um conjunto de critérios técnicos e 

ambientais que tornassem a mesma o mais otimizada possível nas diferentes vertentes. 

Para o traçado da Linha Elétrica, e tendo por base os dois pontos de ligação (o Posto de Corte do 

Sobreequipamento e a Subestação da Pampilhosa da Serra), considerou-se o seguinte: 

• o maior afastamento possível dos núcleos urbanos; 

• a presença de espaços canais de outras linhas elétricas que pudessem 
eventualmente ser aproveitados; 

• o desenvolvimento numa extensão do traçado da futura linha o mais curta 
possível; 

• Orografia do Terreno, de forma a evitar o mínimo de movimentação de terras e 
áreas ocupadas pelos apoios; 

• Evitar a afetação de condicionantes ambientais, nomeadamente áreas sensíveis, 
RAN, Domínio Hídrico, Habitats, Património Classificado ou em Vias de 
Classificação e áreas habitadas; 

• Afastamento da ZEC – Serra do Açor; 

• Existência de Acessos aos apoios que permitissem a construção da Linha, evitando 
a construção de novos acessos. 

O maior obstáculo para a definição da Linha e respetiva localização dos apoios, foi a orografia do 

terreno, as várias infraestruturas lineares (linhas elétricas de MT e AT) existentes provenientes 

dos vários Parques Eólicos na envolvente, garantir a não afetação da ZEC Complexo do Açor 

(PTCON0051) que se localiza a cerca de 1 km a Este / Nordeste, e, garantir a existência de acessos 

aos vários apoios, de forma a construir a própria linha. 
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Fotografia 3.12 – Perspetiva Geral da Região 

Após definição do traçado e localização dos respetivos apoios, criou-se um corredor de estudo 

abrangente, com uma largura mínima de 400m em toda a extensão do traçado da Linha. O 

corredor de estudo, foi alvo de análise em fase de PERJAIA, onde se identificaram as várias 

condicionantes técnicas e ambientais existentes, entre as quais se destacou a identificação de uma 

mancha de Património Arqueológico designada de “Carvalhal Redondo – Povoamento Fortificado” 

identificado na Carta de Património do PDM de Arganil. Face a esta ocorrência, considerou 

encontrar uma alternativa para a localização dos apoios que intersetavam a referida área (Apoios 

AP 21 a AP26), tendo-se concluído que, no interior do corredor de estudo, não se verificou possível 

alocar os apoios pelos motivos que a seguir se apresentam. 

 

Fonte: Google Earth 2020 

Fotografia 3.13 – Representação da mancha de Património identificada no PDM de Arganil e 
localização dos Apoios da Linha Elétrica de 30 kV que a intersetam 
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Conforme é possível observar através da fotografia aérea atrás, os apoios encontram-se 

localizados na zona mais plana e provida de acessos (devido à intensa atividade florestal na área 

de estudo), sendo toda a área envolvente da mancha patrimonial constituída por encostas muito 

inclinadas e de muito difícil acesso. Nas fotografias seguintes, apresenta-se o registo fotográfico 

da encosta da margem esquerda, vista de norte para sul e da encosta da margem direita, vista de 

sul para norte, onde é possível visualizar a sua constituição. 

 

Fotografia 3.14 – Encosta da margem esquerda face à mancha de ocorrência Patrimonial 
existente no interior do corredor de estudo da Linha Elétrica de 30 KV 

 

Fotografia 3.15 – Encosta da margem direita face à mancha de ocorrência Patrimonial existente 
no interior do corredor de estudo da Linha Elétrica de 30 KV 
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Conforme é possível observar, em ambas as margens, as encostas possuem uma inclinação muito 

acentuada para além da inexistência de acessos que possibilitem a construção da Linha. Caso se 

optasse por localizar os apoios nestas encostas, seria necessário construir acessos novos, que face 

à inclinação do terreno, envolveria uma movimentação de terras e respetiva intervenção muito 

impactante. Para além da necessidade de construir os acessos, seria necessário atravessar o 

corredor da Linha de 220 kV existente, o que tecnicamente aumentaria significativamente os 

impactes induzidos por esta solução. 

Importa ainda acrescentar, que, a área em causa se encontra atualmente intervencionada, 

composta por floresta de eucaliptos, onde se observa a existência de acessos em abundância com 

rodados visíveis, evitando, no âmbito da implantação da presente linha em análise, a criação de 

novos acessos e consequentemente mais intervenções. 

  

Fotografia 3.16 – Demonstração da Área de intervenção no interior da Mancha de Património 
identificada no PDM de Arganil. 

Deste modo, e tendo em consideração a implementação de medidas de mitigação no âmbito do 

descritor Património, definidas na secção 6.6 do RS do EIA, o traçado da Linha Elétrica de 30 kV 

definido, terá um impacte a nível de intervenção relativamente reduzido, face à existência de 

acessos aos apoios e face à dimensão dos próprios apoios, sendo o impacte muito localizado e 

mitigável. 

 DESCRIÇÃO DO PROJETO DA LINHA ELÉTRICA DE 30 KV 

Refere-se o presente projeto ao estabelecimento da linha área de 30kV, que será construída para 

transporte de energia elétrica entre o Sobrequipamento do Parque Eólico de Toutiço e a 

Subestação de Pampilhosa da Serra (SE do Parque Eólico do Toutiço existente) com um 

comprimento total de 9 879 metros e 49 apoios. 

 CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS 

O troço de linha a estabelecer terá as seguintes características principais: 

• Tipo de instalação- Linha área simples 

• Tensão nominal - 30 kV 

• Tensão máxima - 8 daN/mm2 
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• Corrente elétrica - Alternada trifásica 

• Frequência da rede - 50 Hz 

• Regime de neutro- Neutro ligado diretamente à terra  

• Nº de circuitos 1 

• Nº de ternos 1 

• Nº de cabos de guarda 1 

• Apoios com ligação individual à terra subterrânea - Todos 

• Comprimento total- 9 879 metros 

No Quadro 3.14 seguinte apresentam-se as coordenadas de localização dos apoios da linha 

elétrica e a respetiva área de afetação e altura útil. 

Quadro 3.14 – Coordenadas Geográficas e topologia dos Apoios da Linha Elétrica (LE.SPET) 

Apoio 

(nº) 
Tipologia 

Altura útil 

(m) 

Área ocupada 

(m2) 

Sistema Coordenadas ETRS 89 

M (m) P (m) 

1 2xK12 /20 14,45 12,24 11684 57717 

2 F65 CA / 15 15,65 3,1   

3 F20 CA / 18 17,55 2,2   

4 F65 CA / 15 15,65 3,1 11954 57525 

5 F65 CA / 21 21,65 3,1 12086 57327 

6 F20 CA / 24 23,55 2,5   

7 F20 CA / 24 23,55 2,5   

8 F95 CA / 15 15,60 2,9 12381 56880 

9 F20 CA / 24 23,55 2,5   

10 F20 CA / 24 23,55 2,5   

11 F95 CA / 24 24,60 3,2   

12 F95 CA / 18 18,60 2,9   

13 F20 CA / 21 20,55 2,3   

14 F95 CA / 24 24,60 3,2 13347 56309 

15 F95 CA / 18 18,60 2,9   

16 F95 CA / 27 27,60 2,9   

17 F65 CA / 24 24,65 3,1 13793 55758 
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Apoio 

(nº) 
Tipologia 

Altura útil 

(m) 

Área ocupada 

(m2) 

Sistema Coordenadas ETRS 89 

M (m) P (m) 

18 F65 CA / 24 24,65 3,1   

19 F20 CA / 21 20,55 2,3   

20 F20 CA / 21 20,55 2,3   

21 F20 CA / 18 17,55 2,2   

22 F20 CA / 18 17,55 2,2   

23 F95 CA / 15 15,60 2,9 14568 54774 

24 F20 CA / 18 17,55 2,2   

25 F20 CA / 18 17,55 2,2   

26 F65 CA / 15 15,65 3,1 14804 54258 

27 F65 CA / 15 15,65 3,1 14970 53841 

28 F65 CA / 24 24,65 3,1   

29 F65 CA / 24 24,65 3,1   

30 F95 CA / 21 21,60 2,9 15361 53041 

31 F65 CA / 21 21,65 3,1 15505 52894 

32 F20 CA / 18 17,55 2,2   

33 F95 CA / 15 15,60 2,9 15770 52741 

34 F65 CA / 15 15,65 3,1 15872 52753 

35 F20 CA / 24 23,55 2,5   

36 F95 CA / 21 21,60 2,9 16224 52717 

37 F65 CA / 21 21,65 3,1   

38 F20 CA / 21 20,55 2,3   

39 F65 CA / 24 24,65 3,1 16921 52591 

40 F95 CA / 21 21,60 2,9   

41 F95 CA / 24 24,60 3,2 17439 52332 

42 F95 CA / 18 18,60 2,9   

43 F65 CA / 24 24,65 3,1   
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Apoio 

(nº) 
Tipologia 

Altura útil 

(m) 

Área ocupada 

(m2) 

Sistema Coordenadas ETRS 89 

M (m) P (m) 

44 F20 CA / 21 20,55 2,3   

45 F65 CA / 24 24,65 3,1 18201 52000 

46 F20 CA / 24 23,55 2,5   

47 F95 CA / 21 21,60 2,9 18548 51968 

48 2xK08 / 26 20,38 7,95   

49 2x K12 / 20 14,45 12,24 18738 51676 

 

A planta geral que integra o presente projeto representa em pormenor a diretriz do traçado no 

Anexo II do Volume IV – Anexos do EIA. 

 CRITÉRIOS TÉCNICOS GERAIS 

Na elaboração do presente projeto foram tomadas em consideração todas as disposições 

regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes do Regulamento de Segurança de 

Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT - DR 1/92). 

O projeto será executado em conformidade com a técnica habitual da EDP Distribuição para linhas 

deste nível de tensão. 

Para os equipamentos e materiais a utilizar na execução do projeto deverão respeitar-se os 

respetivos projetos-tipo, quando aplicáveis, e as especificações da EDP DISTRIBUIÇÃO para linhas 

deste nível de tensão. No quadro seguinte indicam-se algumas das especificações de 

fabrico/montagem dos materiais principais a aplicar, assim como as definições de parâmetros de 

projeto. 

Utilização Ref. da especificação Descrição 

Linhas 
Aéreas 

DMA-C34-120/N (5ª Ed. – Set 
2010) 

Condutores Nus de Alumínio com 
Alma de Aço. 

DMA-C34-122/N (Abr 2010) 
Condutores Nus Para Linhas Aéreas – 

cabos de guarda com fibra ótica 
(OPGW) 

DMA-C65-110/N (2ª Ed. – Jan 
2007) 

Descarregadores de Sobretensões de 
óxido de Zinco. 

DMA-C65-210/N (2ª Ed. – Set 
2005) 

Elétrodos de Terra 

DMA-C66-140/N (2ª Ed. – Jun Isoladores para linhas Aéreas. 
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Utilização Ref. da especificação Descrição 

2008) 

DMA-C66-802/N (1ª Ed. – Jun 
2002) 

Terminais de aperto mecânico para 
linha aéreas nuas. 

DMA-C66-803/N (1ª Ed. - Mai 
2002) 

Conectores paralelos de aperto 
mecânico paras linhas aéreas nuas. 

DMA-C66-902/N 

Conjuntos de acessórios para cadeias 
de amarração e 

de suspensão. 

DMA-C66-915/N (1ª Ed – Nov 
2005) 

Bolas de balizagem diurna de 
condutores e cabos de guarda. 

DMA-C66-916/N (1ª Ed – Nov 
2005) 

Luzes de baixa intensidade para 
balizagem noturna de obstáculos. 

DMA-C66-917/N (1ª Ed – Jan 
2006) 

Balizadores. 

DMA-C67-020/N 
Postes de aço reticulados da série F 

para linhas AT 

DMA-C67-225/N (1ª Ed. – Jun 
2005) 

Postes de Betão armado para linhas 
AT. 

DMA-C67-605/N (1ª Ed. – Set 
2004) 

Armações para postes de betão de 
linhas AT. 

Geral 

DRE-C10-001/N (1ª Ed. Jan 
2008) 

Guia de Coordenação de Isolamento. 

DRE-C11-040/N (2ª Ed. Mai 
2007) 

Guia Técnico de Terras 

DRP-C11-602/R 

Recomendações para projeto de 
linhas aéreas com condutores nús, 

subordinadas ao tema dos Trabalhos 
em Tensão 

 CRITÉRIOS TÉCNICOS GERAIS 

CABOS 

Condutor Al-aço 3x326 mm2 (BEAR) 

Guarda OPGW AS/AA/ST 32/113 24 FO 

Isolamento 
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ISOLAMENTO 

O isolamento dos condutores na fixação às armações dos apoios realizar-se-á através de cadeias, 

de suspensão AGS com amortecimento e de amarração por compressão e isoladores do tipo 

U100BS. 

As características do isolamento deverão garantir os seguintes valores de referência: 

• Distância de isolamento mínima fase-terra: 480 mm 

• Distância de isolamento mínima fase-fase: 540 mm 

• Tensão suportável ao choque atmosférico: 250 kV (pico) 

AMORTECEDORES DE VIBRAÇÕES EÓLICAS 

Se necessário, utilizar-se-ão amortecedores anti vibratórios tipo “Stockbridge”, de acordo com 

o critério de aplicação definido em anexo. 

ARMAÇÕES 

Em postes de betão: constituídas por perfis de aço, ligados por chapas e parafusos, galvanizados 

por imersão a quente para proteção contra a corrosão atmosférica. Fabrico de acordo com as 

especificações da EDP DISTRIBUIÇÃO para linhas deste nível de tensão, que define modelos 

específicos para cada tipo de fixação. 

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. 

FUNDAÇÕES 

De acordo com as tabelas e o tipo de terreno. 

CÁLCULOS 

No Anexo II do Volume IV-Anexos do EIA são apresentados os resultados dos seguintes cálculos: 

a) Cálculo elétrico 

b) Cálculo mecânico de cabos 

c) Distância entre condutores 

d) Ações sobre os apoios 

e) Fundações 

f) Estabilidade das cadeias de suspensão 

g) Campo Elétrico e campo magnético 

 



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II: Relatório síntese 

115 

TRAVESSIA E CRUZAMENTOS COM OUTRAS INSTALAÇÕES 

Em cada caso indicam-se os apoios que limitam o vão de travessia ou cruzamento. Salienta-se que 

o projeto, na definição do posicionamento dos apoios, teve em consideração os distanciamentos 

regulamentares associados a cada tipologia de instalação. 

Travessia de Autoestradas, Estradas Nacionais e Municipais 

Ao longo do traçado da linha, atualmente, verifica-se o cruzamento com a estrada M544 no vão 

16-17 e a M547 no vão 48-49.  

A distância vertical entre o condutor inferior da linha de alta tensão e as referidas infraestruturas 

rodoviárias, terá em consideração o disposto no RSLEAT (DR 1/92), onde se definem distâncias 

mínimas, como às autoestradas e Estradas Nacionais, distâncias mínimas – 7 m. 

Travessia com Cursos de Água 

Ao longo do traçado da linha, verifica-se o cruzamento com o rio Ceira no vão 27-28, e outras 

linhas de água de caráter torrencial 

Travessia com Linhas Elétricas 

Ao longo do traçado da linha, verifica-se o cruzamento por cima de outras linhas de MT nos vãos 

14-15, 15-16, 35-36 e 41-42. Passa por baixo de uma linha MAT de 220 kV no vão 33-34.  

A distância vertical entre o condutor inferior da linha de alta tensão e as Linhas Elétricas a 

sobrepassar terá em consideração o disposto no RSLEAT (DR 1/92), onde se definem distâncias 

mínimas, como linhas aéreas cruzadas superiormente distâncias mínimas – 3,2 m. 

3.7 ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E DESATIVAÇÃO GERADORAS DE IMPACTES 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

 PREPARAÇÃO DAS ÁREAS A INTERVENCIONAR 

Na preparação das áreas a intervencionar o terreno será decapado e regularizado. 

Toda a vegetação arbustiva e arbórea nas áreas não abrangidas pelas intervenções será 

devidamente protegida de modo a não ser afetada com a localização dos depósitos de materiais 

ou com o movimento de máquinas e equipamentos. Serão tomadas as disposições adequadas 

para o efeito, designadamente instalando vedações e resguardos onde for necessário ou 

conveniente. 

 INSTALAÇÃO DO ESTALEIRO 

Os estaleiro de apoio à obra de construção do SPET terá uma área de cerca de 600 m2 e localizar-

se-á contiguo ao local onde será implantado o Posto de Corte. A dimensão será de acordo com o 

espaço disponível e tendo sempre em consideração o cumprimento da organização em obra. O 
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estaleiro de apoio à obra de construção da LE de 30 kV será localizado junto à estrada EM543 a 

sudoeste do Apoio AP17. 

Na área consignada aos estaleiros serão instalados contentores que se destinam ao 

armazenamento de equipamentos e ferramentas e funcionará como área de apoio administrativo 

ao projeto (escritórios). Na área do estaleiro serão definidos locais para o estacionamento de 

veículos e para o armazenamento dos materiais necessários à execução da obra. Esta 

implementação evita a existência de equipamentos distribuídos ao longo da área do parque eólico 

de Toutiço. 

No final dos trabalhos de construção, as instalações serão desmanteladas e removidas, bem como 

todo o material armazenado nelas. A área de implantação das instalações e áreas adjacentes será 

limpa e submetida a recuperação paisagista, onde a área intervencionada será devidamente 

renaturalizada, de acordo com as medidas de mitigação apresentadas no capítulo 6. 

 ATIVIDADES GERAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

Previamente à montagem dos aerogeradores será necessário efetuar trabalhos de construção 

civil, os quais se descrevem em seguida: 

1) Construção e/ou beneficiação de acessos às frentes de obra (locais de implantação 
dos aerogeradores, local de implantação do Posto de Corte e estaleiro de apoio à 
obra) 

Os trabalhos de construção civil iniciar-se-ão com a reabilitação dos acessos existentes e abertura 

dos restantes acessos até aos locais de frente de obra. As obras de reabilitação e abertura dos 

acessos incluem, para além do alargamento e da regularização/estabilização do pavimento da via, 

a execução de valetas de drenagem.  

A construção do acesso poderá igualmente implicar a construção de valetas e passagens 

hidráulicas que assegurem o escoamento das águas pluviais ou linhas de água. 

2) Abertura dos caboucos para a execução das fundações dos aerogeradores e 
construção das sapatas das torres 

Após a execução dos acessos, a fase seguinte consistirá na execução das fundações das torres dos 

aerogeradores. Esta fase, que pressupõe a execução de escavações, betonagens, trabalhos de 

armação de ferro e de cofragem, é feita por etapas conforme se exemplifica na Fotografia 3.17. 
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Escavação do cabouco Cabouco após escavação e limpeza 

  

Betonagem de betão de limpeza na 

fundação 

Fundação com betão de limpeza 

  

Trabalhos de armação de ferro Fundação betonada e pronta para ser 

aterrada 

Fotografia 3.17 – Exemplo de execução da fundação de um aerogerador 

 

3) Construção das plataformas de apoio à montagem dos aerogeradores 

Após a execução dos maciços das fundações das torres dos aerogeradores é efetuada a 

preparação da plataforma de trabalho para a montagem dos aerogeradores. Para o efeito, será 
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efetuada a regularização e consolidação do terreno aproveitando o material sobrante originado 

pela abertura do cabouco para execução do maciço de fundação do aerogerador. 

A definição das plataformas deverá considerar a utilização da menor área possível, devendo-se 

inclusive privilegiar, o mais possível, uma inserção harmoniosa com o terreno, acompanhando as 

curvas de nível e tentando-se manter o terreno o mais natural possível. 

No caso de se realizarem movimentos de terra, estes serão otimizados, equilibrando-se aterros e 

escavações. O encontro das áreas de intervenção com o terreno natural, nomeadamente os 

taludes, far-se-á de forma gradual até às cotas do terreno natural, com pendentes suaves, de 

modo a que as plataformas se insiram convenientemente na paisagem. 

A superfície da plataforma é normalmente estabilizada com saibro, não se verificando necessário 

em caso algum impermeabilizar o terreno. 

4) Abertura das valas para instalação da rede elétrica interna 

Ao longo dos caminhos de acesso a cada aerogerador será necessário proceder à abertura de uma 

vala para instalação dos cabos elétricos de interligação entre os aerogeradores e o Posto de Corte 

e os cabos de controlo e comando necessários ao funcionamento do Parque. Na Fotografia 3.18 

exemplificam-se alguns dos trabalhos associados ao desenvolvimento das valas. 

  

Trabalhos de escavação da vala Colocação da areia na base da vala 

  

Colocação de cabo 
Colocação das lajetas de proteção 

mecânica 
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Colocação da rede de sinalização vermelha 
Vala de cabos após recuperação 

paisagística (sinalizada com pinos brancos) 

Fotografia 3.18 - Exemplo de construção da rede elétrica interna 

A execução desta vala terá que ser coordenada com a execução de outros trabalhos, 

nomeadamente os acessos e as plataformas, e compreenderá a seguinte sequência de operações: 

• escavação da vala; 

• baldeação dos produtos de escavação para fora da vala e arrumação dos mesmos 

de forma diferenciada consoante a sua natureza, tendo em vista a sua posterior 

reutilização no aterro da vala ou na recuperação paisagística; 

• desenrolamento e lançamento do cabo de cobre nu no fundo da vala, constituinte 

da rede de terras; 

• recobrimento do cabo de cobre com terra cirandada e respetiva calcagem; 

• colocação de uma camada de areia de 10 cm de espessura média para leito de 

assentamento do cabo na vala; 

• desenrolamento e lançamento dos cabos de potência do tipo seco, monopolares, 

e do cabo de fibra ótica; 

• posicionamento do cabo monopolar ao longo do leito de assentamento e sujeição 

das fases do cabo nas suas posições relativas, através de fornecimento e aplicação 

de abraçadeiras em troços regulares; 

• colocação de uma segunda camada de areia de 10 cm de espessura média para 

envolvimento do cabo lançado na vala; 

• colocação de lajetas de betão para proteção mecânica, ou de outro material com 

o mesmo índice de proteção, podendo ser PVC 

• recobrimento das lajetas com terra cirandada e com cerca de 40 cm de espessura; 

• instalação de rede de sinalização ao longo do traçado; 

• recobrimento da rede com terra cirandada; 

• aterro final da vala com produtos da escavação da vala, por camadas devidamente 

regadas e compactadas; 

• nas zonas de transição da instalação dos cabos em vala para os enfiados em 

tubagem (a título de exemplo: situação que normalmente ocorre quando são 

feitas travessias de acessos), serão construídas caixas de visita que poderão ser 

pré-fabricadas ou construídas no local, a cerca de 2,5 m dos limites do pavimento 

ou das valetas, se existentes.  
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5) Construção do edifício do Posto de Corte 

Em simultâneo com a execução das obras de construção e montagem dos aerogeradores, será 

construído o edifício de Posto de Corte. O Posto de Corte será construído com recurso a soluções 

pré-fabricadas em betão, com todas as atividades inerentes a uma obra de construção civil. 

 MONTAGEM DOS AEROGERADORES 

Concluída a plataforma de montagem e a execução das fundações, será então possível dar início 

à montagem dos aerogeradores propriamente ditos, para os quais é necessário recorrer a gruas 

móveis de grandes dimensões (Fotografia 3.19). 

 

Fotografia 3.19 – Exemplo de uma plataforma para montagem do aerogerador  

As componentes dos aerogeradores são pré-fabricadas, sendo transportadas para o local por 

secções. A sua montagem será realizada com recurso às gruas móveis referidas anteriormente 

(Fotografia 3.20 e Fotografia 3.21). 
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Fotografia 3.20 – Exemplo de trabalhos de montagem da torre de um aerogerador 

 

Fotografia 3.21 – Exemplo de transporte e montagem das pás de um aerogerador 

Posteriormente, os cabos de potência e de comando dos aerogeradores são instalados e fixados 

ao longo do interior da torre. 

Associada à montagem dos aerogeradores está a circulação de veículos de transporte especial. 

Neste âmbito o Projeto prevê a passagem de 50 camiões, com duração inferior a 2 meses. Esta 

circulação far-se-á pela EN 342 até Arganil ou pela EN344 até Pampilhosa da Serra e a partir do 

Caminho Municipal 544 desde Arganil e caminhos municipais sendo as localidades abrangidas por 

estes acessos atravessadas pelos veículos de transporte especial. 
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 ESTIMATIVA DE MOVIMENTOS DE TERRAS 

Às ações de construção civil estarão inerentes movimentações de terra, nomeadamente com a 

execução de escavações e aterros. 

Os volumes de movimentações de terra envolvidos na construção dos parques, nesta fase do 

projeto, são de difícil cálculo. No entanto, estima-se uma compensação de terras entre o volume 

de escavação e o volume de aterro, uma vez que os materiais sobrantes deverão ser aplicados na 

construção das plataformas de montagem ou nos acessos. Nas movimentações de terra 

associadas à vala de cabos o volume escavado será redistribuído ao longo da vala de forma a 

regularizar o terreno e, assim, repor, na medida do possível, as condições morfológicas 

semelhantes às iniciais. Aliás, todo o material sobrante será utilizado para posterior requalificação 

paisagística de modo a repor, na medida do possível, as condições morfológicas semelhantes às 

iniciais da área do Projeto. 

 RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 

A camada de recobrimento dos acessos a beneficiar e/ou construir será de agregado britado, 

tendo em atenção a manutenção da caracterização paisagística do local - os acessos apresentarão 

um pavimento de aspeto e coloração similar aos já existentes - e a pretensão de, na medida do 

possível, evitar a alteração das características de permeabilidade do terreno existente. 

A definição das plataformas deverá considerar a utilização da menor área possível, devendo-se 

inclusive privilegiar, o mais possível, uma inserção harmoniosa com o terreno, acompanhando as 

curvas de nível e tentando-se manter o terreno o mais natural possível. No caso de se realizarem 

movimentos de terra, estes serão otimizados, equilibrando-se aterros e escavações. O encontro 

das áreas de intervenção com o terreno natural, nomeadamente os taludes, far-se-á de forma 

gradual até às cotas do terreno natural, com pendentes suaves, de modo a que as plataformas se 

insiram convenientemente na paisagem. 

Apesar das plataformas deverem ser mantidas durante a vida útil do parque, para que possam ser 

efetuadas operações de manutenção/reparação, irão ser cobertas com terra vegetal, exceto numa 

faixa de 4 a 5 m em redor da base da torre de suporte do aerogerador e na faixa correspondente 

ao acesso, por razões de segurança contra incêndios, entre outras. 

A camada de recobrimento das valas de cabos da rede elétrica interna será de terra vegetal 

removida previamente ao início dos trabalhos, para o restabelecimento da vegetação autóctone. 

No final dos trabalhos de construção, as instalações de apoio à obra serão desmanteladas e 

removidas, bem como todo o material armazenado nelas. A área de implantação das instalações 

e áreas adjacentes será limpa e repostas nas condições iniciais, de acordo com as medidas de 

mitigação apresentadas no capítulo 6. 
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 LINHA ELÉTRICA AÉREA 

No que refere à linha elétrica a sua implantação tem associadas as seguintes atividades de 

construção:  

• Instalação do estaleiro e parque de material. 

• Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos. Sempre que possível são 
utilizados ou melhorados acessos existentes. A largura dos acessos depende do 
tipo de veículos utilizados. 

• Desmatação e abertura de faixa. A desmatação e o abate de arvoredo ocorrem ao 
longo da faixa de proteção da linha. 

• Trabalhos de topografia. Estes trabalhos incluem a piquetagem (cravação de 
estacas no terreno) e marcação dos caboucos dos apoios. 

• Abertura de caboucos. Esta atividade é realizada com recurso a retroescavadoras. 
A escavação limita-se aos caboucos, cujo dimensionamento é feito caso a caso, de 
acordo com as características do terreno. 

• Construção de maciços de fundação e montagem das bases. Inclui a instalação da 
ligação à terra. Envolve operações de betonagem no local. O dimensionamento 
das fundações encontra-se normalizado para situações correntes e é calculado 
para situações geológicas particulares. 

• Montagem e colocação dos apoios. Inclui o transporte, assemblagem (no caso de 
estruturas metálicas) e levantamento dos postes e montagem de conjuntos 
sinaléticos. Os postes (ou as peças dos postes metálicos) são transportados para 
o local em camiões e levantados com o auxílio de gruas ou mastros de carga. 

• Instalação de cabos. Inclui o desenrolamento, regulação e fixação dos cabos 
condutores e do cabo de guarda. Esta atividade é realizada com os cabos em 
tensão mecânica (ou seja, esticados), assegurada por maquinaria específica 
(equipamento de desenrolamento de cabos em tensão mecânica). No cruzamento 
de obstáculos, tais como estradas, linhas férreas, outras linhas aéreas, linhas 
telefónicas, são montadas, durante os trabalhos de montagem, estruturas 
(pórticos) para proteção desses obstáculos e dos cabos. 

• Colocação eventual de dispositivos de balizagem aérea e de proteção da avifauna. 
Estes dispositivos podem ser necessários na proximidade de aeroportos, 
aeródromos ou heliportos (ou de rotas de aproximação ou descolagem) ou em 
zonas de concentração de aves. 
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 FASE DE EXPLORAÇÃO 

 SISTEMA DE COMANDO AUTOMÁTICO 

A conceção do Sobreequipamento do Parque Eólico está dirigida no sentido de poder funcionar 

em regime de "instalação não assistida" e de condução autónoma, minimizando assim a operação 

local. 

O arranque e a paragem de cada aerogerador será determinada pelas condições de vento 

existentes, as quais são objeto de medição permanente, através do anemómetro incorporado em 

cada aerogerador. 

Está previsto não só o uso de velocidade de rotação variável, como também que o ângulo de 

ataque das pás seja variável, pois a conjugação destes dois fatores permitirá uma grande 

adaptação da máquina à velocidade do vento, maximizando a potência que o aerogerador pode 

fornecer. 

Os aerogeradores serão dotados de um sistema de orientação automática. Este sistema tenderá 

a alinhar o eixo do sistema com a direção do vento, com o objetivo de obter a máxima potência 

possível. O movimento será feito por roda de coroa sobre uma engrenagem circular, através de 

motores elétricos. O sistema de orientação terá um sistema de travagem próprio, constituído por 

travões de disco hidráulicos. 

A entrada em serviço dos grupos será ainda condicionada à verificação dos condicionamentos 

regulamentares em termos de valores da tensão, da frequência, da velocidade do gerador e da 

cadência das ligações, uma por minuto. 

O sistema de comando poderá ser operado do exterior da instalação, através de comunicações de 

rede adequada e fiável, sendo possível a simples consulta do estado da instalação ou a receção de 

alarmes mas também, a emissão de comandos. 

Durante a fase de funcionamento do projeto existirá o apoio técnico e administrativo realizado 

pelo pessoal da empresa proprietária do Parque. 

 ACESSOS 

Os acessos utilizados para a construção e montagem do Sobreequipamento do Parque Eólico 

serão mantidos durante a sua vida útil de exploração. 

 MANUTENÇÃO 

Os trabalhos de manutenção/reparação que se verifiquem necessários utilizarão as 

infraestruturas estabelecidas na fase de construção, nomeadamente os acessos e a plataforma de 

apoio à montagem dos aerogeradores. 

Os aerogeradores estarão particularmente expostos à ação de descargas atmosféricas, por 

constituírem estruturas elevadas e isoladas, e, neste caso, estarem instalados em zonas elevadas 

da serra. Deste modo, a turbina eólica estará totalmente equipada com um sistema de para-raios 
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contínuo, que irá desde a ponta da pá do rotor até à fundação, de modo a desviar as quedas dos 

raios, sem causar danos na pá do rotor ou noutros componentes do aerogerador. 

 LINHA ELÉTRICA AÉREA 

Na fase de exploração destaca-se as seguintes atividades: 

• Inspeção periódica do estado de conservação da linha, para deteção de situações 
suscetíveis de afetar a segurança de pessoas e bens ou o funcionamento da linha; 

• Observação /Manutenção da Faixa de Proteção, para deteção precoce de 
situações suscetíveis de afetar o funcionamento da linha;  

• Substituição de componentes deteriorados, por exemplo, cadeias de isoladores; 

• Execução do Plano de Manutenção da Faixa de Gestão de Combustível, incluindo 
intervenções de corte de vegetação e outras medidas de gestão da vegetação. 

 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Uma vez concluído o período de vida útil do Sobreequipamento do Parque Eólico (25 anos), o 

mesmo poderá ser renovado e/ou reabilitado com a finalidade de continuar a ser operado durante 

um novo período de vida útil, ou poderá ser desativado e desmontado se as condições económicas 

de exploração, face aos custos envolvidos, assim o vierem a determinar. 

Considerando o período de vida útil, torna-se difícil prever o enquadramento que então existirá. 

Não obstante, será previsível a execução de um conjunto de operações que intervirão 

fundamentalmente nos seguintes níveis: 

• Desmantelamento de estruturas; 

• Recuperação paisagística. 

A plataforma de montagem e manutenção, pelo facto de não ser revestida nem impermeabilizada 

e de estar previsto receber terra vegetal em boa parte da sua extensão, prevê-se que por alturas 

da desativação do projeto já se encontre completamente integrada no terreno envolvente. 

Os elementos constituintes de cada aerogerador serão desmontados, e conduzidos a destino final 

apropriado. Efetivamente, grande parte dos materiais de base utilizados são passíveis de serem 

reciclados (principalmente as componentes de um aerogerador são recicláveis). 

Citam-se como exemplos, o aço e o cobre que poderão ser refundidos, os óleos de lubrificação e 

os óleos dos circuitos hidráulicos e dos transformadores que poderão ser valorizados. Em relação 

à fundação do aerogerador, uma vez que a permanência desta estrutura não representa qualquer 

perigo ou ameaça para o meio envolvente, não será necessário proceder à sua remoção, 

procedendo-se apenas ao seu recobrimento com materiais obtidos no próprio local. 

Permanecerão, por último, os acessos que se desenvolvem em direção ao aerogerador. O tipo de 

acesso adotado, não possuindo qualquer revestimento, sofrerá um processo de degradação ao 
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longo do tempo de vida útil do projeto, eventualmente retardado por operações de conservação 

que, entretanto, vão sendo efetuadas. Desta forma, poderão manter-se, caso esta solução se 

afigure como a mais favorável para a população, ou poderão ser renaturalizados. 

Toda a área intervencionada será alvo de uma recuperação paisagística de forma a devolver-lhe 

as condições naturais que usufrui atualmente ou, em alternativa, compatibilizá-la com o cenário 

natural que se registe nesse horizonte temporal. 

Findas as operações descritas, entende-se que ficará reposta uma situação razoavelmente 

próxima da que prevalece atualmente no local de implantação do projeto, não permanecendo na 

área qualquer elemento que possa dar origem a quaisquer riscos para o ambiente ou para as 

populações envolventes. 
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3.8 CARGAS AMBIENTAIS GERADAS PELO PROJETO 

 CONSUMOS DE RECURSOS AMBIENTAIS E MATÉRIAS PRIMAS 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Para a construção Projeto serão utilizados os materiais comummente utilizados nas obras de 

construção civil, nomeadamente betão pronto, cimento, ferro, madeira, brita, areia, aço, 

tubagens, cabos diversos, entre outros. 

No que diz respeito aos aerogeradores, os principais tipos de materiais que os constituem são: 

• Fibra de vidro reforçada a resina de poliéster (Pás); 

• Aço revestido a fibra de vidro reforçada a resina de poliéster (Cabine); 

• Aço carbono, galvanizado/metalizado e pintado com tinta anticorrosão (Torre). 

A energia a utilizar na fase de construção, pode referir-se que serão essencialmente combustíveis 

fósseis, necessários ao funcionamento dos veículos e geradores a afetar à execução da obra. 

A maquinaria pesada envolvida na construção do Projeto, inclui giratórias, cilindros, 

retroescavadoras, niveladoras, “dumpers”, gruas, atrelados de transporte de água e camiões de 

transporte de grandes dimensões. 

No que respeita ao consumo de água, este terá duas origens especificas: água para consumo 

Humano e água para utilizar nas atividades de construção do projeto. 

A água para consumo humano será adquirida em estabelecimentos comerciais nas localidades 

próximas do Projeto, em garrafas ou garrafões, e guardadas em contentores sociais que serão 

temporariamente instalados no estaleiro. Para a utilização de água nas atividades de construção 

do projeto, nomeadamente para aspersão em locais de circulação, ou outros que se vejam 

necessários, a água será transportada através de um autotanque pertencente aos bombeiros mais 

próximos e transportada para a área de implantação do Projeto com o objetivo de abastecer uma 

cisterna móvel ou trator cisterna. 

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço será equipado no total com 5 aerogeradores de 

4,3 MW de potência unitária. A potência total instalada será de cerca 21,5 MW e estima-se uma 

produção média anual de cerca de 75,4 GWh. 

 EMISSÕES E EFLUENTES 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Não se verificará a estadia em permanência dos trabalhadores em obra. Assim, não existirão 

cozinhas nem casas de banho com fossa séptica.  
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As instalações sanitárias serão amovíveis (sanitários químicos), verificando-se a produção de águas 

residuais em quantidade reduzida. As mesmas serão encaminhadas adequadamente de acordo 

com procedimentos implementados pelas entidades a contratar especializadas no fornecimento 

deste tipo de serviços.  

Regista-se ainda a produção de águas residuais resultantes das operações de construção civil, que 

serão armazenadas numa bacia de retenção.  

A nível de emissões serão registadas as seguintes: 

• Emissão de ruído com incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais devido 
à utilização de maquinaria pesada (sobretudo na abertura do cabouco da 
fundação do aerogerador e da vala, face à presença de rocha) e tráfego de veículos 
para transporte de pessoas, materiais e equipamentos; 

• Emissão de poeiras resultantes das operações de escavação e da circulação de 
veículos e equipamentos em superfícies pavimentadas em tout-venant.  

• Emissão de poluentes atmosféricos gerados pelos veículos e maquinaria pesada 
afeta à obra. 

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico do Toutiço, não serão registadas 

emissões atmosféricas (como dióxido de carbono (CO2), dióxido de enxofre (SO2), dióxido de azoto 

(NO2) e partículas), sendo este tipo de emissões apenas sentido durante atividades de 

manutenção e vigilância, pela circulação dos veículos utilizados para esse fim. 

Ao nível de emissões sonoras, o funcionamento dos aerogeradores pode atingir níveis sonoros de 

95,3 dB(A) a 106 dB(A), para uma velocidade do vento de 3 m/s e 22 m/s, respetivamente, para 

uma pá standard. Porém, quando os aerogeradores se encontrem imobilizados o mesmo 

diminuirá e será nulo. Os níveis de ruído do aerogerador estarão em conformidade com as normas 

europeias em vigor. 

Ao nível dos efluentes residuais, estes são unicamente do tipo doméstico, associados ao Posto de 

Corte. 

No Anexo II-Elementos de Projeto do Volume IV – Anexos do EIA, apresenta-se o Projeto da Fossa 

Sética Estanque destinada aos efluentes domésticos a instalar no edifício do Posto de Corte. 

Conforme se apresenta, o reservatório estanque de capacidade 4 900 litros prevê uma retenção 

de efluente de 54 dias de uso (90 litros/dia) o que, dependendo do nº de dias que o técnico esteja 

no local, se estima num esvaziamento do reservatório 2 a 3 vezes por ano. 
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 RESÍDUOS SÓLIDOS 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Os resíduos produzidos durante a obra serão conduzidos a destino final adequado, quer através 

do sistema de recolha do Município, quer por encaminhamento para operador licenciado. Será 

possível distinguir os seguintes resíduos:  

 

• Resíduos sólidos urbanos produzidos no estaleiro; 

• Resíduos vegetais oriundos da desmatação do terreno; 

• Embalagens plásticas, metálicas e de cartão, madeiras, entre outros materiais 
resultantes das diversas obras de construção civil. Estes são armazenados em 
contentores específicos e encaminhados para uma entidade licenciada; 

• Caso seja necessário, se existirem óleos usados em obra, estes serão recolhidos 
em recipientes próprios e conduzidos, por empresas devidamente licenciadas, 
para destino final adequado. 

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Os resíduos resultantes da fase de exploração são: 

• Peças e equipamentos substituídos; 

• Materiais resultantes de manutenções, como por exemplo embalagens, resíduos 
verdes; 

• Óleos usados e outros produtos provenientes da lubrificação dos componentes. 

Estes dois últimos serão recolhidos em recipientes próprios e transportados para destino final, por 

empresa devidamente licenciada. 
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 MÃO-DE-OBRA 

São esperados cerca de 20 trabalhadores em obra por mês, distribuídos pelas várias atividades da 

obra (construção civil, eletromecânica, equipa de transporte, montagem). A estes trabalhadores 

acrescem ainda as equipas de fiscalização, Dono de Obra, Acompanhamento Ambiental e 

Arqueológico. 

Na fase de exploração, para trabalhos de manutenções preventivas e para trabalhos pontuais, 

prevê-se a necessidade de 3 técnicos, que já intervêm na normal exploração do Parque Eólico.  

 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 

Às ações de construção civil estarão inerentes movimentações de terra, nomeadamente com a 

execução de escavações e aterros. 

Os volumes de movimentações de terra envolvidos na construção do sobreequipamento estima-

se uma compensação de terras entre o volume de escavação e o volume de aterro, uma vez que 

os materiais sobrantes deverão ser aplicados na construção das plataformas de montagem ou nos 

acessos. Nas movimentações de terra associadas à vala de cabos o volume escavado será 

redistribuído ao longo da vala de forma a regularizar o terreno e, assim, repor, na medida do 

possível, as condições morfológicas semelhantes às iniciais. Aliás, todo o material sobrante será 

utilizado para posterior requalificação paisagística de modo a repor, na medida do possível, as 

condições morfológicas semelhantes às iniciais da área do Projeto. 

No Quadro 3.15 apresenta-se as quantidades de terras expectáveis nos trabalhos de desmatação, 

aterro e escavação para a implantação dos elementos de projeto que necessitam de 

movimentação de terras. 

Quadro 3.15 – Detalhe do Mapa de Movimentação de Terras por Elemento de Projeto a 
Construir 

  

Atividade Escavação (m3) Aterro (m3) 
Balanço de 
terras (m3) 

Fundações [1]  4 325 2 425 1 950 

Caminhos novos e existentes a melhorar  11 445 2 393 9 052 

Vala elétrica em travessia  2 988 2 988 0 

Plataformas  5 242 6 591 - 1 349 

Posto de corte  0 645 - 645 

Valores totais [1] 24 000 15 042 9 008 

[1] Valores relativos a uma fundação tipo, a confirmar de acordo com a fundação real a construir 

em obra.  

Através da análise do quadro, do total de movimentação de terras a preconizar para a construção 

do sobreequipamento, resulta de um excesso de terras de cerca 9000m3.  
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Estas terras resultantes serão preferencialmente reutilizadas na própria obra aquando a reposição 

do solo nas condições iniciais das áreas intervencionadas. De uma forma geral, os locais onde 

serão reutilizadas as terras sobrantes do movimento de terras serão: 

• Taludes, de forma a reduzir a inclinação dos perfis transversais e consequente 

erosão do talude; 

• Zonas de aterro identificadas no perfil longitudinal, de forma a reduzir as 

inclinações longitudinais dos traineis dos acessos, reduzindo consequentemente 

a sua erosão e beneficiando os transportes pesados dos aerogeradores para os 

locais de trabalho; 

• Nas plataformas de montagem dos aerogeradores, permitindo reduzir o volume 

de escavação dos caboucos de fundação e garantido a altura mínima adequada 

para o encastramento da fundação; 

• Nos acessos a beneficiar e construir aos apoios da linha elétrica de 30 kV 

Relativamente à Linha Eletrica de 30 Kv. é expectável uma movimentação de aproximadamente 

19 840m3 em volume de escavação e 23 483m3 em volume de aterro, resultando num balanço 

negativo de  3 643m3 que será fornecido pelas terras sobrantes do balanço de terras na zona do 

sobreequipamento do parque eólico, de acordo com o referido acima. Quanto aos apoios, o balaço 

de terras espectáveis é nulo, sendo a terra escavada, reposta para o interior do cabouco aquando 

a execução da fundação do apoio e espalhadas na envolvente do mesmo. 

3.9 PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DAS FASES DE PROJETO 

A duração prevista dos trabalhos de construção, ensaios e colocação em serviço dos novos 

aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço será de aproximadamente 6 

meses desde a data de início dos trabalhos, uma vez obtidas as autorizações necessárias emitidas 

pelas entidades competentes. 

As tarefas de preparação da localização e fundações realizar-se-ão durante os primeiros meses da 

construção. Uma vez realizadas as fundações proceder-se-á à montagem dos equipamentos e 

sistemas. Os últimos meses destinar-se-ão aos ensaios gerais por unidade, colocação em serviço 

e ligação à rede. Na Figura 3.21 apresenta-se o Cronograma geral de Construção. 

Relativamente à construção da Linha elétrica a mesma será preconizada em simultâneo ao 

Sobreequipamento do Parque Eólico.  

3.10 INVESTIMENTO GLOBAL PREVISTO 

O investimento previsto para o Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço é da 

ordem de 20 milhões de euros. 
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Figura 3.22 - Cronograma Geral das Atividades de Construção 

 

 



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II: Relatório síntese 

133 

4 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

No presente capítulo apresenta-se a caracterização da situação atual do ambiente afetado e sua 

previsível evolução na ausência de concretização do projeto. 

O objetivo da caracterização da situação de referência é a descrição e diagnóstico do quadro atual 

dos fatores biofísicos e socioeconómicos identificados como relevantes, bem como a 

apresentação das perspetivas de evolução desse quadro de referência sem a implementação do 

projeto. 

Esta servirá como base de informação e benchmarking para a determinação e avaliação dos 

impactes gerados para cada uma das fases do projeto. 

No âmbito da elaboração do diagnóstico ambiental foi efetuada a recolha de dados junto de fontes 

primárias (reconhecimentos de campo especializados, medições acústicas e prospeção 

arqueológica) e de fontes secundárias (informação cedida no âmbito do contacto com entidades 

identificadas como relevantes, consulta bibliográfica, documentação oficial e consultas de 

especialidade) na versão mais atual possível. 
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4.2 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Os valores médios dos vários elementos meteorológicos (temperatura, precipitação, entre 

outros), durante um período de tempo suficientemente longo para se admitir que representa o 

valor predominante daquele fator no local considerado, determinam o clima de um dado local. 

Séries longas de dados permitem estudar as variações e as tendências do clima sendo que, de 

acordo com a Organização Mundial de Meteorologia (OMM), o período de análise adotado para 

determinar o clima de um dado local é de 30 anos. Como resultado, estabelecem-se normais de 

referência (normais climatológicas) dos vários elementos meteorológicos a partir das quais é 

possível classificar e identificar o tipo de clima daquele local.  

Neste sentido, a metodologia adotada para caracterizar climatologicamente a região em estudo 

consistiu em: 

• Identificar estações climatológicas instaladas na região onde o projeto se insere, 
que sejam representativas do clima na área de estudo; 

• Analisar as normais climatológicas das estações localizadas para os elementos 
meteorológicos pertinentes (temperatura, precipitação, humidade relativa do ar, 
regime de ventos, entre outros); 

• Classificar o tipo de clima com base na análise das condições climáticas. 

A caracterização da situação atual no âmbito do clima passa ainda por: 

• Enquadramento das políticas e estratégias em vigor no âmbito das Alterações 
Climáticas a nível nacional; 

• Enquadramento das Alterações Climáticas na área de estudo, nomeadamente no 
que respeita às vulnerabilidades da região;  

• Caracterização das emissões de gases com efeito de estufa nos concelhos da área 
de afetação do projeto, tendo por base o Relatório de Emissões de Poluentes 
Atmosféricos por concelho do ano 2017, realizado no âmbito da Convenção sobre 
Poluição Atmosférica Transfronteira a Longa Distância (CLRTAP, 1979). 

 CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA DE ÁREA DO PROJETO 

A Estação Climatológica de Coimbra, localizada em Bencanta, a 40 km da área de estudo, foi 

identificada como representativa do clima da área em estudo pela proximidade e semelhança 

geográfica entre as duas zonas. A Figura 4.1 apresenta a localização desta estação relativamente 

ao projeto em estudo. 
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Figura 4.1– Enquadramento da Estação Climatológica na envolvente da área de estudo 

A caracterização climática para os parâmetros meteorológicos temperatura e precipitação da área 

de estudo é efetuada com recurso à Normal Climatológica de 1971-2000 da estação climatológica 

de Coimbra5. 

Para análise dos restantes parâmetros (velocidade do vento, humidade do ar e radiação) teve-se 

em linha de conta a informação disponibilizada no Portal do Clima para a região de Coimbra, que 

inclui todos os concelhos em análise, para o período 1971-2000.  

 

5  Dados disponíveis no sítio online do IPMA, HTTP://WWW.IPMA.PT/BIN/FILE.DATA/CLIMATE-NORMAL/CN_71-

00_COIMBRA_BENCANTA.PDF em julho de 2020. 

http://www.ipma.pt/bin/file.data/climate-normal/cn_71-00_COIMBRA_BENCANTA.pdf
http://www.ipma.pt/bin/file.data/climate-normal/cn_71-00_COIMBRA_BENCANTA.pdf
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Quadro 4.1- Caracterização climática 

Variável Caracterização Observações 

Temperatura 

  

Média anual 15,5°C 

Regime mensal 

médio 

apresenta uma 

distribuição 

típica de 

temperaturas 

elevadas no 

verão e baixas 

no inverno. 

Valores médios: 

  • + elevados em 

agosto 

  • + reduzidos em 

janeiro 

 

• min = 15°C e máx 

=28,5°C 

• min = 4,6°C e máx 

=14,6°C 

Extremos registados1: 

  •Máximos 

  •Mínimos 

 

• 40,2°C, em julho 

•-4,9°C, em janeiro 

Precipitação  

 

Anual acumulada 905,1 mm Distribuição 

dos valores 

médios totais é 

desigual, 

resultando na 

divisão do ano 

num período 

húmido (jan-

mai e out-dez) 

e num período 

seco (jun-set). 

Distribuição anual 

85% ocorre em 5 meses 

do ano (janeiro e 

fevereiro e de outubro a 

dezembro) 

Valores mensais: 

•Máximos 

• Mínimos 

 

• 189,3 mm em 

dezembro 

• 12,8 mm em julho  

Vento 

 

Velocidade média 

mensal 
11,1 a 11,9 km/h Valor 

característico 

de vento fraco Média anual 11,5 km/h 

Humidade 

do ar 

 

Valores médios anuais 66 a 85% 

Estreita relação 

com a 

temperatura do 

ar, observando-

se, menores 

valores da 

humidade do ar 

nos meses de 

verão, mais 

quentes 

Radiação Média anual 150 W/m2  - 
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Variável Caracterização Observações 

 
Variação anual 53 a 258 W/m2 

1 Num período de 30 anos 

No que diz respeito à Classificação Climática da região em estudo, segundo Köppen, esta 

apresenta um clima do tipo CsA (Clima temperado com Verão seco e quente): 

C Clima mesotérmico (temperado) húmido, a temperatura média do mês mais frio está 

compreendida entre -3°C e 18°C, enquanto o mês mais quente apresenta valores 

superiores a 10°C. 

S Estação seca no Verão, a quantidade de precipitação do mês mais seco do semestre 

quente é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do semestre frio e inferior a 40 mm. 

B Verão temperado, a temperatura média do mês mais quente é inferior ou igual a 22°C, 

com pelo menos 4 meses com médias acima de 10°C. 

Os valores extremos que caracterizam esta classificação baseiam-se em critérios arbitrados de 

modo a permitir a definição de grandes tipos climáticos, podendo ocorrer divergências em níveis 

de caracterização mais detalhados. 

 ENQUADRAMENTO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS EM PORTUGAL 

A Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC6), no seu artigo 1, 

define as alterações climáticas como: "uma mudança de clima que é atribuída direta ou 

indiretamente à atividade humana que altera a composição da atmosfera mundial e que, em 

conjunto com a variabilidade climática natural, é observada ao longo de períodos comparáveis”. 

As alterações climáticas constituem atualmente um dos maiores desafios da humanidade à escala 

global, tornando evidente a necessidade de mitigação dos impactes dos eventos climáticos 

extremos na sociedade, economia e ambiente, quer através da redução das emissões de Gases 

com Efeito de Estufa (GEE) quer através da adaptação ao fenómeno das alterações climáticas. 

O 5.º Relatório de Avaliação (AR5) do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas 

(IPCC, 2013) concluiu que a alteração da temperatura média global à superfície provavelmente 

excederá, até ao fim do século XXI, os 1,5°C relativamente ao registado no período 1850 -1900. O 

IPCC destaca a enorme probabilidade das emissões de GEE serem a causa dominante do 

aquecimento observado no século XX indicando que a manutenção dos níveis atuais de emissões 

destes gases provocará um aumento da temperatura do sistema climático e tornará mais provável 

a existência de impactes irreversíveis para as populações e ecossistemas. 

Com a entrada em vigor do Acordo de Paris, a 4 de novembro de 2016, a comunidade internacional 

(da qual Portugal faz parte) procura dar uma resposta global e eficaz à necessidade urgente de 

 

6 Sigla da designação em inglês United Nations Framework Convention for Climate Change 
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travar o aumento da temperatura média global entre outros desafios impostos pelas alterações 

climáticas.  

Os principais pontos-chave deste Acordo são: 

• Limitar, até ao ano 2100, o aumento da temperatura média global a níveis abaixo 
dos 2ºC tendo por base os valores da era pré-industrial (1850); prosseguindo 
esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5ºC; 

• Estabelecer a apresentação obrigatória das ambições de cada país com vista à 
redução de emissões, tendo em conta o que cada governo considera viável, sob a 
forma de Intended Nationally Determined Contributions (INDC), prevendo-se a sua 
revisão a cada cinco anos de uma forma cada vez mais ambiciosa;  

• Atingir o balanço nulo entre as emissões de GEE de origem antropogénica e a 
remoção por sumidouros de carbono (ex: florestas) até 2050;  

• Garantir a transparência, compreensão e clareza das comunicações a efetuar;  

• Financiar as políticas de adaptação e mitigação climática das nações em 
desenvolvimento através da disponibilização, pelos países desenvolvidos, de 100 
mil milhões de dólares por ano até 2025 – sendo que o valor deverá ser reforçado 
após essa data.  

A generalidade dos estudos científicos mais recentes aponta a região do sul da Europa como uma 

das áreas potencialmente mais afetadas pelas alterações climáticas, sendo Portugal um dos países 

europeus com maior vulnerabilidade aos impactes das alterações climáticas. No nosso país têm 

vindo, de facto, a intensificar-se os fenómenos de seca, desertificação, degradação do solo, erosão 

costeira, ocorrência de cheias e inundações e incêndios florestais.  

Para as situações de risco contribuem fenómenos climáticos extremos, como ondas de calor, picos 

de precipitação e temporais com ventos fortes associados, que se prevê que continuem a afetar 

o território nacional mas com maior frequência e intensidade. Outro dos impactes esperados é 

ainda o aumento da irregularidade intra e inter-anual da precipitação, com impactes assinaláveis 

nos sistemas biofísicos e de infraestruturas, dada a transversalidade inerente à disponibilidade e 

qualidade da água.  

O Quadro Estratégico para a Política Climática – QEPiC (Resolução do Conselho de Ministros n.º 

56/2015, de 30 de julho) surgiu como a resposta nacional política e institucional aos desafios das 

alterações climáticas e estabelece a visão e os objetivos da política climática nacional no horizonte 

2030, articulando diversos instrumentos e medidas já existentes. 

A concretização da visão estabelecida para o QEPiC assenta nos seguintes nove objetivos: 

1) Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza 
e emprego, contribuindo para o crescimento verde; 

2) Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE; 

3) Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação; 

https://www.apambiente.pt/_zdata/DMMC/RCM%2056_2015.pdf
https://www.apambiente.pt/_zdata/DMMC/RCM%2056_2015.pdf
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4) Assegurar uma participação empenhada nas negociações internacionais e em 
matéria de cooperação; 

5) Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento; 

6) Envolver a sociedade nos desafios das alterações climáticas, contribuindo para 
aumentar a ação individual e coletiva; 

7) Aumentar a eficácia dos sistemas de informação, reporte e monitorização; 

8) Garantir condições de financiamento e aumentar os níveis de investimento; 

Garantir condições eficazes de governação e assegurar a integração dos objetivos climáticos nos 

domínios setoriais. 

O QEPiC inclui o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) e 

a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020), os principais 

instrumentos de política nacional nas vertentes de mitigação e adaptação às alterações climáticas, 

respetivamente. 

O PNAC 2020/2030 visa assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais 

de GEE, de forma a alcançar uma meta de redução de emissões, em relação a 2005, de: 

• 18% a 23%, em 2020; 

• 30% a 40%, em 2030. 

Desta forma, garante o cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e coloca Portugal 

em linha com os objetivos europeus nesta matéria (Portugal apresentou à UNFCCC as suas 

intenções de redução de emissões a 6 de março de 2015 conjuntamente com os restantes 

membros da comunidade europeia, sob a forma de Intended National Determined Contributions).  

O PNAC pretende ainda promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais 

riqueza e emprego, e promover a integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais 

(mainstreaming), alcançando assim um maior envolvimento e responsabilização de setores 

relevantes como transportes, energia, agricultura e floresta. 

A ENAAC 2020, por sua vez, tem como visão “Um país adaptado aos efeitos das alterações 

climáticas, através da contínua implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico-

científico e em boas práticas”, estabelecendo os seguintes objetivos, tendo como horizonte o ano 

2020: 

• Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas; 

• Implementar medidas de adaptação; 

• Promover a integração da adaptação em políticas sectoriais. 

Em 2016, a Comissão Europeia apresentou o Pacote Legislativo “Energia Limpa para todos os 

Europeus” prevendo que todos os Estados-Membros realizem um Plano Nacional Integrado de 

https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=117&sub3ref=1376
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=118&sub3ref=955
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Energia e Clima (PNEC) para o horizonte 2030, dando cumprimento ao Acordo de Paris bem como 

promovendo o crescimento económico e a criação de emprego.  

Em Portugal o Plano Nacional para a Energia e Clima (PNEC) foi desenvolvido e apresentado ao 

público no início do ano 2019, com objetivos específicos que promovem o combate às Alterações 

Climáticas, quer em termos da redução de emissões de GEE (menos 45% e 55% em 2030, em 

relação a 2005), quer em termos de energias renováveis (80% de fontes renováveis na produção 

de eletricidade em 2030). 

O PNEC 2030 foi construído em coordenação e articulação com o Roteiro para a Neutralidade 

Carbónica 2050, a atingir através da redução das emissões em cerca de 85%, face a 2005, e 

aumento do sequestro de carbono para as 12 MtCO2, e com o Plano Nacional de Investimentos 

2030. Considera-se que o seu contributo para o horizonte de 2030 será decisivo para a definição 

das linhas de ação rumo à neutralidade carbónica e a definição dos investimentos estratégicos na 

área da energia e clima. O PNEC é considerado o principal instrumento de política energética e 

climática para a próxima década que visa o estabelecimento de metas e objetivos em matéria de 

emissões de gases com efeito de estufa, energias renováveis, eficiência energética, segurança 

energética, mercado interno e investigação, inovação e competitividade (Adene, 2019). 

Os objetivos do PNEC para 2030 são:  

1. Descarbonizar a Economia Nacional; 

2. Dar prioridade à Eficiência Energética; 

3. Reforçar a aposta nas Energias Renováveis e reduzir a dependência energética do 
país; 

4. Garantir a segurança de abastecimento; 

5. Promover a mobilidade sustentável; 

6. Promover uma agricultura sustentável e potencial o sequestro de carbono; 

7. Desenvolver uma indústria inovadora e competitiva; 

8. Garantir uma transição justa, democrática e coesa. 

O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 tem como objetivo a redução de emissões de gases 

com efeito de estufa a nível nacional de modo a que o balanço seja neutro entre as emissões de 

GEE e o sequestro de carbono. Para tal, pretende-se atingir em 2050 (República Portuguesa & 

Fundo Ambiental, 2018): 

• Redução das emissões de GEE em 85% (face a 2005); 

• Sequestro (agrícola e florestal) de 13 milhões de toneladas de carbono. 
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 ENQUADRAMENTO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA REGIÃO DE COIMBRA 

Devido ao efeito duplo do aumento da temperatura e da redução da precipitação, a região de 

Coimbra é uma das regiões mais afetadas pelas alterações climáticas, prevendo-se grandes 

consequências no sector agrícola, com implicações diretas na economia, nomeadamente no 

sector primário.  

Em 2017 foi desenvolvido o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da CIM-

Região de Coimbra (PIAAC-CIM-RC), com o intuito de dotar a região com estratégias e 

competências e capacidades institucionais necessárias para promover a adaptação às alterações 

climáticas com base na articulação de medidas transversais, setoriais e territoriais. Esta 

comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra é composta pelos municípios que albergam a 

área de estudo: Arganil, Pampilhosa da Serra e Góis.  

O âmbito deste projeto, da qual resultou a identificação dos principais impactes atualmente 

observados no município associados a eventos climáticos, e que se expõem de seguida: 

• Cheias e Inundações resultantes de fenómenos de precipitação excessiva e 
provocam danos para a produção agrícola, obstrução/danificação de linha de 
água, abatimento/rotura de pavimentos, condicionamento de tráfego e danos em 
edifícios; 

• Danos para a vegetação, em edifícios e infraestruturas resultantes de episódios de 
Vento forte e fenómenos extremos como tempestades, tornados, trovoadas e 
raios; 

• Aumento do risco de incêndio, danos para vegetação/biodiversidade, danos para 
vegetação e nos sistemas agro-silvo-pastoris e diminuição do efetivo 
animal/vegetal e degradação de habitats, devido às temperaturas elevadas e 
ondas de calor; 

• Secas cada vez mais frequentes e prolongadas que provocam danos na 
biodiversidade e interrupção ou redução do fornecimento de água e/ou redução 
da sua qualidade;  

 VULNERABILIDADE DA REGIÃO AOS IMPACTES DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Tal como indicado, as temperaturas elevadas e ondas de calor, a precipitação excessiva e o vento 

forte são os eventos climáticos aos quais a área em estudo é atualmente mais propícia, podendo 

dar origem a eventos de inundação, incêndios e ainda à existência de outros riscos 

meteorológicos. 

Risco de Incêndio 

Os municípios da área de estudo possuem Planos Municipais da Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (PMDFCI), de 3º geração (despachos nºs 443A/2018 e 1222B/2018), atualizados até 

2029, no caso de Góis, 2027, no caso de Arganil e 2028, no caso de Pampilhosa da Serra. OS 

PMDFCI definem para cada Eixo Estratégico metas, indicadores e entidades responsáveis pela 

prossecução das ações preconizadas, visando o aumento da resiliência do território aos incêndios 
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florestais, a Redução da incidência de incêndios, a Melhoria da Eficácia do Ataque e da Gestão dos 

Incêndios, Recuperar e reabilitar os ecossistemas e a Adoção de uma estrutura orgânica funcional 

e eficaz. 

A análise da Figura 3.11 evidência que as áreas de análise são maioritariamente classificada como 

de perigosidade média e alta. 

Inundações 

De acordo com a informação apresentada no Plano de Gestão de Risco de Inundação para a RH4 

e RH5, a área de estudo também não interceta nenhuma zona de risco potencial de inundação. 

 QUANTIFICAÇÃO DAS EMISSÕES DE GEE NOS MUNICÍPIOS DE ARGANIL, GÓIS E PAMPILHOSA DA SERRA 

A distribuição das emissões de GEE do ano 2017 pelos diversos sectores de atividade é 

apresentada em termos de quilotoneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) nos gráficos 

da Figura 4.2. As emissões de CO2e resultam do somatório das emissões de CO2, CH4 (metano) e 

N2O (óxido nitroso), assumindo os Potenciais de Aquecimento Global definidos no 5º relatório de 

avaliação do IPCC. 

 

Figura 4.2 - Emissões de CO2e (kt/ano) nos concelhos de Góis, Pampilhosa da Serra e Arganil, 

distribuídas pelos sectores de atividade (2017) 

Pela análise da informação apresentada, conclui-se que na generalidade os concelhos da área de 

estudo, Góis, Pampilhosa da Serra e Arganil apresentam emissões de Gases com Efeito de Estufa 

(GEE) pouco relevantes em todos os sectores de atividade, evidenciando um peso pouco 

significativo no contexto de emissões nacionais. 
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No concelho de Góis, as emissões de GEE totalizam 35,3 quilotoneladas de CO2e, que se distribuem 

maioritariamente pelas fontes naturais - incêndios (80%) e transporte rodoviário (9%).  

Por sua vez, em Pampilhosa da Serra, as emissões do concelho totalizam 13,7 kt CO2e, com a 

contribuição de fontes naturais - incêndios (49%), transporte rodoviário 25%), outra combustão 

estacionária (11%) e transporte não rodoviário (9%). 

Por último, o concelho de Arganil apresenta um total de emissões de 132,8 kt CO2e, destacando-

se as fontes naturais – incêndios (85%) e o transporte rodoviário (7%).  

 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

É expectável que o clima na região em estudo sofra uma evolução em linha com as projeções 

climáticas realizadas a nível nacional, e que se baseiam em cenários de Alterações Climáticas.  

A uma escala nacional, consideram-se para análise os resultados das evoluções climáticas 

apresentadas no âmbito dos Projetos SIAM, SIAM_II e CLIMAAT_II, tendo por base simulações de 

diferentes modelos climáticos. Nestes estudos sugere-se, para o período 2080-2100, o seguinte 

cenário climático (APA, 2018): 

• Todos os modelos, em todos os cenários, preveem um aumento significativo da 
temperatura média em todas as regiões de Portugal até ao fim do século XXI; 

• O aumento da temperatura máxima no Verão situar-se-á entre os 3°C na zona 
costeira os 7°C no interior e será acompanhado por um incremento da frequência 
e intensidade de ondas de calor; 

• Haverá um aumento relevante no número de dias quentes (máxima superior a 
35°C) e de noites tropicais (mínimas superiores a 20°C), enquanto são 
esperadas reduções em índices relacionados com tempo frio (por ex., dias de 
geada ou dias com temperaturas mínimas inferiores a 0°C); 

• Em todo o território nacional são previstos efeitos decorrentes da alteração do 
clima térmico, designadamente os relacionados com o incremento da frequência 
e intensidade das ondas de calor, com o aumento do risco de incêndio, com a 
alteração das capacidades de uso e ocupação do solo e com implicações sobre os 
recursos hídricos; 

• No que se refere à precipitação, a incerteza do clima futuro é substancialmente 
maior. Contudo, quase todos os modelos analisados preveem redução da 
precipitação em Portugal Continental durante a Primavera, Verão e Outono. O 
modelo regional, com maior desagregação espacial, aponta para um aumento na 
precipitação durante o Inverno, devido a aumentos no número de dias de 
precipitação forte (acima de 10mm/dia); 

Num âmbito mais regional, o PIAAC-CIM-RC, analisou as projeções climáticas elaboradas 

recorrendo aos novos cenários de emissões do IPCC (Representative Concentration Pathways, 

RCP).  No âmbito deste plano, foram analisados dois dos cenários previstos por esta instituição:  
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• o RCP 4.5 onde as concentrações de CO2 superiores a 570 ppm em 2100); 

• o cenário mais extremo e gravoso, o RCP 8.5 onde as concentrações de CO2 

superiores a 1250 ppm em 2100. 

As simulações regionais basearam-se no projeto CORDEX (EURO-CORDEX) com uma resolução 

espacial de aproximadamente 12 km, uma resolução temporal diária para o período de controlo 

(1989-2008; cenário de avaliação) e para o período histórico (1971-2005). 

Estas projeções regionais estão em concordância com as projeções nacionais e revelam que: 

• Em relação à precipitação, apesar das grandes flutuações anuais, verifica-se uma 
clara tendência de diminuição para ambos os cenários considerados, tendo em 
conta o histórico modelado entre 1971 e 2000. Dependendo do cenário escolhido, 
as projeções apontam para uma redução que pode variar entre os 55,3 mm e os 
167 mm nos períodos 2011-2040 e 2041-2070, respetivamente, (cenário RCP 4.5), 
e um aumento de 43 mm no período 2011-2040 para o cenário RCP 8.5, 
registando-se novamente uma diminuição de 103 mm para o período 2041-2070. 

• Os resultados obtidos, usando o modelo Ensemble para os cenários RCP 4.5 e RCP 
8.5, em relação a 2011, preveem um aumento das temperaturas médias na ordem 
de 1ºC para 2041 e até cerca de 2ºC até 2070. Em relação à média das 
temperaturas máximas, de acordo com estes modelos, prevê-se um aumento da 
ordem de 1ºC para 2041 e da ordem de 2ºC até 2070. Para a média das 
temperaturas mínimas, a previsão aponta para um aumento de cerca de 0,8ºC 
para 2041 e cerca de 2ºC para 2070; 

• Relativamente às médias sazonais, as anomalias projetadas para a precipitação, 
em ambos os cenários, apontam para diminuições ligeiras da precipitação na 
primavera e no verão, enquanto que, para o inverno e para o outono são 
projetados aumentos na precipitação, especialmente no cenário RCP 4.5 para o 
período de inverno. 

Tendo em conta a região onde se insere o Projeto, prevê-se que, no que respeita às variáveis 

climáticas, a evolução da situação na zona abrangida pelo Projeto será idêntica à avaliada para a 

região em estudo.  

A evolução climática conduzirá a um agravamento dos impactes relacionados com eventos 

climáticos identificados na Situação de Referência. 
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4.3 BIODIVERSIDADE 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

 FLORA 

A caracterização da flora e vegetação na área de estudo foi realizada com recurso a consulta 

bibliográfica e prospeção em campo. A vista de campo à área de estudo foi realizada a 1 de 

dezembro de 2019. 

A visita de campo permitiu identificar, caracterizar e cartografar as unidades de vegetação e 

habitats presentes na área de estudo, inserindo-se posteriormente os elementos recolhidos em 

campo num ambiente SIG. Assim como, inventariar as espécies florísticas presentes, 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) (Figura 4.3). A 

presença de espécies foi também efetuada nos percursos entre os levantamentos, por forma a 

apurar, tanto quanto possível a diversidade vegetal da área e aumentar a probabilidade de registar 

espécies com estatutos biogeográficos (endemismos lusitânicos e ibéricos) e/ou que se encontram 

abrangidas por legislação nacional. 



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II: Relatório síntese 

146 

 

Figura 4.3 – Locais dos levantamentos sistemáticos de flora. 

É de ressalvar que a época do ano em que foi realizada a visita de campo limitou a confirmação 

de espécies em campo cuja época de floração já terminou. Este facto torna de grande importância 

o recurso a pesquisa bibliográfica de forma a obter uma caracterização da área de estudo o mais 

completa possível. 

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 10x10km NE84 e NE94 para o corredor da linha elétrica. As principais fontes 

bibliográficas utilizadas para obter um elenco florístico da área de estudo foram: 

• Flora-on (Flora-On: Flora de Portugal Interactiva, 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); 
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• 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). 

A nomenclatura utilizada no elenco florístico é preferencialmente a proposta por Castroviejo et 

al. (1986-1996) na Flora Ibérica, para os restantes taxa recorreu-se à Flora de Portugal (Franco, 

1971-1998). 

 FAUNA 

A caracterização da fauna 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 e que se encontra descrito em 

seguida. 

Os anfíbios foram amostrados por prospeção visual nas linhas e massas de água da área de estudo. 

Para a amostragem de répteis foram prospetas também linhas e massas de água, assim como 

áreas de matos, troncos mortos e com rochas expostas.  

Para a amostragem de mamíferos foram procurados indícios de presença (dejetos, pegadas) ao 

longo de trilhos, caminhos e entre as deslocações na área de estudo.  

Para os quirópteros foram realizadas amostragens acústicas com detetor de ultrassons ao nível do 

solo na área de estudo. Com as amostragens acústicas pretendeu-se estimar a utilização que os 

quirópteros fazem da área de estudo, nomeadamente no que se refere às espécies presentes e à 

frequência com que a usam, tentando-se ao mesmo tempo determinar qual o tipo de utilização 

(área de alimentação ou zona de passagem entre abrigos e áreas de alimentação).  

Para tal, foram definidos cinco pontos de amostragem (Figura 4.4). As amostragens acústicas 

consistiram no registo das emissões sonoras dos quirópteros que surgiram na área de deteção de 

um microfone, durante um período de 10 minutos. Para tal foi utilizado um microfone de 

ultrassons modelo M500-384 da Pettersson Elektronik AB (gama de frequências 10 a 160 kHz; 

frequência de amostragem até 384 kHz) acoplado a um computador portátil com o programa 

BatSound Touch 1.3 também da Pettersson Elektronik AB. 

As amostragens foram efetuadas através da gravação contínua dos 10 minutos. Posteriormente, 

estas gravações foram analisadas, tendo numa primeira fase sido selecionadas as sequências com 

quirópteros (considerou-se como sequência, a presença de pelo menos dois pulsos com um 

intervalo máximo de dois segundos entre pulsos consecutivos). De seguida, as sequências foram 

divididas em porções de três segundos, tendo sido selecionadas para análise e identificação da(s) 

espécie(s) presente(s).  

A análise e identificação dos registos sonoros dos quirópteros detetados foram efetuadas de 

forma semiautomática através da utilização de um programa desenvolvido pela Plecotus – Estudos 

Ambientais Unip. Lda (Silva et al., 2014) e sempre que necessário, de forma manual/tradicional 
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com recurso ao programa de análise de sons Batsound Pro – Sound Analysis, da Pettersson 

Elektronik AB, programa também utilizado na seleção inicial das sequências com quirópteros e na 

sua subdivisão em porções de 3 segundos. 

No programa de análise semiautomática são retirados 19 parâmetros caracterizadores dos pulsos 

(16 parâmetros espectrais, 3 parâmetros temporais). Posteriormente é efetuada uma comparação 

probabilística (Redes Neuronais Artificiais) entre esses parâmetros e uma base de dados de 

referência, de acordo com o modelo proposto por Silva et al. (2013). As Redes Neuronais Artificiais 

atribuem aos pulsos uma espécie ou grupo de espécies, com uma probabilidade de certeza 

associada. Os resultados do modelo de classificação apresentam uma sensibilidade média de 95% 

e um erro médio de 4%. Só são consideradas como corretas as classificações do modelo com uma 

probabilidade superior a 70%. 

A base de dados de referência de vocalizações de quirópteros inclui mais de 16000 pulsos 

individuais referentes a cerca de 1400 indivíduos dos géneros Rhinolophus, Myotis, Pipistrellus, 

Nyctalus, Eptesicus, Barbastella, Plecotus, Miniopterus e Tadarida, capturados em Portugal 

continental. As capturas foram efetuadas à saída de abrigos ou no exterior, tendo as gravações 

ocorrido após a identificação morfológica e libertação dos indivíduos capturados. 

Todas as identificações produzidas pelo programa semiautomático foram revistas, utilizando-se 

como referência os trabalhos de Barlow & Jones (1997a e 1997b), Pfalzer & Kusch (2003), Rainho 

et al. (2013), Russ (2012), Russo & Jones (1999) e Zingg (1990). 

As gravações que o modelo não conseguiu analisar, com identificações consideradas erradas pelo 

revisor ou com uma probabilidade inferior a 70%, foram analisadas por métodos 

manuais/tradicionais. Nestes casos, na identificação das espécies teve-se em conta as seguintes 

variáveis sonoras: 

• tipo de frequência: frequência modulada (FM – pulsos de curta duração em que 

há uma rápida variação de frequência ao longo do tempo), frequência quase 

constante (QCF – pulsos que mantêm a frequência quase constante ao longo do 

tempo) ou combinações das duas (FM-CF ou CF-FM – pulsos que apresentam 

porções com variação brusca de frequência, seguidos ou antecedidos de poções 

de frequência quase constante ao longo do tempo); 

• frequência de máxima energia (FmaxE, kHz): frequência emitida com maior 

intensidade; 

• gama de frequências (BW, kHz); diferença entre a frequência máxima (Fmax) e a 

frequência mínima (Fmin); 

• duração do pulso (Δtp, ms): intervalo de tempo entre o início e o fim de um pulso; 

• intervalo entre pulsos (INT, ms): intervalo de tempo entre o início de um pulso e 

o início do pulso seguinte; 

• taxa de repetição (TR, Hz): taxa com que são emitidos os pulsos (TR=1/INT). 

Foram prospetados potenciais locais de abrigo de morcegos, tais como casas abandonadas. 

No caso das aves, a amostragem foi efetuada por meio de i) 19 pontos de escuta (seis no 

sobreequipamento e 13 no corredor da linha elétrica) e observação para deteção de aves em geral 
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num raio de 100m em redor do ponto, com duração de 5 minutos, no biótopo mais representativo, 

nomeadamente em áreas de matos com afloramentos rochosos dispersos (Bibby et al., 1992), mas 

também através de ii) três pontos de observação de aves de rapina (um no sobreequipamento e 

dois no corredor da linha) com duração de 1 hora, localizados em pontos elevados de onde era 

possível avistar a área de estudo e envolvente próxima (Hardey et al., 2006) (Figura 4.4). Dado o 

reduzido número de contactos com aves registado durante a saída de campo, apenas é 

apresentada a abundância total e média de indivíduos por espécie por metodologia (sem limite 

de distância) e a localização das observações de aves de rapina e outras planadoras no terreno. 

Foram registados todos os encontros com fauna efetuados quer durante as prospeções de campo, 

quer durante deslocações entre pontos.  

 

Figura 4.4– Locais de amostragem de avifauna e quirópteros. 
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Devido às características comportamentais de muitas espécies faunísticas (e.g. elevada 

mobilidade, comportamentos esquivos, diferentes fenologias, diferentes períodos de atividade) 

apenas foi possível detetar a presença de algumas das espécies potenciais na área de estudo. 

Contudo, através dos habitats existentes é possível avaliar o elenco da fauna com ocorrência 

potencial na área de estudo. 

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 do sobreequipamento e as 

quadrículas NE84 e NE94 para o corredor da linha elétrica. As principais fontes bibliográficas 

utilizadas para obter um elenco faunístico da área de estudo encontram-se listadas no Quadro 

4.2., onde se incluem os documentos produzidos no âmbito do processo de Avaliação e pós-

Avaliação de Impacte Ambiental de um dos empreendimentos contíguos ao presente Projeto: 

parque eólico do Toutiço, sub-parques de Toita, Arouca-Silva e Vale Grande-Burrela.  

Quadro 4.2– Principais fontes bibliográficas utilizadas para obtenção de um elenco faunístico. 

Grupo Fonte 

Herpetofauna Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010) 

Avifauna 

Altas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008) 

Altas das Aves Invernantes e Migradoras de Portugal (Equipa Atlas, 2018) 

Relatório do Programa NOCTUA Portugal (2009/10-2018/19) (GTAN-SPEA, 
2019) 

Relatório Nacional do Artigo 12º da Diretiva Aves (2008-2012) (ICNF, 2014a) 

Aves Exóticas que nidificam em Portugal Continental (Matias, 2002) 

Ebird (Sullivan et al., 2009) 

Monitorização do Impacte da Linha de Ligação entre o Parque Eólico de 
Pampilhosa da Serra e a Linha Vila Chã – Pereiros 2 (220kV) em Vertebrados 

Voadores (AgriPro Ambiente, 2006)  

Monitorização do Impacte da Linha de Ligação entre o Parque Eólico de 
Pampilhosa da Serra e a Linha Vila Chã – Pereiros 2 (220kV) em Vertebrados 

Voadores (AgriPro Ambiente, 2007) 

Monitorização do impacte na avifauna dos parques eólicos de Toutiço (sub-
parques de Toita, Arouca-Silva e Vale Grande-Burrela) e Vale Grande (CIBIO, 

2009) 

Aves e 
morcegos 

Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas 
de distribuição e transporte de energia elétrica e à informação geográfica 

associada (ICNB,2010) 

Monitorização de avifauna, quirópteros, flora e vegetação parque eólico do 
Toutiço e respectivas linhas eléctricas, fase de exploração (Ecosativa, 2011) 

Monitorização de avifauna, quirópteros, flora e vegetação parque eólico do 
Toutiço e respectivas linhas eléctricas e parque eólico de Vale Grande, fase de 

exploração (Ecosativa, 2012) 

Monitorização de avifauna, quirópteros, flora e vegetação parque eólico do 
Toutiço e respectivas linhas eléctricas e parque eólico de Vale Grande, fase de 

exploração (Ecosativa, 2014) 

Mamíferos 
Atlas de Mamíferos de Portugal (Becantel et al., 2017) 

Atlas dos Morcegos de Portugal Continental (Rainho et al., 2013) 
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Grupo Fonte 

Parques Eólicos de Toita, Arouca – Silva e Vale Grande – Burrela. 
Caracterização de Quirópteros (Hortêncio et al., 2006) 

Extensão à Monitorização de Quirópteros do Parque Eólico de Toutiço 
(Ecosativa, 2015) 

Avaliação do efeito dos parques eólicos sobre os morcegos em Portugal 
continental (ICNB, 2010b) 

Parque Eólico de Vale Grande. Monitorização de Quirópteros, ano 2016 (Alves, 
2017) 

Todos os grupos 

3º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) (ICNF, 
2013) 

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) 

 

A terminologia e nomenclatura utilizadas para cada grupo faunístico varia, de acordo com as 

fontes listadas abaixo: 

• Herpetofauna: Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010); 

• Aves: Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital 
checklist of the birds of the world (HBW & BirdLife International, 2018);  

• Quirópteros: Nomes comuns dos morcegos Europeus segundo a EUROBATS (Lina, 
2016); e 

• Restantes mamíferos: Atlas de Mamíferos de Portugal (Becantel et al., 2017). 

 ENQUADRAMENTO BIOGEOGRÁFICO E BIOCLIMÁTICO 

A distribuição dos elementos florísticos e vegetação é influenciada pelas características edáficas e 

climáticas da região, sendo possível enquadrar a vegetação com base na biogeografia (Costa et 

al., 1998). A biogeografia permite a compreensão da distribuição das espécies florísticas e em 

conjunto com a fitossociologia possibilitam a caracterização das comunidades vegetais presentes 

numa dada região. 

Em termos bioclimácicos, a região em que se engloba a área de estudo encontra-se, no andar 

mesomediterrânico de ombroclima sub-húmido a húmido (Costa et al. 1998). De acordo com 

Costa et al. 1998, o esquema sintaxonómico da região em que se engloba a área de estudo é o 

seguinte: 

Reino Holártico 

Região Mediterrânica 

Sub-região Mediterrânica Ocidental 

Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica 



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II: Relatório síntese 

152 

Província Gaditano-Onubo-Algarviense 

Sector Divisório Português 

  Subsector Beirense Litoral 

O Subsector Beirense Litoral tem como endemismo exclusivo o Narcissus scaberulus e como taxa 

quase exclusivos do subsector encontram-se os híbridos Quercus x coutinhoi (Q. robur x Q. faginea 

subsp. broteroi), Quercus x andegavensis (Q. robur x Q. pyrenaica) e Quercus x neomarei (Q. 

pyrenaica x Q. faginea subsp. broteroi). São espécies diferenciais deste subsector as seguintes: 

Erica cinerea, Halimium alyssoides, Halimium ocymoides e Pseudarrhremnatherum longifolium. 

Este é por excelência o subsector dos carvalhais termófilos de carvalho-roble: Rusco aculeati-

Quercetum roboris viburnetosum tini.  

Nas suas orlas arbustivas ocorre uma comunidade endémica em que domina o azereiro (Prunus 

lusitanica) – Frangulo alnae-Prunetum lusitanicae – que frequentemente contata com o amial 

mesofítico Scrophulario-alnetum glutinosae.  

Uma das etapas regressivas do carvalhal mais abundantes é o urzal Ulici minoris-Ericetum 

umbellatae. Contudo, parte do subsector é ocupada por bosques de sobreiro – Asparago aphylii-

Quercetum suberis – e as suas etapas subseriais: Erico-Quercetum lusitanicae e Lavandulo luisieri-

Uliceum jussiaei ulicetosum minoris. É endémica do subsector Beirense Litoral a subassociação 

ulicetosusm minoris da associação Lavandulo luisieri-Ulicetum jussiaei e os bosques do Arisaro-

Quercetum broteroi quercetosum roboris dos calcários descalcificados. No sapal do rio Mondego 

observam-se comunidades mediterrânicos empobrecidas, como Inulo crithmoidis-

Arthrocnemetum glauci, e associações atlânticas, como Limonio-Juncetum maritimi e Inulo 

crithmoidis-Elymetum pycnanthi (Costa et al. 1998). 

 UNIDADES DE VEGETAÇÃO E HABITATS 

A área de estudo localiza-se numa zona montanhosa que foi recentemente assolada pelo fogo, 

encontrando-se dominada por áreas de matos em regeneração. 

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 (DESENHO 8 do Volume III – Peças 

Desenhadas); sendo que sete destas unidade de vegetação estão presentes na área de estudo do 

sobreequipamento e 11 unidades de vegetação estão presentes no corredor da linha elétrica. A 

unidade de vegetação mais abundante na área do sobreequipamento e corredor da linha são os 

matos em regeneração, correspondendo a cerca de 75% e 50%, respetivamente. Seguem-se as 

áreas de eucaliptal, que correspondem a cerca de 17% na área do sobreequipamento e 30% no 

corredor da linha (Quadro 4.3). 
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Quadro 4.3 - Unidades de vegetação identificadas na área de estudo e respetivas áreas 
ocupadas. 

Unidades de vegetação 
AE-SPET CE-LE.SPET 

Área (ha) % Área (ha) % 

Bosque misto 1,39 0,75 7,54 1,64 

Carvalhal 1,04 0,56 - - 

Eucaliptal 30,82 16,66 140,77 30,58 

Pinhal 8,21 4,44 4,31 0,94 

Linha de água 1,01 0,54 15,92 3,46 

Matos - - 2,73 0,59 

Matos em regeneração 138,29 74,74 231,74 50,33 

Medronhal - - 2,27 0,49 

Prados com matos esparsos - - 22,70 4,93 

Acacial - - 14,82 3,22 

Áreas agrícolas - - 0,81 0,18 

Áreas artificializadas 4,27 2,31 16,78 3,64 

Total 185,02 100 430,39 100 

 

São descritas em seguida as unidades de vegetação identificadas na área de estudo.  

Bosque misto 

As áreas de bosque misto estão presentes no sobreequipamento e corredor da linha elétrica. Estas 

manchas encontram-se ocupadas por carvalho-alvarinho (Quercus robur), pinheiro-bravo (Pinus 

pinaster), cedro-do Buçaco (Cupressus lusitanica), castanheiros (Castanea sativa), pseudotsugas 

(Pseudotsuga menziesii), plátano-bastardo (Acer pseudoplatanus) e bidoeiro (Betula pubescens) 

(Fotografia 4.1). 
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Fotografia 4.1 - Bosque misto de carvalho-alvarinho, cedro-do Buçaco e bidoeiro na área de 
estudo 

Carvalhal 

O carvalhal está presente apenas na área do sobreequipamento sob a forma de uma pequena 

mancha dominada por árvores jovens de carvalho-alvarinho (Fotografia 4.2), sendo que esta 

corresponde ao habitat de interesse comunitário 9230 - Carvalhais galaico-portugueses de 

Quercus robur e Quercus pyrenaica pt1 – Carvalhais de Q. robur. 

 

Fotografia 4.2 - Pequena mancha de carvalho-alvarinho na área do sobreequipamento 
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Eucaliptal 

O eucaliptal é a segunda unidade de vegetação mais abundante na área de estudo. Esta unidade 

de vegetação é dominada por eucaliptos (Eucalyptus globulus) (Fotografia 4.3), estando presentes 

áreas de eucaliptal adultos, mas são também comuns áreas de eucaliptal jovem, resultante da 

regeneração após o fogo. O sob coberto é no geral pouco denso estando presentes algumas das 

espécies presentes nas áreas de matos em regeneração, como a torga (Calluna vulgaris) e a 

carqueja (Pterospartum tridentatum), assim como silvas (Rubus ulmifolius) e feto-ordinário 

(Pteridium aquilinum). 

 

Fotografia 4.3 – Eucaliptal existente no corredor da linha elétrica 

Pinhal 

O pinhal está representado tanto na área do sobreequipamento como no corredor da linha 

elétrica por pinhal-bravo (Fotografia 4.4). Pontualmente nas áreas de pinhal ocorrem também 

carvalhos (Quercus sp.). O sob coberto é pouco denso por se encontrar gerido estando presentes 

espécies como o feto-ordinário e a torga. 
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Fotografia 4.4– Pinhal-bravo na área do Sobreequipamento 

Linha de água 

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) (Fotografia 4.5). 

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.  

 

Fotografia 4.5– Galeria ripícola do rio Ceira 
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Matos 

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 (Fotografia 4.6). Pontualmente estão presentes nestas áreas afloramentos 

rochosos de natureza xistosa de pequena dimensão. 

 

Fotografia 4.6 – Matos na área do sobreequipamento 

Matos em regeneração 

Esta é a unidade de vegetação mais abundante tanto no sobreequipamento como no corredor da 

linha elétrica. 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.) (Fotografia 4.7) frequentemente sob a forma de plântulas ou plantas jovens, como tal estes 

matos apresentam baixa densidade. Pontualmente surguem também jovens pinheiros (Pinus 

pinaster) e eucaliptos (Eucalyptus globulus) também em regeneração. É também frequente a 

presença de feto-ordinário. 
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Fotografia 4.7 - Matos em regeneração no corredor da linha elétrica. 

Medronhal 

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) (Fotografia 4.8). 
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Fotografia 4.8 - Medronhal junto ao rio Ceira, no corredor da linha elétrica. 

Prados com matos esparsos 

No corredor da linha elétrica, nomeadamente próximo da subestação, estão presentes áreas de 

prados de gramíneas, domindos por Agrostis curtisii, ponteados de plantas jovens de carqueja e 

tojo-gadunho (Ulex minor) (Fotografia 4.9). 

 

Fotografia 4.9 - Prados com matos esparsos no corredor da linha elétrica 
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Acacial 

As áreas de acacial estão presentes apenas no corredor da linha elétrica. Esta unidade de 

vegetação está representada por manchas densas dominadas por mimosa (Fotografia 4.10) ou 

austrália (Acacia melanoxylon). Esta unidade de vegetação ocorre frequentemente junto a linhas 

de água ou de escorrência e resulta da elevada capacidade de regeneração e crescimento após 

incêndios destas espécies exóticas de caráter invasor. 

 

Fotografia 4.10 - Acacial de mimosa junto a linha de água no corredor da linha elétrica 

Áreas agrícolas 

As áreas agrícolas na área de estudo são escassas, presentes apenas no corredor da linha elétrica 

e representadas apenas por pequenas hortas e lameiros/pastagens.  

Áreas artificializadas 

As áreas artificializadas são pouco comuns na área de estudo, tando no sobreequipamento como 

no corredor da linha. Estas áreas englobam estradas, caminhos e alguns edifícios. Nestas zonas a 

vegetação é esparsa a ausente, estando presentes sobretudo espécies ornamentais e ruderais, 

como a tágueda (Dittrichia viscosa). 
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 HABITATS 

A área de estudo é ocupada em parte por áreas naturais tendo sido identificados dois habitats 

incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 

49/2005, de 24 de fevereiro, sendo um deles um habitat prioritário para a conservação: 

• 5330 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos pt3 – Medronhais; e 

• 9230 – Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica pt1 

– Carvalhais de Q. robur. 

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 1ha, cerca de 0,56% da área; enquanto que no 

corredor da linha elétrica a representatividade do habitat 5330 é de 2ha, cerca de 0,49% da área. 

No total os habitats de interesse comunitário correspondem a apenas 3ha, cerca de 1% da área 

total. 

Quadro 4.4– Habitats identificados na área de estudo e respetivas áreas ocupadas. 

Habitats 
AE-SPET CE-LE.SPET 

Área (ha) %  Área (ha) % 

5330pt3 - - 2,27 0,49 

9230pt1 1,04 0,56 - - 

Total 1,04 0,56 2,27 0,49 

 

No DESENHO 8 do Volume III – Peças Desenhadas apresentam-se os Habitats existentes na área 

de estudo. Os dois habitats presentes na área de estudo encontram-se descritos no capítulo 

anterior. 

 FLORA 

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 (Anexo IV do Volume IV-Anexos).  

O elenco florístico distribui-se por 92 famílias (83 famílias na área de estudo do sobreequipamento 

e 77 famílias no corredor da linha elétrica). As famílias mais bem representadas na área de estudo 

são as seguintes:  

• -Asteraceae (45 espécies na área de estudo do sobreequipamento e 35 espécies 

no corredor da linha),  

• -Fabaceae (41 espécies na área de estudo do sobreequipamento e 22 espécies no 

corredor da linha) e  

• Poaceae (32 espécies na área de estudo do sobreequipamento e 29 espécies no 

corredor da linha) (Figura 4.5).  
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Durante a vista de campo foi possível confirmar a presença de 85 espécies na área de estudo, 48 

espécies na área do sobreequipamento e 82 espécies no corredor da linha elétrica.  
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Figura 4.5 - Famílias florísticas mais bem representadas na área de estudo.  
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De entre as espécies elencadas para a área de estudo destacam-se 62 espécies RELAPE (Raras, 

Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção) (45 na área do sobreequipamento 

e 41 no corredor da linha), distribuídas por 26 famílias e correspondendo a cerca de 11% do elenco 

florístico (Quadro 4.5). De entre as espécies RELAPE contam-se 41 endemismos ibéricos e 10 

endemismos lusitânicos. Duas das espécies RELAPE (sobreiro [Quercus suber] e azinheira [Quercus 

rotundifolia]) constam do Decreto-Lei nº 169/2001 de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

155/2004, de 30 de junho; uma espécie (azevinho [Ilex aquifolium]) é protegida pelo Decreto-Lei 

n.º 423/89, de 4 de dezembro; 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; e cinco estão listadas no Decreto-Lei n.º 114/90 de 5 de abril que 

transcreve a Convenção CITES. É ainda de referir que 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). 

Apenas a presença de duas espécies RELAPE foi confirmada na área de estudo: o sobreiro em 

ambas as áreas em estudo e Ulex europaeus subsp. latebracteatus, observado apenas no corredor 

da linha elétrica. Nenhuma das espécies confirmadas em campo estão classificadas como 

ameaçadas. Contribuem para a baixa deteção de espécies RELAPE em campo a época do ano em 

que foi realizada a visita de campo e o facto da área ter sido assolada pelo fogo, encontrando-se 

a vegetação ainda em recuperação. 
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Quadro 4.5 - Espécies RELAPE elencadas para a área de estudo. (Ocorrência X – potencial; C – confirmada; Estatuto de ameaça [SPB & PHYTOS, 2018]: VU – Vulnerável, EN – Em 

perigo). 

Família Nome científico Nome comum 

Ocorrência 

Endemismo Legislação 

Estatuto 

de 

ameaça 

Habitat 

Época 

de 

floração PE LE 

Amaryllidacea

e 
Narcissus asturiensis -  X Ibérico 

DL 140/99 de 24 de 

abril (Anexo II e IV) 
 

Prados naturais, matos e zonas 

rochosas 
Fev-Mai 

Amaryllidacea

e 

Narcissus 

bulbocodium 

Campainhas-

amarelas 
X X  

DL 140/99 de 24 de 

abril (Anexo V) 
 

Prados húmidos, margens de 

linhas de água, charnecas, 

clareiras de matos e pinhais 

Jan-Mai 

Amaryllidacea

e 
Narcissus triandrus Narcisos-bravos X X Ibérico 

DL 140/99 de 24 de 

abril (Anexo IV) 
 

Matos, terrenos cultivados e 

incultos 
Jan-Mai 

Apiaceae 
Conopodium majus 

subsp. marizianum 

Castanha-

subterrânea-

menor 

X X Ibérico   
Bosques e matagais em solos 

graníticos ou xistosos 
Mar-Jul 

Apiaceae 
Conopodium 

subcarneum 
- X  Ibérico   Matagais e relvados húmidos Mar-Ago 

Apiaceae Eryngium duriaei -  X Ibérico   

Clareiras de matos, sob coberto 

de carvalhais caducifólios 

abertos 

Jun-Set 

Apiaceae Thapsia minor - X X Ibérico   
Sob coberto de sobreirais, 

azinhais e pinhais 
Abr-Jul 
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Família Nome científico Nome comum 

Ocorrência 

Endemismo Legislação 

Estatuto 

de 

ameaça 

Habitat 

Época 

de 

floração PE LE 

Aquifoliaceae Ilex aquifolium Azevinho X X  
DL 423/89, de 4 de 

dezembro 
 

Carvalhais e matagais em 

regiões montanhosas 
Mar-Jul 

Asparagaceae Ruscus aculeatus Gilbardeira X   
DL 140/99 de 24 de 

abril (Anexo V) 
 

Sob coberto de bosques de 

folhosas e matagais esclerófilos 
Nov-Jul 

Asteraceae Aster aragonensis -  X Ibérico  EN 
Clareiras de matos e 

afloramentos rochosos 
Ago-Out 

Asteraceae 
Carduus lusitanicus 

subsp. lusitanicus 
-  X Ibérico   Matos e terrenos incultos Abr-Ago 

Asteraceae Centaurea herminii -  X Lusitânico 
DL 140/99 de 24 de 

abril (Anexo II e IV) 
 

Clareiras de urzais e prados 

secos de montanha 
Mai-Set 

Asteraceae Hispidella hispanica - X X Ibérico   Terrenos incultos Abr-Ago 

Asteraceae 
Leucanthemum 

sylvaticum 
- X  Lusitânico   

Terrenos incultos e zonas 

rupícolas 
Fev-Ago 

Asteraceae 
Phalacrocarpum 

oppositifolium 

Malmequer-das-

rochas 
 X Ibérico   

Taludes, encostas pedregosas e 

fendas de rochas 
Mar-Jul 

Asteraceae 
Picris hieracioides 

subsp. longifolia 
- X  Ibérico   

Sob coberto de carvalhais e 

bosques 
Mai-Dez 

Asteraceae 
Doronicum 

plantagineum 
- X  Lusitânico 

DL 140/99 de 24 de 

abril (Anexo V) 
VU 

Orla ou sob coberto de bosques 

perenifólios ou caducifólios 
Fev-Mai 
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Família Nome científico Nome comum 

Ocorrência 

Endemismo Legislação 

Estatuto 

de 

ameaça 

Habitat 

Época 

de 

floração PE LE 

Boraginaceae Omphalodes nitida 
Miosótis-do-

bosque 
X X Ibérico   

Prados nas margens de cursos 

de água, orlas de bosques 

ripícolas e taludes húmidos e 

sombrios 

Mar-Set 

Brassicaceae Arabis beirana - X X Lusitânico  EN 
Clareiras de matos em zonas 

rochosas e taludes de estrada 
- 

Brassicaceae Arabis juressi - X  Ibérico   
Zonas rochosas, clareiras de 

bosques e matagais 
Fev-Jul 

Brassicaceae Erysimum lagascae - X  Ibérico  VU 
Taludes rochosos e fendas de 

rochas 
Fev-Jun 

Brassicaceae Murbeckiella sousae -  X Lusitânico 
DL 140/99 de 24 de 

abril (Anexo IV) 
 

Fendas de rochas, escarpas e 

taludes de caminhos 
Fev-Jun 

Caryophyllace

ae 

Arenaria querioides 

subsp. querioides 
- X X Ibérico   

Prados ralos, clareiras de 

giestais e urzais 
Mai-Ago 

Caryophyllace

ae 

Dianthus laricifolius 

subsp. laricifolius 
-  X Ibérico   

Em fendas e plataformas de 

rochas e prados vivazes 
Mai-Ago 

Cistaceae 

Halimium 

umbellatum var. 

verticillatum 

- X X Ibérico 
DL 140/99 de 24 de 

abril (Anexo II e IV) 
 Matos, matagais e incultos Mar-Mai 
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Família Nome científico Nome comum 

Ocorrência 

Endemismo Legislação 

Estatuto 

de 

ameaça 

Habitat 

Época 

de 

floração PE LE 

Crassulaceae Sedum arenarium - X X Ibérico   

Pastagens sobre areias ácidas, 

fendas de rochas e taludes em 

substratos rochosos 

Mar-Jul 

Cyperaceae 
Carex elata subsp. 

reuteriana 
-  X Ibérico   

Margens e leitos de cursos de 

água permanentes 
Mar-Jul 

Dipsacaceae Dipsacus comosus - X X Ibérico   

Prados, incultos, pastagens, 

pousios e margens de cursos de 

água 

Mai-Ago 

Fabaceae Cytisus multiflorus Giesta-branca X  Ibérico   
Giestais, matagais e orlas de 

matas 
Fev-Jun 

Fabaceae Genista falcata Tojo-gadanho X X Ibérico   
Matos e matagais na orla de 

bosques 
Fev-Jul 

Fabaceae 
Lotus corniculatus 

subsp. carpetanus 
- X X Ibérico   

Zonas rupícolas e relvados 

húmidos 
Mar-Set 

Fabaceae Lupinus gredensis - X  Ibérico   

Campos agrícolas incultos, 

pousios, matos degradados e 

bermas de estrada 

Mar-Jul 

Fabaceae 

Ulex europaeus 

subsp. 

latebracteatus 

- X C Ibérico   
Charnecas, orlas de bosques e 

pinhais 

Jan-

Mai/Set-

Dez 
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Família Nome científico Nome comum 

Ocorrência 

Endemismo Legislação 

Estatuto 

de 

ameaça 

Habitat 

Época 

de 

floração PE LE 

Fagaceae Quercus rotundifolia Azinheira X X  
DL 169/2001 de 25 

de maio 
 

Bosques e matagais 

perenifólios 
- 

Fagaceae Quercus suber Sobreiro C C  
DL 169/2001 de 25 

de maio 
 

Sobreirais, montados, outros 

tipos de bosques e matas 
- 

Geraniaceae 

Geranium 

pyrenaicum subsp. 

lusitanicum 

-  X Ibérico   

Prados de altitude, taludes, 

bermas de caminhos, baldios e 

campos agrícolas 

Abr-Set 

Iridaceae Crocus carpetanus -  X Ibérico   Prados de montanha Jan-Abr 

Juncaceae Luzula lactea -  X Ibérico   
Clareiras de matos e bosques e 

baldios 
Mai-Jul 

Juncaceae 
Luzula sylvatica 

subsp. henriquesii 
Lúzula X  Ibérico   

Sob coberto de carvalhais, 

pinhais, bidoais ou arrelvados 
Fev-Jul 

Lamiaceae 

Teucrium 

salviastrum subsp. 

salviastrum 

-  X Lusitânico 
DL 140/99 de 24 de 

abril (Anexo V) 
 

Matos xerofílicos de montanha 

e fendas de rochas 
Mai-Ago 

Orchidaceae 
Cephalanthera 

longifolia 
- X   

DL 114/90 de 5 de 

abril 
 

Orla ou sob coberto de bosques 

caducifólios, azinhais ou 

pinhais 

Fev-Mai 

Orchidaceae Ophrys apifera Erva-abelha X   
DL 114/90 de 5 de 

abril 
 

Pastagens e prados em 

clareiras de matagais e 

tomilhais 

Mar-Jun 
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Família Nome científico Nome comum 

Ocorrência 

Endemismo Legislação 

Estatuto 

de 

ameaça 

Habitat 

Época 

de 

floração PE LE 

Orchidaceae Serapias cordigera - X   
DL 114/90 de 5 de 

abril 
 

Prados, clareiras de bosques e 

matos, pastagens e hortas 
Abr-Jul 

Orchidaceae Serapias lingua Erva-língua X   
DL 114/90 de 5 de 

abril 
 Prados e clareiras de matos Mar-Jun 

Orchidaceae Serapias parviflora - X   
DL 114/90 de 5 de 

abril 
 

Prados, pastagens vivazes e 

clareiras de matos esclerófitos 

ou bosques perenifólios 

Mar-Jun 

Plantaginacea

e 

Antirrhinum 

meonanthum 
- X  Ibérico   

Fendas de rochas e muros, 

terrenos pedregosos, 

cascalheiras e bermas de 

caminhos 

Mai-Jul 

Plantaginacea

e 
Linaria diffusa - X X Lusitânico   Terrenos incultos Mar-Jun 

Plantaginacea

e 
Linaria saxatilis Linária-das-rochas X X Ibérico   

Fendas e na base de 

afloramentos rochosos, prados 

em locais secos 

Mar-

Nov 

Plantaginacea

e 

Linaria 

triornithophora 
Esporas-bravas X X Ibérico   

Orla de matagais, carvalhais e 

sebes 
Abr-Set 

Plumbaginace

ae 
Armeria beirana -  X Ibérico   

Prados perenes em substratos 

ácidos, em locais montanhosos 
Mar-Jul 
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Família Nome científico Nome comum 

Ocorrência 

Endemismo Legislação 

Estatuto 

de 

ameaça 

Habitat 

Época 

de 

floração PE LE 

Poaceae Festuca elegans 
Laborinho-

elegante 
 X  

DL 140/99 de 24 de 

abril (Anexo II e IV) 
 

Orlas e clareiras de bosques 

caducifólios 
Mai-Ago 

Poaceae Festuca rothmaleri -  X Ibérico   Relvados húmidos - 

Poaceae 
Festuca 

summilusitana 

Festuca-das-

rochas 
X X Ibérico 

DL 140/99 de 24 de 

abril (Anexo II e IV) 
 

Arrelvados perenes pioneiros 

em zonas de montanha 
Mai-Ago 

Poaceae Koeleria caudata - X X Ibérico   Matagais e relvados húmidos Mai-Jul 

Ranunculacea

e 

Ranunculus 

bupleuroides 
- X X Ibérico   

Prados secos, clareiras de 

pinhal e matagais abertos 
Mar-Jun 

Ranunculacea

e 

Ranunculus 

henriquesii 
- X  Lusitânico  VU Prados e bosques secos Abr-Jun 

Ranunculacea

e 

Ranunculus 

ollissiponensis 

subsp. 

ollissiponensis 

- X X Ibérico   Orlas de bosques e matagais Fev-Jun 

Rosaceae Rubus vigoi - X  Ibérico   Matos e baldios Jun-Set 

Rubiaceae Galium broterianum -  X Ibérico   
Comunidades herbáceas sob 

coberto de bosques ripícolas 
Mai-Set 

Scrophulariace

ae 

Scrophularia 

grandiflora subsp. 

grandiflora 

- X  Lusitânico 
DL 140/99 de 24 de 

abril (Anexo V) 
 

Taludes e bermas de caminhos, 

baldios e orlas de matas 
Fev-Jul 
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Família Nome científico Nome comum 

Ocorrência 

Endemismo Legislação 

Estatuto 

de 

ameaça 

Habitat 

Época 

de 

floração PE LE 

Xanthorrhoeac

eae 

Asphodelus 

lusitanicus var. 

ovoideus 

- X  Ibérico   
Terrenos incultos e zonas 

rupícolas 
Abr-Jun 

Xanthorrhoeac

eae 

Asphodelus 

serotinus 
- X  Ibérico   Matos e zonas rupícolas Fev-Jun 
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É de referir que se encontram elencadas para a área de estudo um total de 28 espécies exóticas 

(26 espécies na área do sobreequipamento e 11 espécies no corredor da linha elétrica), cerca 

de 5% das espécies elencadas para a área, das quais sete foram confirmadas em campo (uma 

espécie na área do sobreequipamento e sete no corredor da linha elétrica) (Quadro 4.6).  

Algumas das espécies exóticas presentes na área de estudo são de interesse silvícola e 

ornamental. Contudo, de entre as espécies exóticas elencadas para a área de estudo contam-se 

12 espécies com caracter invasor (Plantas invasoras em Portugal, 2019). Foram confirmadas em 

campo seis espécies com caracter invasor (uma na área do sobreequipamento e seis no corredor 

da linha elétrica).  

Quadro 4.6 - Espécies exóticas elencadas para a área de estudo. (Ocorrência: X – potencial; C – 

confirmada). 

Família Nome científico Nome comum 
Ocorrência 

Exótica 
PE Linha 

Amaranthaceae Amaranthus deflexus - X  Exótica 

Amaranthaceae Amaranthus powelii Bredos  X Exótica 

Apocynaceae Vinca major subsp. major Pervinca X  Exótica 

Asteraceae Bidens frondosa Erva-rapa X X Invasora 

Asteraceae Conyza canadensis - X  Invasora 

Asteraceae Conyza sumatrensis 
Avoadinha-

marfim 
X C Invasora 

Asteraceae Erigeron karvinskianus 
Vitadínia-das-

floristas 
 X Invasora 

Asteraceae Galinsoga parviflora Erva-da-moda X X Invasora 

Brassicaceae Coronopus didymus - X  Exótica 

Cyperaceae Cyperus eragrostis Junção X  Exótica 

Fabaceae Acacia dealbata Mimosa X C Invasora 

Fabaceae Acacia melanoxylon Austrália C C Invasora 

Fabaceae Medicago sativa - X  Exótica 

Fabaceae Robinia pseudoacacia Robínia X  Invasora 

Fagaceae Quercus rubra 
Carvalho-

americano 
X  Exótica 
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Família Nome científico Nome comum 
Ocorrência 

Exótica 
PE Linha 

Hypericaceae Hypericum calycinum - X  Exótica 

Oxalidaceae Oxalis articulata - X  Exótica 

Oxalidaceae Oxalis latifolia - X  Exótica 

Oxalidaceae Oxalis pes-caprae Azedas X C Invasora 

Phytolaccaceae Phytolacca americana Tintureira X C Invasora 

Plantaginaceae 
Veronica peregrina subsp. 

peregrina 
- X  Exótica 

Platanaceae Platanus hispanica Plátano X C Exótica 

Poaceae Echinochloa crus-galli - X  Exótica 

Poaceae Paspalum dilatatum - X  Exótica 

Polygonaceae Polygonum capitatum Tapete-inglês X  Exótica 

Simaroubaceae Ailanthus altissima Espanta-lobos X C Invasora 

Solanaceae Datura stramonium 
Figueira-do-

inferno 
X  Invasora 

Solanaceae Solanum chenopodioides - X  Exótica 

 

 FAUNA 

Tendo em conta a natureza do projeto em estudo a situação de referência da fauna focar-se-á 

apenas nos vertebrados terrestres, a saber anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

A área de estudo localiza-se numa zona montanhosa que foi recentemente assolada pelo fogo, 

encontrando-se dominada por áreas de matos em regeneração. Como tal, espera-se uma 

comunidade faunística pobre devido ao potencial efeito de exclusão dos episódios de fogo e 

regeneração dos ecossistemas, contudo espécies de maior valor para a conservação podem 

estar presentes, mesmo que não sejam frequentes.  

 CARACTERIZAÇÃO DE BIÓTOPOS 

Foram identificados na área de estudo oito biótopos: floresta de folhosas, povoamentos 

florestais, linha de água, matos, prados, acacial, áreas agrícolas e áreas artificializadas (DESENHO 

8 do Volume III – Peças Desenhadas). Os matos correspondem ao biótopo mais abundante na 

área do sobreequipamento (75%) e corredor da linha elétrica (51%) (Quadro 4.7).  
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Quadro 4.7– Biótopos identificados na área de estudo e respetivas áreas ocupadas. 

Biótopos 
AE-SPET CE-LE.SPET 

Área (ha) % Área (ha) % 

Floresta de folhosas 2,42 1,31 7,54 1,64 

Povoamentos florestais 39,03 21,10 145,08 31,51 

Linha de água 1,01 0,54 15,92 3,46 

Matos 138,29 74,74 236,74 51,42 

Prados - - 22,70 4,93 

Acacial - - 14,82 3,22 

Áreas agrícolas - - 0,81 0,18 

Áreas artificializadas 4,27 2,31 16,78 3,64 

Total 185,02 100 460,39 100 

 

São descritos em seguida os dois biótopos presentes na área de estudo. 

Floresta de folhosas 

Na área de estudo o biótopo floresta de folhosas integra áreas de carvalhal e bosque misto. As 

florestas de folhosas podem albergar espécies que preferem áreas com algum grau de 

humidade, tal como algumas espécies de anfíbios que estivam e se abrigam diariamente durante 

as horas de maior calor, como é o caso da salamandra de pintas amarelas (Salamandra 

salamandra) e do sapo-comum (Bufo bufo). 

Relativamente à comunidade avifaunística, é esperada diversidade com presença de espécies 

florestais e discretas, como o chapim-rabilongo (Aegithalus caudatus), a trepadeira-comum 

(Certhia brachydactyla), a trepadeira-azul (Sitta europaea), o bútio-vespeiro (Pernis apivorus) e 

espécies noturnas, como a coruja-das-torres (Tyto alba) e o mocho-galego (Athene noctua). 

As florestas de folhosas podem albergar espécies mais discretas de mamíferos que neles 

procuram abrigo, tais como a geneta (Genetta genetta) e o sacarrabos (Herpestes ichneumon).  

Povoamentos florestais 

Os povoamentos florestais na área de estudo englobam áreas de pinhal e eucaliptal. Este é um 

biótopo pouco propício à presença de anfíbios, dependendo muito da presença de pontos de 

água à superfície, ou de zonas marginais de contato onde estes ocorram, ausentes na área de 

estudo. 

Quanto à presença de répteis, poderão ocorrer espécies como é a lagartixa–do-mato-comum 

(Psamodromus algirus). 
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Quanto à comunidade de aves, espera-se a presença de espécies florestais, tais como a gralha-

preta (Corvus corone), o chapim-real (Parus major), o chapim-carvoeiro (Periparus ater), o pica-

pau-malhado (Dendrocopos major) ou o peto-real (Picus viridis). 

Ao nível da comunidade de mamíferos destaca-se a função de refúgio que este biótopo 

apresenta para espécies como a raposa (Vulpes vulpes). 

Linha de água 

Este biótopo engloba todas as linhas de água da área de estudo. Este é o biótopo mais propício 

à presença de anfíbios podendo albergar uma grande diversidade de espécies, tais como a rela-

comum (Hyla arborea), o tritão-de-ventre-laranja (Lissotriton boscai), a rã-ibérica (Rana iberica) 

e a rã-verde (Pelophylax perezi). As linhas de água da área de estudo deverão também albergar 

répteis aquáticos, tais como a cobra-de-água-viperina (Natrix maura). 

As linhas de água presentes na área de estudo correspondem a biótopos potenciais à presença 

de aves aquáticas, como é o caso do pato-real (Anas platyrhynchos), a garça-real (Ardea cinerea) 

e o guarda-rios (Alcedo atthis). 

Este biótopo poderá ainda albergar espécies de mamíferos aquáticos, como a lontra (Lutra 

lutra). 

Matos 

Os anfíbios encontram áreas pouco propícias à sua presença nas zonas de matos pelo facto de 

este ser um biótopo com baixos níveis de humidade. 

Os matos são um dos biótopos mais interessantes para os répteis, nomeadamente para as 

cobras, tal como para a cobra-de-escada (Rhinechis scalaris). 

As espécies de aves que preferem matos como a toutinegra-do-mato (Sylvia undata), ferreirinha 

(Prunella modularis), cartaxo (Saxicola torquatus) ou águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), 

encontram neste biótopo habitat favorável, nomeadamente como local de caça.  

Este é um habitat que poderá ser usado por algumas espécies de mamíferos, como o javali (Sus 

scrofa).  

Prados 

Este é um biótopo que corresponde a áreas de prados de gramíneas e matos pouco densos. 

Poderão estar presentes espécies que ocorrem em áreas de matos, contudo encontram, neste 

biótopo menos abrigo dada a baixa densidade de vegetação. 

Este é um biótopo que pela baixa taxa de cobertura e humidade é pouco favorável à presença 

de anfíbios. No que diz respeito a répteis o biótopo é favorável à presença de fura-pastos 

(Chalcides striatus). 

No que diz respeito à avifauna as espécies que se prevê ocorram nas áreas de prados serão 

semelhantes às que ocorrem nas áreas de matos. 
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A baixa cobertura de vegetação faz prever uma comunidade de mamíferos domindada 

essencialmente por micromamíferos, como o rato-do-campo (Apodemus sylvaticus) ou o rato-

de-campo-de-rabo-curto (Microtus agrestis). 

Acacial 

O acacial na área de estudo ocorre apenas no corredor da linha. Este é um biótopo que pela 

densidade de árvores e aridez não é favorável à maioria das espécies de fauna. Contudo, podem 

ocorrer espécies de répteis pouco exigentes, tal como a lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica). 

Áreas agrícolas 

As áreas agrícolas presentes na área de estudo são compostas por pequenas hortas e pastagens. 

No caso das áreas ocupadas por pastagens existe algum grau de humidade e podem ocorrer 

espécies de anfíbios como o sapo-comum. Relativamente à comunidade de répteis, podem 

surgir espécies oportunistas que aproveitam a abundante presença de roedores, tais como a 

cobra-rateira, mas também espécies que preferem prados, como é o caso do fura-pastos.  

A comunidade avifaunísticas das áreas agrícolas é composta por espécies que que se alimentam 

de insetos, tais como a poupa (Upupa epops) e o picanço-barreteiro (Lanius meridionalis); de 

grãos, tais como a perdiz (Alectoris rufa) ou o trigueirão (Emberiza calandra); ou de roedores, 

tal como o peneireiro (Falco tinnunculus). 

As áreas agrícolas, pela presença de alimento, representam habitat favorável para a maioria das 

espécies de roedores, como o rato-do-campo.  

Áreas artificializadas 

As áreas artificializadas agregam essencialmente comunidades oportunistas, ubiquistas e 

adaptadas a meios antropizados. Estas áreas incluem estradas, caminhos e edificações. 

Ao nível dos anfíbios, este biótopo não proporciona condições favoráveis à sua ocorrência, 

dependendo muito da presença de pontos de água. 

No caso dos répteis, devido à aridez destes meios, poderão ocorrer algumas espécies mais 

ubiquistas ou adaptadas a meios antropizados, tais como a lagartixa-ibérica. 

Ao nível da comunidade avifaunística, poderão ocorrer essencialmente espécies adaptadas a 

meios antropizados, tais como o pardal (Passer domesticus), o melro-preto (Turdus merula), ou 

a rola-turca (Streptopelia decaocto). 

Este biótopo é pouco favorável à presença de espécies de mamíferos. 

 HERPETOFAUNA 

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 (Anexo III), sendo Salamandridae a mais representativa com cinco espécies (Figura 4.6). 

Aquando do trabalho de campo foi possível confirmar a presença de uma espécie de anfíbio, a 

rã-verde (Pelophylax perezi), no corredor da linha elétrica.  
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Figura 4.6 – Famílias de anfíbios representadas na área de estudo.  

De entre as espécies de anfíbios elencadas contam-se quatro endemismos ibéricos: a rã-de-

focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi), a rã-ibérica (Rana iberica), a salamandra-lusitânica 

(Chioglossa lusitanica) e o tritão-de-ventre-laranja (Lissotriton boscai). A maioria das espécies 

de anfíbios elencadas estão classificadas com o estatuto “Pouco preocupante” de acordo com o 

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, exceto a salamandra-lusitânica e tritão-palmado 

(Lissotriton helveticus) que estão classificadas com “Vulneráveis” e a rã-de-focinho-pontiagudo 

que se encontra classificada como “Quase ameaçada” (Cabral et al., 2006).  

É ainda de referir que cinco das espécies de anfíbios elencadas estão incluídas no Anexo II da 

Convenção de Berna, retificada pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de julho e regulamentada pelo 

Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro, e outras seis estão incluídas no Anexo III da mesma 

convenção. Duas das espécies elencadas para a área de estudo encontram-se listadas nos 

Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 de fevereiro (salamandra-lusitânica e rã-de-focinho-pontiagudo); quatro estão 

listadas apenas no Anexo B-IV do mesmo decreto-lei; e uma está listada no Anexo B-V (rã-verde) 

do mesmo decreto-lei. 

Existem na área de estudo várias linhas de água, sendo a linha de água de maior dimensão o rio 

Ceira que atravessa o corredor da linha elétrica. Prevendo-se por isso a presença de uma 

comunidade de anfíbios diversificada e com potencial ocorrência de espécies como a rã-de-

focinho-pontiagudo, o tritão-de-ventre-laranja ou a rã-ibérica. 

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 (Anexo III). 

Sendo Lacertidae a mais representativa com cinco espécies na área do sobreequipamento e 

quatro espécies no corredor da linha elétrica (Figura 4.7). Foi confirmada a presença de uma 
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espécie de réptil durante a visita de campo: a largartixa-do-mato (Psammodromus algirus), no 

corredor da linha elétrica. 

 

Figura 4.7 – Famílias de répteis representadas na área de estudo.  

De entre as espécies de répteis elencadas contam-se dois endemismos ibéricos: lagarto-de-água 

(Lacerta schreiberi) e cobra-de-pernas-pentadáctila (Chalcides bedriagai). No que diz respeito 

aos répteis, todas as espécies elencadas estão classificadas com o estatuto “Pouco 

preocupante”, com exceção da lagartixa-do-mato-ibérica (Psammodromus hispanicus) que se 

encontra classificada como “Quase ameaçada”, de acordo com o Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006). 

Quatro das espécies elencadas encontram-se listadas no Anexo II e dez no Anexo III da 

Convenção de Berna. Uma das espécies elencadas para a área de estudo está incluída nos 

Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 de fevereiro (lagarto-de-água), e três espécies estão incluídas no Anexo B-IV 

(cobra-de-ferradura [Hemorrhois hippocrepis], lagartixa-ibérica e cobra-de-pernas-pentadáctila) 

do mesmo Decreto-Lei.  

Tendo em conta os biótopos presentes, nomeadamente a dominância de matos na área de 

estudo, prevê-se uma comunidade de répteis diversa, onde é provável a presença de lagartixa-

do-mato-ibérica e cobra-de-ferradura, assim como espécies de hábitos aquáticos, como o 

lagarto-de-água e a cobra-de-água-viperina (Natrix maura). 
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 AVIFAUNA 

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, pertencentes a 44 famílias 

(Anexo III). As famílias de aves mais representadas são: Muscicapidae, com 11 espécies na área 

do sobreequipamento e 12 espécies no corredor da linha elétrica; e Accipitridae, com 10 

espécies na área do sobreequipamento e nove no corredor da linha elétrica (Figura 4.8).  

 

Figura 4.8 - Famílias avifaunísitcas mais representadas na área de estudo.  

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%).  

Cerce de 7% das espécies elencadas são aquáticas, cuja presença está associada à presença de 

cursos de água permanente e/ou vegetação ripícola e palustre, estas espécies podem ocorrer 

sobretudo no corredor da linha elétrica onde se encontra o curso de água de maior dimensão, 

o rio Ceira.  

De acordo com a Cartografia do Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de 

linhas aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica (ICNB, 2010), a área estudada não 

se sobrepõe com nenhuma área crítica ou muito para aves. Verifica-se, contudo, que existem 

áreas relevantes para as aves na envolvente (num raio de 10km) da área de estudo, 

nomeadamente: 

• área muito crítica para outras aves a cerca de 1km a sudeste do corredor da 

linha elétrica e a cerca de 10km a sudeste da área de estudo do 

sobreequipamento; 
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• área crítica para outras aves a cerca de 4km a oeste da área de estudo do 

sobreequipamento e a cerca de 5km a oeste do corredor da linha elétrica; e 

• área crítica para aves de rapina a cerca de 9,5km a este do corredor do corredor 

da linha e a cerca de 14km a este da área de estudo do sobreequipamento 

(Figura 4.9). 

 

Figura 4.9 – Áreas sensíveis para as aves na envolvente da área de estudo.  
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Os trabalhos de campo realizados durante a época de invernada, em janeiro de 2020, 

permitiram confirmar a presença de 32 espécies de aves na área de estudo, 20 na área do 

sobreequipamento e 22 no corredor da linha (Anexo III). A presença da maioria das espécies de 

aves foi confirmada com recurso aos pontos de escuta e observação de aves em geral, tendo 

sido observada apenas uma ave de rapina durante os pontos de observação de rapinas.  

No Quadro 4.8 é apresentada a abundância total e média de indivíduos por espécie para cada 

uma das áreas estudadas. Foram observadas 17 espécies de aves na área do sobreequipamento 

e 21 espécies no corredor da linha. A abundância média de aves na amostragem de aves em 

geral foi de 5 indivíduos/ponto na área do sobreequipamento e de 3,28 indivíduos/ponto no 

corredor da linha elétrica (Quadro 4.8).  

Quadro 4.8 - Abundância de aves durante a amostragem de campo de janeiro de 2020 com o 
método de pontos de escuta e observação para aves em geral. 

Nome científico Nome comum 
N.º de indivíduos 

Sobreequipamento Linha elétrica 

Anthus pratensis Petinha-dos-prados 2 2 

Linaria canabina Pintarroxo 0 5 

Carduelis carduelis Pintassilgo 0 1 

Certhia brachydactyla Trepadeira 0 1 

Chloris chloris Verdilhão 3 2 

Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos 1 0 

Cyanistes caeruleus Chapim-azul 0 2 

Dendrocopos major Pico-pau-malhado 0 0 

Emberiza cia Cia 0 4 

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo 3 7 

Falco tinnunculus Peneireiro 0 1 

Fringilla coelebs Tentilhão 2 4 

Galerida theklae Cotovia-escura 0 1 

Garrulus glandarius Gaio 0 1 

Lullula arborea 
Cotovia-dos-

bosques 
0 1 

Motacilla alba Alvéola-branca 0 1 

Parus major Chapim-real 1 1 

Periparus ater Chapim-carvoeiro 0 1 

Phoenicurus ochruros Rabirruivo 0 2 

Phylloscopus collybita Felosinha 0 1 

Picus viridis Peto-real 1 2 

Prunella modularis Ferreirinha 6 5 

Serinus serinus Milheirinha 0 2 

Sylvia melanocephala 
Toutinegra-dos-

valados 
0 1 

Sylvia undata Toutinegra-do-mato 4 0 

Troglodytes troglodytes Carriça 2 0 

Turdus merula Melro 0 1 

Abundância total 25 46 
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Nome científico Nome comum 
N.º de indivíduos 

Sobreequipamento Linha elétrica 

Abundância média por ponto 5 3,28 

 

No corredor da linha elétrica o biótopo povoamentos florestais foi aquele em que se registaram 

mais contatos, com valores de 5,7 contatos/ponto. Enquanto que na área do sobreequipamento 

se destacam as florestas de folhosas e os matos, ambos com valores de 5 contatos/ponto (Figura 

4.10).  

 

Figura 4.10 - Número médio de contatos por ponto para os diferentes biótopos na área do 
sobreequipamento e corredor da linha, com base nos dados recolhidos durante a saída de 

campo de janeiro de 2020.  

No que diz respeito às aves de rapina apenas foi observado um gavião (Accipiter nisus) no 

corredor da linha (Figura 4.11) em passagem. 
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Figura 4.11 – Localização da observação das aves de rapina durante a saída de campo de 
janeiro de 2020.  

É ainda de referir que as espécies de aves mais comuns na área do Parque Eólico do Toutiço 

identificadas em fases anteriores do projeto, foram a toutinegra-do-mato (Sylvia undata), a 

laverca (Alauda arvensis), o pintarroxo (Linaria cannabina), a carriça (Troglodytes troglodytes), 

o cartaxo (Saxicola torquatus) e a cia (Emberiza cia), espécies tipicamente associadas a áreas de 

matos (CIBIO, 2009; Ecosativa, 2012). 

De acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), destacam-

se 15 espécies elencadas que apresentam estatuto de ameaça (Quadro 4.9):  

• Águia de Bonelli (Aquila fasciata) classificada como “Em perigo” (Cabral et al., 
2006). De acordo com o Grupo de Trabalho em Águia-de-Bonelli (GTAB) da 
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), ocorre pelo menos um 
casal de águia de Bonelli na serra do Açor, sendo que desde 2011 que existem 
várias observações de adultos da espécie entre Braçal, Unhais-o-Velho e 
Castanheira da Serra.  
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Segundo o mesmo grupo, as mais recentes observações foram nas proximidades 
da subestação de ligação do presente projeto, na cumeada onde está instalado 
o Parque Eólico da Pampilhosa da Serra; 

• Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) classificado como “Em perigo” (Cabral et 
al., 2006). Nos sub-parques eólicos de Vale Grande-Burrela e Arouca-Silva foi 
registado um contato desta espécie em cada um entre 2010 e 2011 (Ecosativa, 
2012). Monitorizações anteriores consideram muito provável a nidificação de 
tartaranhão-caçador, tendo estimado a presença de 1 a 7 indivíduos em 
2004/2005 e 1 a 2 indivíduos em 2008 (CIBIO, 2009). Foram observados dois 
indivíduos da espécie em 2009 no parque eólico de Cadafaz II, a cerca de 8km a 
oeste da área de estudo (AgriPro Ambiente, 2016b). A espécie foi também 
observada no parque eólico de Cadafaz/Góis entre 2008-2012 (AgriPro 
Ambiente, 2016a); 

• Melro-das-rochas (Monticola saxtilis) classificado como “Em perigo” (Cabral et 
al., 2006). Esta espécie foi observada no parque eólico de Cadafaz/Góis (AgriPro 
Ambiente, 2016a); 

• Noitibó-de-nuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis) classificado como 
“Vulnerável” (Cabral et al., 2006). Foi encontrado um episódio de mortalidade 
desta espécie no sub-parque de Arouca-Silva em 2012 (Ecosativa, 2012);  

• Noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus) classificado como “Vulnerável” 
(Cabral et al., 2006); 

• Cegonha-preta (Ciconia nigra) classificada como “Vulnerável” (Cabral et al., 
2006). Foram observados três indivíduos desta espécie no parque eólico de 
Toutiço em 2011 (Ecosativa, 2012), e um indivíduo em 2011 no parque eólico de 
Cadafaz II, a cerca de 8km a oeste da área de estudo (AgriPro Ambiente, 2016b); 

• Maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos) classificado como “Vulnerável” (Cabral 
et al., 2006); 

• Tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus) classificado como “Vulnerável” (Cabral et 
al., 2006). Foi registado em 1999/2003 no parque eólico de Cadafaz/Góis, a 
cerca de 8km a oeste da área de estudo (AgriPro Ambiente, 2016a); 

• Bútio-vespeiro (Pernis apivorus) classificado como “Vulnerável” (Cabral et al., 
2006). Foi observado um indivíduo desta espécie no sub-parque de Vale Grande-
Burrela em 2011 (Ecosativa, 2012). Também em 2004/2005 foi estimada a 
presença de 1 a 2 indivíduos desta espécie no parque eólico do Toutiço (CIBIO, 
2009); 

• Açor (Accipiter gentilis) classificado como “Vulnerável” (Cabral et al., 2006); 

• Milhafre-real (Milvus milvus) cuja população invernante se encontra classificada 
como “Vulnerável” (Cabral et al., 2006). Foi observado um indivíduo desta 
espécie no sub-parque de Vale Grande-Burrela em 2010 (Ecosativa, 2012); 



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II: Relatório síntese 

186 

• Ógea (Falco subbuteo) classificada como “Vulnerável” (Cabral et al., 2006). 
Foram registados dois contatos da espécie no sub-parque da Toita em 2011 
(Ecosativa, 2012). Em 2004/2005 estimou-se a presença de 1 a 2 indivíduos 
desta espécie e em 2008 de um individuo no parque eólico do Toutiço (CIBIO, 
2009). Esta espécie foi observada no parque eólico de Cadafaz/Góis (AgriPro 
Ambiente, 2016a); 

• Falcão-peregrino (Falco peregrinus) classificado como “Vulnerável” (Cabral et 
al., 2006); 

• Chasco-ruivo (Oenanthe hispanica) classificado como “Vulnerável” (Cabral et al., 
2006). Esta espécie foi observada na área do parque eólico de Cadafaz II, a cerca 
de 8km a oeste da área de estudo (AgriPro Ambiente, 2016b); 

• Cartanho-nortenho (Saxicola rubetra) classificado como “Vulnerável” (Cabral et 
al., 2006). Esta espécie foi observada no parque eólico de Cadafaz/Góis (AgriPro 
Ambiente, 2016a). 

Quadro 4.9 – Espécies de aves com estatuto de ameaça elencadas para a área de estudo (Ocorrência: 

X – potencial, C – confirmada). 

Nome científico  Nome comum Estatuto 

Ocorrência 

Sobreequipamento 
Linha 

elétrica 

Caprimulgus ruficollis 
Noitibó-de-nuca-

vermelha 
VU - X 

Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento VU X X 

Ciconia nigra Cegonha-preta VU X X 

Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas VU X - 

Pernis apivorus Bútio-vespeiro VU X - 

Aquila fasciata Águia de Bonelli EN - X 

Circus cyaneus 
Tartaranhão-

cinzento 
VU X X 

Circus pygargus 
Tartaranhão-

caçador 
EN X X 

Accipiter gentilis Açor VU X  

Milvus milvus Milhafre-real VU - X 

Falco subbuteo Ógea VU X X 

Falco peregrinus Falcão-peregrino VU X X 

Monticola saxatilis Melro-das-rochas EN X X 

Oenanthe hispanica Chasco-ruivo VU - X 

Saxicola rubetra Cartaxo-nortenho VU X X 
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Importa referir a presença de 66 espécies elencadas no Anexo II da Convenção de Berna; e de 

outras 49 espécies no Anexo III da mesma Convenção. Existem ainda 56 espécies de aves 

elencadas para a área de estudo que estão listadas no Anexo II da Convenção de Bona, 

transposta pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro.  

Entre as 119 espécies elencadas, existem também 19 espécies com interesse comunitário, 

estando inscritas no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 49/2005, referente à transposição da Diretiva Aves para ordem jurídica interna, sendo 

uma dessas espécies de interesse prioritário para a conservação (águia de Bonelli). Está ainda 

listada no Anexo A-I da Convenção CITES uma das espécies elencadas (falcão-peregrino) e outras 

dez espécies de aves elencadas para a área de estudo, estão listadas no Anexo A-II da mesma 

Convenção.  

As áreas de matos assumem especial importância para as aves, sendo que as espécies de aves 

mais comuns na área do Parque Eólico do Toutiço identificadas em fases anteriores foram 

espécies associadas a este biótopo, como a toutinegra-do-mato (Sylvia undata), a laverca 

(Alauda arvensis), o pintarroxo (Linaria cannabina), a carriça (Troglodytes troglodytes), o cartaxo 

(Saxicola torquatus) e a cia (Emberiza cia) (CIBIO, 2009; Ecosativa, 2012). As áreas de matos 

destacam-se ainda como potenciais para nidificação de tartaranhão-caçador e área de caça para 

tartaranhão-caçador e águia de Bonelli. É ainda de referir a presença de 14 grifos (Gyps fulvus) 

no sub-parque de Vale Grande-Burrela (Ecosativa, 2012). 

 MAMOFAUNA 

O elenco faunístico da área de estudo engloba um total de 39 espécies de mamíferos, 31 

espécies na área do sobreequipamento e 39 espécies no corredor da linha elétrica, distribuídas 

por 16 famílias (Anexo III). A família de mamíferos mais bem representada é a Vesperlilionidae 

com 16 espécies em ambas as áreas estudadas (Figura 4.12). Durante a saída de campo foi 

possível confirmar a presença de três espécies de mamíferos: raposa (Vulpes vulpes) e javali (Sus 

scrofa) na área do sobreequipamento e corredor da linha, e coelho-bravo (Oryctolagus 

cuniculus) apenas no corredor da linha elétrica. 
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Figura 4.12 – Famílias de mamíferos representadas na área de estudo.  

De entre as espécies elencadas contam-se dois endemismos ibéricos: o musaranho-de-dentes-

vermelhos (Sorex granarius) e o rato-cego (Microtus lusitanicus). Embora a maioria das espécies 

elencadas estejam classificadas com o estatuto “Pouco preocupante” de acordo com o Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal, 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).  

Importa ainda referir a presença de 21 espécies elencadas para a área de estudo no Anexo II da 

Convenção de Berna; e de outras 12 espécies no Anexo III da mesma Convenção. As 20 espécies 

de morcegos elencadas para a área de estudo estão listadas no Anexo II da Convenção de Bona, 

transposta pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro. Sete das espécies elencadas estão 

listadas nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro; 13 espécies estão listadas no Anexo B-IV; quatro espécies 

estão listadas no Anexo B-V do mesmo Decreto-Lei. A lontra (Lutra lutra) encontra-se ainda 

listada no Anexo A-I da Convenção CITES, e a raposa no Anexo D da mesma Convenção.  

 

Com base nos estudos já efetuados na envolvente da área de estudo e nos trabalhos de campo 

efetuados no âmbito deste estudo, na área de estudo podem ocorrer 20 espécies de 

quirópteros, distribuídas pelos géneros Rhinolophus, Myotis, Pipistrellus, Eptesicus, Hypsugo, 

Nyctalus, Plecotus, Barbastella, Miniopterus e Tadarida (Anexo II).  
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Dezassete destas espécies estão confirmadas na área de estudo, enquanto as restantes três 

estão presentes em grupos com características morfológicas e/ou com emissões acústicas de 

difícil distinção (M. myotis / M. blythii, E. serotinus / E. isabellinus e P. auritus / P. austriacus). 

De acordo com a Cartografia do Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de 

linhas aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica (ICNB, 2010), a área de estudo 

não se sobrepõe com nenhum abrigo de importância nacional, regional ou local de morcegos 

conhecido. Verifica-se, contudo, que existem abrigos de importância nacional, regional e local 

de morcegos conhecidos na envolvente (num raio de 10km) da área de estudo, nomeadamente: 

• abrigo de morcego de importância nacional a cerca de 750m a norte do corredor 

da linha elétrica e a 1km a nordeste da área de estudo do sobreequipamento; e  

• abrigos de morcegos de importância regional/local a cerca de 4,5 e 5km a norte 

do corredor da linha elétrica e a cerca de 4,3, 5 e 6km a este da área de estudo 

do sobreequipamento (Figura 4.13). 

O referido abrigo de importância nacional diz respeito à Igreja de Benfeita que no ano de 2000 

foi detetada uma colónia de criação com 35 morcegos-de-ferradura-pequena (Lourenço, 2000), 

no entanto nas amostragens mais recentes (realizadas entre 2012 e 2014) não foi detetada a 

presença de qualquer morcego, provavelmente devido à intervenção dos responsáveis pela 

igreja (Ecosativa, 2015a; Ecosativa, 2015b). 

Na Mina da Baleira, no ano 2000 foi detetada uma colónia com 23 morcegos-de-franja do Sul 

(Lourenço, 2000), estando também referenciada a presença do morcego-de-bigodes (Palmeirim, 

Salgueiro e Lourenço, in ICNF, 2016). Nas amostragens mais recentes (ano 2012) não foram 

detetados morcegos (Rainho in Rainho et al., 2013). 

Nos restantes abrigos, é conhecida a presença de indivíduos isolados de algumas espécies: 

• no abrigo Cruz de Castanheira estão referenciadas as espécies morcego-de-

ferradura-pequeno, morcego-arborícola-pequeno e morcego-orelhudo-

cinzento; 

• no abrigo Minas de Cofena está referenciada a espécie morcego-de-

ferradura-pequeno (Alves in Alves, 2019); 

• nos abrigos Luada I e II estão referenciadas respetivamente as espécies 

morcego-de-ferradura-grande e morcego-de-ferradura-pequeno (Dietz in 

Rainho et al., 2013); 

• o morcego-de-ferradura-pequeno é também a espécie referenciada nos 

abrigos Quinta da Mizarela e Relva Velha (Lourenço, 2000) (Quadro 4.9). 

Com base nas monitorizações efetuadas anteriormente em parques eólicos próximos do projeto 

em análise, na área de influência do projeto estão ainda referenciados quatro abrigos potenciais 

de morcegos (Hortêncio et al., 2006; Ecosativa, 2015b) (Figura 4.13), aos quais se juntam os dois 

amostrados no decorrer do presente estudo (Quadro 4.10). 
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Figura 4.13 – Localização de abrigos de quirópteros na envolvente da área de estudo.  
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Quadro 4.10 - Abrigos referenciados e potenciais na área de estudo, com indicação das 
espécies com presença conhecida. 

Código Designação Tipo Espécies/vestígios Fonte 

6 Igreja de Benfeita igreja 
35 morcegos-de-ferradura-

pequeno (criação) 
Lourenço, 2000 

APS14 Mina da Baleira mina 
1 morcego-de-bigodes, 23 
morcegos-de-franja do Sul 

Lourenço, 2000; 
Alves, 2017 

29 
Cruz da 

Castanheira 
Casa abandonada 

Morcego-de-ferradura-pequeno, 1 
morcego-arborícola-pequeno e 1 

morcego-orelhudo-cinzento 

Ecosativa, 2015b; 
Alves, 2017 

APC02 Minas da Cofena mina 2 morcegos-de-ferradura-pequeno Alves, 2019 

APS12 Luada I mina 1 morcego-de-ferradura-grande 
Dietz in Rainho et 

al., 2013 

APS13 Luada II casa 1 morcego-de-ferradura-pequeno 
Dietz in Rainho et 

al., 2013 

APS15 
Quinta da 
Mizarela 

Casa abandonada 1 morcego-de-ferradura-pequeno Lourenço, 2000 

APS16 Relva Velha Casa abandonada 1 morcego-de-ferradura-pequeno Lourenço, 2000 

APS01 Encosta das Eiras Ponte - 
Hortêncio et al., 
2006; Ecosativa, 

2015b 

APS02 Toita I Casa abandonada - 
Hortêncio et al., 
2006; Ecosativa, 

2015b 

APS03 Vale da Preza Casa abandonada - 
Hortêncio et al., 
2006; Ecosativa, 

2015b 

APS04 Marianos Mina de água - 
Hortêncio et al., 
2006; Ecosativa, 

2015b 

- 
Alto do 

Cavalhinho 
Edifício - Este estudo 

- 
Casa do Guarda 

Florestal 
(Aveleira) 

Edifício - Este estudo 

 

Para além da inventariação e prospeção de abrigos, foram realizadas em julho de 2020 cinco 

amostragens acústicas para avaliação da utilização do espaço próximo da localização prevista 

para os aerogeradores. Nestas amostragens ocorreram apenas 2 contactos com o grupo E. 

serotinus / E. isabellinus junto à futura localização do aerogerador AG5. 

Esta baixa atividade é coincidente com a registada em junho de 2019 no mesmo local, mas um 

pouco abaixo da registada em setembro desse ano (Pedro Alves, dados não publicados), o que 

poderá indicar variações significativas ao longo do ano, quer em termos de atividade global de 

morcegos, como ao nível do elenco de espécies.  
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É também coincidente com a registada no mesmo período, noutros parques eólicos próximos, 

como por exemplo no Parque Eólico de Toutiço (Ecosativa, 2015a) e no Parque Eólico de Vale 

Grande (Alves, 2017; Ecosativa, 2015a). 

Tendo em conta as condições existentes na área de estudo considera-se que a ocorrência de 

espécies de mamíferos mais exigentes, nomeadamente quirópteros, é muito provável. É 

percetível também que a área alberga uma comunidade de morcegos muito diversa. 

 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

Na presente secção pretende-se estabelecer a projeção da situação de referência atendendo à 

evolução do estado do ambiente sem a execução do projeto.  

Na sua ausência (ou não concretização) é expectável que a vegetação na área de estudo 

regenere de episódios de fogo recentes. Prevê-se que a regeneração da vegetação resulte num 

aumento das áreas ocupadas por matos e que estes apresentem maior densidade e diversidade. 

É ainda de prever algum aumento da área ocupada por povoamentos florestais, nomeadamente 

eucaliptal, dada a importância da atividade silvícola na região. A regeneração da vegetação 

resultará num aumento de locais de interesse enquanto abrigos locais de alimentação para 

fauna e como tal um aumento da riqueza faunística. 
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4.4 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

A elaboração da presente caracterização ambiental teve por base os seguintes elementos:  

 

• Carta Geológica de Portugal na escala 1:1 000 000 (LNEG, 2010) 

• Carta Geológica de Portugal na escala 1:500.000, folha norte (Oliveira et al., 
1992). 

• Carta Neotectónica de Portugal Continental (Cabral & Ribeiro, 1988); 

• Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual); 

• Regulamento de segurança e ações para estruturas de edifícios e pontes 
(RSAEEP), aprovado pelo Decreto-Lei no 235/83, de 31 de maio 

• Eurocódigo 8 (NP EN 1998-1, 2010) 

• Base de dados do LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia; 

• Base de dados da DGEG - Direção-Geral de Energia e Geologia; 

• Base de dados do Património Geológico de Portugal com o inventário de 
geossítios de relevância nacional (http://geossitios.progeo.pt/); 

Para além das referências mencionadas, foram também consultados trabalhos académicos da 

especialidade nomeadamente Silva et al., (1995, 1996, 2005); Ferreira Soares et al., (2005, 

2007); Medina et al., (1998); Meireles et al., (2013), de modo a permitir uma análise mais 

completa e atualizada da geologia presente na área em estudo. 

 ENQUADRAMENTO GEOMORFOLÓGICO 

 GEOMORFOLOGIA REGIONAL 

O conjunto montanhoso português das serras Estrela – Açor – Lousã faz parte do sistema 

montanhoso escalonado em horsts que atravessam a Península Ibérica, com direção geral WSW-

NEN (Ribeiro, 1987). 

Tanto a área em estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço como do corredor 

da Linha Elétrica associada localiza-se no quadrante oeste/sudoeste da serra do Açor, nos 

interflúvios que separam as bacias hidrográficas dos rios Alva e Ceira. As cumeadas apresentam 

largura variável, definindo topos de interflúvios com vertentes extensas e declive vigoroso. 
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 GEOMORFOLOGIA LOCAL 

As vertentes do interflúvio onde se localiza a área de estudo do Sobreequipamento do Parque 

Eólico do Toutiço são longas apresentando-se entalhadas pela rede hidrográfica com uma 

expressão vigorosa, sulcadas por numerosos valeiros e barrancos. O perfil longitudinal da 

cumeeira onde se pretendem instalar os cinco aerogeradores apresenta altitudes variando entre 

os 880 m e os 963 m no marco geodésico Gatucha (Fotografia 4.11, Figura 4.14). Ocorrem 

pontualmente afloramentos rochosos, de dimensões limitadas métricas, que foram mais 

resistentes aos agentes erosivos (Fotografia 4.14).  

 

Fotografia 4.11 - Vista geral da cumeeira onde vão ser implantados os aerogeradores AG01, 
AG02, AG03 e AG04, com o vértice geodésico de Gatucha em último plano  

O corredor da Linha Elétrica cruza um conjunto de vales, mais ou menos encaixados, consoante 

a sua importância, associados ao rio Ceira e aos seus tributários (Fotografia 4.12). Efetivamente 

é no vale do rio Ceira que o corredor da linha elétrica atinge as cotas mais baixas, a rondar os 

370 m de altitude. No vértice geodésico da Cabeçada é atingida a cota dos 757 m, mas é no 1º 

apoio da linha elétrica, próximo do AG05, que se registam as cotas mais elevadas de todo o 

corredor, a rondar os 900 m de altitude (Figura 4.14).  
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Fotografia 4.12 - Vista da Subestação de Pampilhosa da Serra em direção à área do futuro 
Parque Eólico do Sobreequipamento de Toutiço, assinalado com retângulo laranja.  
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Figura 4.14– Hipsometria nas áreas em estudo 

De acordo com a Figura 4.15, constata-se que de um modo geral tanto na área de estudo do 

Sobreequipamento como no corredor da linha elétrica, os declives estão enquadrados no 

intervalo 30-50%. No entanto, os locais previstos para a implantação dos aerogeradores 

apresentam declives menores, compreendidos entre os 15% e 25%.  
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Figura 4.15– Declives nas áreas em estudo 
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 ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO 

 GEOLOGIA REGIONAL 

 

Portugal continental insere-se, em grande parte da sua extensão, no Maciço Antigo ou 

Hespérico, que ocupa a parte ocidental e central da Península Ibérica e, constitui o núcleo 

primitivo e fundamental do território, que o mar só tornou a invadir na periferia. Em redor do 

Maciço Hespérico dispõem-se as restantes unidades constituintes da Península Ibérica, sendo 

este maciço, o fragmento mais contínuo do soco Hercínico na Europa. 

 

A área de estudo, aqui representada pelo conjunto da área de estudo do Sobreequipamento e 

do corredor da linha elétrica, insere-se no Maciço Hespérico e dentro deste, na unidade 

geotectónica denominada por Zona Centro Ibérica (ZCI) (Figura 4.16) constituída na área de 

estudo, essencialmente por espessas sequências autóctones metassedimentares relativamente 

monótonas, de idade ante-Ordovícica. 

 

Inserida na ZCI, a área em estudo enquadra-se do ponto de vista litoestratigráfico no Supergrupo 

Dúrico-Beirão (Silva et al., 1987/1989), anteriormente designado por Complexo Xisto-

Grauváquico (CXG) (Carrington da Costa, 1950) e mais concretamente no Grupo das Beiras.  Com 

base na informação atualmente publicada, sabe-se que as unidades superiores do Grupo Douro 

são de idade Câmbrico (Rebelo & Romano, 1986; Dias da Silva et al., 2014) e que a base da 

sequência será Neoproterozoico, havendo ainda controvérsia sobre o limite Câmbrico-

Neoproterozoico (Sousa, 1983; Sousa & Sequeira, 1993).  
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Fonte: LNEG (2010) 

Figura 4.16– Enquadramento da área de estudo no esquema tectono-estratigráfico 
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 GEOLOGIA LOCAL 

A Carta Geológica de Portugal na escala 1/500 000, Folha Norte (Oliveira et al., 1992) é a 

cartografia disponível que abrange toda área de interesse (Figura 4.17).  

De acordo com a referida cartografia, a área de estudo do Sobreequipamento do Toutiço é 

constituída maioritariamente por turbiditos finos e conglomerados, pertencentes à Formação 

de Rosmaninhal. Apenas o sector onde se pretende implantar os aerogeradores AG01 e AG02 

aflora a Formação de Perais, constituída apenas por turbiditos, entretanto enquadrada da 

Formação de Malpica do Tejo por Silva et al., (1995). No corredor da linha elétrica aflora 

exclusivamente litologias da Formação de Rosmaninhal, como já referido, constituída 

essencialmente por turbiditos finos e conglomerados. 

 

Figura 4.17– Carta geológica na escala 1/500 000, folha norte, com a implantação da área de 
estudo 
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Contudo, estudos efetuados por Meireles et al., (2013), no âmbito da cartografia na escala 1/200 

000 Folha 4, e numa perspetiva de continuidade litológica com a cartografia de maior detalhe 

da Folha 19D (Coimbra-Lousã) (Ferreira Soares et al., 2005), na escala 1/50 000, apresentam um 

esboço geológico que apenas abrange parte da área de estudo do Sobreequipamento do Toutiço 

(Figura 4.18), na Formação de Boque-Serpins.  

 

Figura 4.18– Enquadramento da área de estudo no esboço geológico de Meireles et al., (2013) 

Formação de Boque-Serpins  

A Formação de Boque-Serpins inclui xistos argilosos laminados, de cor cinzenta escura, com 

intercalações de siltitos (Medina et al., 1998; Meireles et al., 2013). Ocasionalmente ocorrem 

intercalações decimétricas a métricas de grauvaque. Localmente, existem níveis de 

conglomerados intraformacionais, heterogéneos suportados por uma matriz gresosa a siltítica. 

Os clastos são de natureza quartzosa, de xisto, de grés quartzítico, chert negro e rochas ígneas 

meteorizadas. O grau de rolamento dos clastos varia consoante a sua composição: os quartzosos 

são os mais rolados, demonstrando uma maior maturidade; os clastos de chert ou rocha ígnea 

são subarredondados; enquanto os de xisto são os mais imaturos sendo subangulosos (Meireles 

et al., 2013). 
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Fotografia 4.13 - Aspeto de alguns afloramentos rochosos dispersos, da Formação de Boque-
Serpins, na área de estudo do Sobreequipamento do Toutiço 

Refira-se que nas áreas previstas para a implantação dos aerogeradores não ocorrem 

afloramentos rochosos. A escavabilidade do maciço rochoso está dependente do seu grau de 

fracturação e de alteração. Subjacente à cobertura superficial admite-se que a alteração do 

maciço rochoso seja suficiente para o seu desmonte para a construção das fundações dos 

aerogeradores e respetiva plataforma de montagem, acessos e valas de cabos, com recursos 

apenas a meios mecânicos. No entanto poderá ser necessário recorrer ao eventual uso de 

explosivos para o desmonte do maciço, o que será apenas confirmado em fase de obra. 

 TECTÓNICA, NEOTECTÓNICA E SISMICIDADE 

A área de estudo situa-se na Zona Centro Ibérica (ZCI), onde na sua envolvente tem como 

características principais a predominância dos materiais pré-ordovícicos e o caracter 

transgressivo do Ordovícico sobre estes materiais, assinalado por uma clara discordância, como 
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se pode observar na envolvente dos sinclinais paleozoicos do Buçaco e de Fajão, 

correspondendo a discordância toledânica (Meireles et al., 2013). 

Estas formações encontram-se intensamente deformado pelo evento compressivo Toledânica 

(Câmbrico Superior – Ordovícico) e pelas várias fases de deformação da orogenia Varisca.  

A norte da área de estudo do Sobreequipamento do Toutiço o Paleozoico contacta com 

formações sedimentares mais recentes (Meso-Cenozoicas) por meio de uma grande estrutura 

tectónica frágil, a falha da Lousã-Seia. Esta falha tem orientação média igual a N50°E, é 

cavalgante para norte, com componente de desligamento esquerdo e controla a bacia Meso-

Cenozoica de Lousã-Arganil (Meireles et al., 2013). O efeito cavalgante desta falha tardi-varisca, 

é resultado da tectónica compressiva Alpina de acordo com Sequeira et al., (1997), esta falha 

seria originalmente uma falha subvertical com movimentação vertical até meados do 

Tortoniano. 

Na Figura 4.19 é apresentado o enquadramento da área de estudo no extrato da Carta 

Neotectónica de Portugal.  
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Figura 4.19 – Carta Neotectónica de Portugal (adaptada Cabral & Ribeiro, 1988) 

Da observação da Figura 4.19 –  constata-se que a área de estudo não é intersectada por 

qualquer falha ativa ou lineamento geológico. Contudo, refira-se proximidade do projeto à falha 

Lousã-Seia, que apresenta evidências de deslocações neotectónicas. Esta falha revela, através 

de critérios geomorfológicos e estratigráficos, evidências de deslocações neotectónicas, tendo 

o último episódio importante de deslocações verticais desta estrutura ocorrido no limite 

cronológico do período considerado como neotectónico – correspondente aos últimos 2 Ma 

(milhões de anos) (Cabral, 1995) 

Segundo aquele autor, a referida falha regista uma atividade neotectónica muito baixa, com 

exceção da região compreendida entre Góis e Arganil, onde se calcula uma velocidade média de 

movimentação vertical de 0,075 mm/ano a 0,1 mm/ano, considerando deslocações acumuladas 
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de 150 m e 200 m, respetivamente. Considerando uma inclinação de 35º na zona de falha e 

admitindo um movimento inverso puro, estima-se que o deslocamento acumulado na estrutura 

(movimentação real) nos últimos 2 Ma tenha sido de 260 m a 350 m, o que corresponde a taxas 

médias de movimentação, neste período, de 0,13 mm/ano a 0,17 mm/ano, respetivamente 

(Cabral, 1995). 

A intensidade sísmica é um parâmetro que permite avaliar as vibrações sísmicas sentidas num 

certo local tendo em conta os efeitos produzidos em pessoas, objetos e estruturas. De acordo 

com a Carta de Intensidade Sísmica (escala internacional, período e 1901-1972) observada em 

Portugal Continental a área de estudo situa-se na zona VI (Figura 4.20 a)). Relativamente à Carta 

de Isossistas de Intensidades Máximas (escala de Mercalli Modificada de 1956, período de 1755-

1996), a área de estudo situa-se na zona com intensidade sísmica máxima de grau VII (Figura 

4.20 b)).  

 

Figura 4.20 - Área de estudo implantada na Carta de Intensidade Sísmica e na Carta de 
Isossistas de Intensidades Máximas 

Analisando a escala de Mercalli modificada de 1956 para Portugal continental, a Intensidade 

Sísmica Máxima observada varia entre grau V e grau X, respetivamente, como forte e destruidor. 

De acordo com a referida escala, nos sismos de grau VII (muito forte) é difícil permanecer de pé; 

é notado pelos condutores de automóveis; os objetos pendurados tremem; as mobílias partem-

se; as chaminés fracas partem ao nível das coberturas; pode ocorrer a queda de reboco, tijolos 

soltos, pedras, telhas, cornijas, parapeitos soltos e ornamentos arquitetónicos.; ondas nos 

tanques; água turva com lodo; pequenos desmoronamentos e abatimentos ao longo das 
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margens de areia e de cascalho; os grandes sinos tocam; os diques de betão armado para 

irrigação são danificados. 

A sismicidade de uma região também pode ser avaliada com base no grau de sismicidade 

atribuído pelo Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes 

(RSAEEP). Este regulamento contém informação que permite a definição das ações sísmicas nos 

locais das obras, quer para sismos distantes quer para sismos próximos, em função das quatro 

zonas em que o país foi dividido, A, B, C e D, por ordem decrescente de grau de sismicidade. A 

influência do grau de sismicidade é traduzida pelo coeficiente de sismicidade, .  

 

Figura 4.21 - Zonamento sísmico de acordo com várias normas: a) Regulamento de Segurança 
e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (1983); b) e c) Eurocódigo 8 (NP EN 1998-1 2009) 

Na carta de Zonamento Sísmico de Portugal Continental a área de estudo localiza-se na zona C 

(Figura 4.21 a)), à qual corresponde o valor de  de 0,5.  

De acordo com o Eurocódigo 8 - Projeto de estruturas para resistência aos sismos (EC8), a ação 

de fenómenos sísmicos mais ou menos severos pode ser sistematizada em dois grandes tipos: 

• Ação sísmica do Tipo 1, correspondente a sismos distantes, de grande 
magnitude e com epicentro no mar (sismicidade interplacas Eurasiática e 
Africana); 

• Ação sísmica do Tipo 2, associada a sismos locais, de magnitude moderada e 
pequena distância focal (sismicidade intraplaca Eurasiática). 
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O documento de regulamentação define, em função do tipo de ação sísmica considerada e para 

cada uma das zonas sísmicas definidas, o valor da aceleração de referência de projeto, como 

esquematizado na Figura 4.21 b) e c). 

A zona onde se insere a área de estudo corresponde à zona sísmica 1.6, relativamente à ação 

sísmica do Tipo 1 (Figura 4.21 b)), e à zona 2.4 no que se refere à ação de Tipo 2 (Figura 4.21 c)). 

No Quadro 4.11, destacam-se as acelerações máximas de referência de projeto a considerar. 

Quadro 4.11 – Aceleração máxima de referência de projeto para as zonas sísmicas definidas 
no Eurocódigo 8 

AÇÃO SÍSMICA TIPO 1 AÇÃO SÍSMICA TIPO 2 

Zona Sísmica agR (m/s2) Zona Sísmica agR (m/s2) 

1.1 2.5 2.1 2.5 

1.2 2.0 2.2 2.0 

1.3 1.5 2.3 1.7 

1.4 1.0 2.4 1.1 

1.5 0.6 2.5 0.8 

1.6 0.35 - - 

 PATRIMÓNIO GEOLÓGICO E RECURSOS MINERAIS 

Para a identificação e caracterização do património geológico foi consultado o geoportal do 

LNEG e a plataforma do PROGEO que integra o inventário de geossítios de relevância nacional. 

Estas consultas permitiram concluir que não estão inventariados geossítios nas áreas em estudo.  

No que diz respeito a servidões administrativas de âmbito mineiro foi consultada a plataforma 

da DGEG (concessões mineiras, áreas pedidas ou concedidas para prospeção e pesquisa de 

recursos minerais, etc.) e o SIORMINP do LNEG e verificou-se que as áreas de estudo não se 

sobrepõem a qualquer área de interesse. 

 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

Relativamente ao fator presente fator ambiental, a não concretização do projeto não trará 

qualquer alteração à situação de referência atual 
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4.5 SOLOS 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

 

A presente análise efetua a caracterização da situação de referência em termos de solos e 

capacidade de uso do solo da área de estudo do projeto Sobreequipamento do Parque Eólico de 

Toutiço e do corredor da Linha Elétrica de 30 kV, que fará a ligação à Subestação da Pampilhosa 

da Serra. 

 

A caracterização pedológica da área de estudo teve como base de trabalho a Carta de Solos de 

Portugal, à escala 1:1 000 000 (SROA, 1971) e a Carta de Capacidade de Uso do Solo à escala 1:1 

000 000 (Atlas do Ambiente, 1982). 

 

Procede-se de seguida à caracterização dos solos ocorrentes na área de estudo, tendo 

posteriormente em consideração a sua capacidade de uso. 

 TIPOLOGIA DE SOLOS 

A disposição e relação dos diversos constituintes do solo definem o seu tipo, contendo cada 

unidade pedológica (UP) um número variável de camadas sucessivas e de horizontes, com 

diferentes propriedades físicas, químicas e biológicas. 

 

De acordo com a Carta de Solos de Portugal, apresentada na Figura 4.22, observa-se a 

predominância de Cambissolos húmicos de xistos, tanto na área de implantação do 

sobreequipamento como no corredor da futura linha elétrica. 
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Figura 4.22 – Enquadramento da Área de Estudo no Extrato da Carta de Solos de Portugal 

Apresenta-se de seguida a descrição das características gerais da Ordem, Subordem, Grupo e 

Subgrupo da categoria de solos identificada na área em estudo: 

• Cambissolos – são solos com diferenciação no horizonte incipiente evidenciada 
por mudanças na cor, estrutura ou percentagem de argila e carbonato. 
Caracterizam-se por uma resistência ligeira ou moderada de material de origem 
e pela ausência de quantidades apreciáveis de argila iluviada, matéria orgânica, 
alumínio e/ou compostos de ferro; 
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• Cambissolos húmicos – são cambissolos com um horizonte A úmbrico ou 
mólico; sem propriedades vérticas; sem propriedades ferrálicas no horizonte B 
câmbico; sem propriedades gleicas até 100 cm a partir da superfície; sem 
congelação permanente até 200 cm a partir da superfície. 

 CAPACIDADE DE USO DOS SOLOS 

A Carta de Capacidade de Uso do Solo na escala 1:1 000 000 (Atlas do Ambiente, 1982), para a 

região a norte do rio Tejo, utiliza a classificação segundo a “Carta de Capacidade de Uso do Solo” 

do SROA, onde os solos são agrupados em três classes com observável no Quadro 4.12. Observa-

se na Figura 4.23 a representação da área de estudo na Carta de Capacidade de Uso do Solo. 

Quadro 4.12 - Classes da Carta de Capacidade de Uso do Solo 

CLASSE CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

A Utilização agrícola 

C Utilização agrícola condicionada  

F Utilização não agrícola (florestal) 
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Figura 4.23 – Enquadramento do Projeto no Carta de Capacidade de Uso do Solo 

Pela análise da figura anterior, verifica-se que 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, ou seja, abrange sobretudo solos de 

utilização não agrícola (florestal). 

 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

Do ponto de vista dos solos, considera-se que na ausência do projeto se mantêm as 

características identificadas na situação de referência, a longo prazo, visto não ser previsível a 

ocorrência de alterações topográficas significativas. Importa referir que, a nível evolutivo, as 

características pedológicas da região estarão normalmente dependentes da intensidade de 

atuação dos fatores de formação dos solos, entre os quais se destaca o fator tempo como um 

dos mais relevantes. 
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4.6 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

A identificação e caracterização dos recursos hídricos existentes na área de estudo e envolvente 

próxima das duas alternativas foram efetuadas com recurso às seguintes fontes de informação: 

• Planos de Gestão da Região Hidrográfica 4 (Vouga, Mondego e Lis) e 5 (Tejo e 

Ribeiras do Oeste); 

• Sistema Nacional de Informação de Ambiente (SNIAmb), da APA; 

• Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH), da APA; 

• Sistemas Aquíferos de Portugal Continental (Almeida et al., 2000); 

• Geoportal do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG); 

• Informação cedida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA); 

• Levantamento de campo realizado na área de estudo. 

Pela análise da informação disponível, pretende-se caracterizar a área de estudo no que se 

refere aos recursos hídricos e de forma direcionada para o projeto de implantação em análise 

neste estudo. 

 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

 ENQUADRAMENTO HIDROGRÁFICO 

De acordo com a análise do DESENHO 10 do Volume III – Peças Desenhadas, a área de estudo 

insere-se maioritariamente na região hidrográfica RH4 – Vouga, Mondego e Lis e marginalmente 

na região hidrográfica RH5 – Tejo e Ribeiras do Oeste, mais precisamente na bacia hidrográfica 

do rio Mondego e do rio Tejo, respetivamente. 

O Plano de Gestão da Região Hidrográfica os rios Vouga, Mondego e Lis (PGRH4) abrange as 

bacias hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis, constituída pelas respetivas bacias 

hidrográficas e as ribeiras da costa entre a Barrinha de Esmoriz e a foz do rio Lis. O território 

abrange 68 concelhos, 39 de forma integral, ocupando uma área de cerca de 11 477 km2. Divide-

se na bacia hidrográfica do rio Mondego, a segunda maior bacia integralmente nacional, inserida 

entre as bacias dos rios Vouga e Douro a Este e a Norte, e entre as bacias dos rios Tejo e Lis a 

Sul, que ocupa 6 659 km², a bacia do Rio Vouga com uma área de 3 680 km², a bacia do Lis com 

uma área de 850 km², da bacia das ribeiras costeiras entre Vouga e Mondego com uma área de 

143 km2 e a bacia das ribeiras costeiras entre Mondego e Lis que ocupa uma área de 145 km2. 

Por sua vez, a Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste, de acordo com o Plano de Gestão 

da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (PGRH5A), é uma região hidrográfica 

internacional, com uma área total de aproximadamente 81 310 km2, dos quais 30 502 km2 são 

em território português e 748 km2 correspondem à área do plano de água das Massas de Água 

costeiras e de transição. Integra a bacia hidrográfica do rio Tejo e ribeiras adjacentes, a bacia 

hidrográfica das Ribeiras do Oeste, incluindo as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras 



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II: Relatório síntese 

213 

adjacentes. A bacia do Tejo cobre uma área total de 80 797,20 km2, dos quais 55 781,0 km2 

(69,04%) situam-se em Espanha e 25 015,51 km2 (30,96%) em Portugal. 

No Quadro 4.13 apresentam-se as principais características das massas de água abrangidas pela 

área de estudo. 

Quadro 4.13 – Caraterização das massas de água abrangidas pela área de estudo 

MASSA DE ÁGUA CÓDIGO TIPOLOGIA NATUREZA 

Rio Folques PT04MON0659 Superficial: rios Natural 

Ribeira de Celavisa PT04MON0671 Superficial: rios Natural 

Rio Ceira PT04MON0678 Superficial: rios Natural 

Ribeira de Praçais PT05TEJ0791 Superficial: rios Natural 

Fonte: Base de dados SNIAmb, 2019 

As linhas de água que dão nome às massas de água abrangidas pela área de estudo – rio Folques, 

ribeira de Celavisa, rio Ceira e ribeira de Praçais – são as linhas de água de maior expressão 

próximas da área de estudo do Projeto, nomeadamente do corredor de estudo da Linha Elétrica. 

A zona norte da área de estudo, onde se localizam os aerogeradores, sendo uma área mais 

elevada, corresponde a uma zona de cabeceiras de linhas de água de expressão pouco 

significativa, destacando-se alguns afluentes da ribeira de Celavisa, nomeadamente Barranco da 

Pedra d´Água, Barroca do Carvalhal, Barranco da Bregada, e alguns afluentes do rio Folques, 

como a ribeira do Salgueiro e Barroca do Cubão. 

Já a zona mais a sul da área de estudo, onde se desenvolve o corredor de estudo da linha elétrica 

até à subestação, é parcialmente intercetada pelo rio Ceira e alguns dos seus afluentes, dos 

quais se destacam, pela sua maior expressão, a ribeira do Moinho, a Barroca do Seixo, a ribeira 

das Vergadas, a Barroca da Amarela e a ribeira de Recadem. 
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Fotografia 4.14 - Rio Ceira, na zona de atravessamento da futura Linha Elétrica 

De referir que o Domínio Hídrico (DH) associado a estas linhas de água foi salvaguardado, na 

medida em que a área de implantação dos elementos do Projeto do Sobreequipamento do 

Parque Eólico do Toutiço não coincide e está suficientemente afastada, garantindo-se a sua não 

afetação. Em relação à linha elétrica, cuja análise da carta militar na área do corredor de estudo 

permite identificar cerca de 50 linhas de água, embora na sua maioria tenham carácter 

torrencial, tendo-se assegurado por parte da linha elétrica e respetiva localização dos apoios o 

cumprimento do afastamento necessário, salvaguardando, assim, o DPH (ver DESENHO 10 do 

Volume III - Peças Desenhadas). Esta questão está contemplada no capítulo correspondente às 

Medidas de Minimização a implementar. 

 HIDROLOGIA 

O comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica é função das suas características 

fisiográficas e geomorfológicas (forma, relevo, área, geologia, densidade da rede de drenagem, 

tipo de solo, entre outras), bem como do tipo de ocupação do solo e, necessariamente do regime 

de precipitação. 

Deste modo, as características fisiográficas e de ocupação do solo de uma bacia hidrográfica 

possuem um importante papel nos processos do ciclo hidrológico, e na resposta ao regime 

pluviométrico, influenciando, entre outros, a infiltração, a evapotranspiração e o escoamento 

superficial e sub-superficial. 

No Quadro 4.14 apresentam-se as características hidrológicas das sub-bacias hidrográficas, nas 

quais as massas de água abrangidas pela área de estudo estão inseridas. 
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Quadro 4.14 - Disponibilidades hídricas naturais por sub-bacia 

SUB-BACIA MASSA DE ÁGUA 

ÁREA DE 

DRENAGEM 

(km2) 

PRECIPITAÇÃO 

PONDERADA 

(mm) 

ESCOAMENTO 

(hm3) 

Alva Rio Folques 708 1065,00 495,03 

Mondego e 

costeiras entre o 

Mondego e o Lis 

Ribeira de Celavisa 
4 715 865,00 2 673,21 

Rio Ceira 

Zêzere Ribeira de Praçais 5 029 1 240,00 2 392,00 

Fonte: PGR4 e PGRH5 

 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

A área de estudo localiza-se na Unidade Hidrogeológica Maciço Antigo (Figura 4.24), unidade 

que ocupa a maior extensão em Portugal, e onde predominam rochas granitoides e 

metassedimentos, em que nestas últimas se localizam as áreas em estudo. Nestes meios é 

comum a circulação fazer-se por porosidade dupla, isto é, onde existem dois sistemas 

entrosados, um de blocos porosos, com permeabilidade baixa, mas com elevada capacidade de 

armazenamento, e outro de fraturas, com permeabilidade mais elevada, mas com escassa 

capacidade de armazenamento. 

Em termos gerais, estes tipos de rochas têm escassa aptidão hidrogeológica e por isso são 

pobres em recursos hídricos subterrâneos. No entanto, apesar da escassez de água, 

desempenham um papel importante, tanto no abastecimento à população, como à agricultura. 

Como já referido, a área de estudo situa-se na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo, em 

particular na massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego 

(PTA0X2RH4) (Figura 4.24). Embora a área de estudo do corredor da linha elétrica intersecte 

também a massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo 

(PTA0X1RH5)), não se prevê que esta seja intersectada por qualquer elemento de projeto, uma 

vez que a Subestação de Pampilhosa da Serra existente se localiza sobre o limite das duas massas 

de água subterrâneas. Assim, a seguinte caracterização incidirá apenas sobre a massa de água 

subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego.  
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Figura 4.24 – Enquadramento hidrogeológico da área de estudo  

 ENQUADRAMENTO HIDROGEOLÓGICO – MASSA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA MACIÇO ANTIGO 

INDIFERENCIADO DA BACIA DO MONDEGO 

A massa de água subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego, com uma 

área total de cerca de 4826 km2, está contida na região da Bacia Hidrográfica do rio Mondego.  

Em termos geológicos, a área de estudo localiza-se sobre os terrenos metassedimentares da 

zona Centro Ibérica (ZCI) do Maciço Antigo.  

Do ponto de vista hidrogeológico, as rochas metassedimentares do Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do Mondego são normalmente designadas de rochas cristalinas ou 

rochas duras, normalmente fraturadas ou fissuradas, consideradas como materiais com escassa 

aptidão hidrogeológica por serem pobres em recursos hídricos subterrâneos (Almeida et al., 

2000).  

A circulação hídrica nestas litologias é, na maioria dos casos, relativamente superficial, e 

encontra-se condicionada pela espessura da camada de alteração e pela rede de fraturas 

resultantes da descompressão do maciço. Como nestas rochas a circulação se faz sobretudo 

numa camada superficial, constituída por rochas alteradas ou mais fraturadas, os níveis freáticos 

acompanham de uma maneira muito fiel a topografia e o escoamento que se dirige em direção 
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às linhas de água, portanto, zonas de descarga. Os níveis freáticos são normalmente muito 

sensíveis às variações observadas na precipitação (PGRH4, 2012).  

A recarga dá-se, maioritariamente, através da precipitação, em zonas espessas de alteração ou 

com fracturação significativa e bem desenvolvida. A recarga equivale ao volume anual de 280 

hm3/ano, considerando uma precipitação média de 1161 mm e uma área de recarga de 4826 

km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de água subterrânea é de 252 hm3/ano.  

De acordo com a PGRH do Vouga, Mondego e Lis (2013), no Maciço Antigo Indiferenciado da 

Bacia do Mondego predominam águas subterrâneas com baixa condutividade elétrica (valores 

de mediana ≈610 S/cm) e pH ligeiramente ácido (valores de mediana ≈6,4). Estas águas 

apresentam um valor de mediana de nitrato na ordem dos 3,4 mg/l, um valor bastante inferior 

ao valor paramétrico para consumo humano. 

 QUALIDADE DA ÁGUA 

 USOS DA ÁGUA E FONTES DE POLUIÇÃO 

A qualidade das massas de água é avaliada em função do uso a que se destinam, usos que podem 

ser discriminados entre usos primários, prioritários em casos de concorrência de usos em 

situações de baixa disponibilidade hídrica – abastecimento doméstico e industrial, produção de 

energia e irrigação – e usos secundários, dependentes do estatuto de proteção ou 

condicionamento das mesmas, relacionados com atividades de recreio e lazer - como uso 

balnear, navegação e pesca - e outros como abeberamento animal. 

Não obstante dever ser assegurada uma qualidade de água mínima para as suas funções básicas 

e garantir condições de salubridade, usos mais sensíveis como consumo humano serão mais 

restritivos em termos parâmetros de qualidade que, por exemplo, para atividades de recreio e 

lazer. 

A área de estudo não abrange zonas designadas como Zonas Sensíveis em termos de nutrientes. 

A área de estudo apesar de estar abrangida por Zonas Protegidas para a captação de água 

destinada à produção de água para consumo humano (artigo 7.º da DQA), na medida em que 

toda a bacia hidrográfica do rio Mondego (onde está inserida) é classificada como tal, não 

abrange nenhuma captação de água superficial existente e respetiva zona de proteção 

associada. 

De acordo com a PGRH do Vouga, Mondego e Lis (2016), o volume de água subterrânea captada 

é fundamentalmente para o setor da agricultura (188,07 hm3) e para o abastecimento público 

(77,20 hm3).  

De acordo com informação cedida pela ARH Centro (ver Anexo I – Contato Entidades), tanto na 

área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico do Toutiço como no corredor da Linha 

elétrica, não foram identificadas captações de água para abastecimento público, embora haja 

várias na envolvente próxima. Os perímetros de proteção definidos para essas captações 

também não são intersectados pelas áreas em estudo.  
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Figura 4.25 – Captações para abastecimento público na envolvente às áreas de estudo  

Ainda relativamente ao inventário de captações de água subterrânea na área de estudo, foram 

consultadas as plataformas do SNIRH e do LNEG e verificou-se que não está inventariada 

qualquer captação na área de interesse.  

Contudo, refira-se que na localidade de Cepos localiza-se uma estação de monitorização da 

qualidade da água subterrânea (243/4 – furo vertical), com dados entre 2004 e 2018, onde se 
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constatou que o ferro apresenta valores acima do valor paramétrico da qualidade da água para 

consumo humano. 

Como principais fontes poluentes, dada a inserção em meio rural, as principais pressões sobre 

os recursos hídricos da região, estão relacionados com a agricultura, pecuária, mas também o 

meio urbano. Contudo, face à localização das áreas de estudo numa zona de serra, sobre as 

cabeceiras de linhas de água, as fontes poluidoras são praticamente inexistentes, por isso é 

expectável que a qualidade da água seja de boa qualidade. 

No âmbito da nova Diretiva-Quadro da Água (DQA), a delimitação de zonas hídricas sensíveis 

considera critérios relacionados com a descarga de águas residuais urbanas, risco de 

eutrofização e outros. Segundo a cartografia de zonas sensíveis, nenhuma das massas de água 

está classificada nesse âmbito. Faça-se a ressalva que os valores de ferro acima do valor 

paramétrico da qualidade da água para consumo humano na captação subterrânea 243/4, têm 

origem natural, derivado do substrato geológico, e não em ações antropogénicas. Alias, este 

fenómeno é verificado noutras captações da região (Oliveira, 2014). 

 ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA 

ÁGUAS SUPERFICIAIS 

No âmbito da Diretiva Quadro da Água, o estado das massas de água superficiais é dado pela 

classificação do seu estado ecológico e químico, sendo a sua classificação final atribuída em 

função do seu estado mais desfavorável. 

elativamente à qualidade da água dos recursos hídricos superficiais, de acordo com a base de 

dados do SNIRH (Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos) e dados disponíveis 

referentes ao 2º Ciclo de Planeamento 2016-2021, verifica-se que as massas de água abrangidas 

pela área de estudo apresentam um estado global de “Bom e Superior”, em função do seu 

estado ecológico e químico, conforme exposto no Quadro 4.15. 

Quadro 4.15 – Qualidade das massas de água abrangidas pela área de estudo 

CÓDIGO MASSA DE ÁGUA 
ESTADO 

ECOLÓGICO 
ESTADO 

QUÍMICO 
ESTADO 
GLOBAL 

PT04MON0659 Rio Folques Bom Bom Bom e Superior 

PT04MON0671 Ribeira de Celavisa Bom Bom Bom e Superior 

PT04MON0678 Rio Ceira Bom Bom Bom e Superior 

PT04MON0679 Rio Ceira Bom Bom Bom e Superior 

PT05TEJ0791 Ribeira de Praçais Bom Desconhecido Bom e Superior 
Fonte: Base de dados SNIAmb (2º Ciclo de Planeamento 2016-2021), 2020 

De referir que, ao nível mais local, existe uma estação de monitorização de qualidade da água 

(SNIRH, 2019), contudo, a base de dados está inativa, pelo que essa análise não foi possível de 
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concretizar. Mas tendo em consideração a área de implantação e a tipologia de projeto, a 

caracterização das massas de água é suficiente para caracterizar a região onde se insere. 

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Relativamente à qualidade da água subterrânea, e de acordo com os dados disponíveis na base 

de dados do SNIAmb (Sistema Nacional de Informação de Ambiente) referentes ao 2º Ciclo de 

Planeamento 2016-2021, a massa de água que a área de estudo abrange apresenta um estado 

global de “bom e superior”, em função do seu estado químico e quantitativo, conforme exposto 

no quadro seguinte.  

Quadro 4.16 – Qualidade da massa de água abrangida pela área de estudo 

CÓDIGO MASSA DE ÁGUA 
ESTADO 

ECOLÓGICO 
ESTADO 

QUÍMICO 
ESTADO 
GLOBAL 

PTA0X2RH4 
Maciço Antigo Indiferenciado da 

Bacia do Mondego 
Bom Bom 

Bom e 
Superior 

Fonte: Base de dados SNIAmb (2º Ciclo de Planeamento 2016-2021), 2020 

 VULNERABILIDADE À POLUIÇÃO 

De uma forma geral não existe nenhuma forma satisfatória de representar a vulnerabilidade dos 

aquíferos. De facto, não é possível representar num único mapa, sobretudo de pequena escala, 

todas as condicionantes geológicas, hidrogeológicas e hidroquímicas que exercem algum 

controlo sobre o comportamento dos contaminantes. Cada grupo de contaminantes é afetado 

por inúmeros fatores que incluem o tipo e a espessura do solo, características e espessura da 

zona não saturada (zona vadosa), taxa de recarga, características do aquífero, etc.  

Ainda assim, são frequentemente utilizados índices que sintetizam, num único valor, a influência 

de todos os fatores que, direta ou indiretamente, contribuem para influenciar a sua 

vulnerabilidade.  

A vulnerabilidade aquífera, segundo o Método Qualitativo EPPNA (INAG, 1998) é realizada a 

partir de metodologias qualitativas baseadas no critério litológico dos aquíferos ou das 

formações hidrogeológicas indiferenciadas. 

Quadro 4.17 – Classes de vulnerabilidade à poluição – Método EPPNA 

CLASSE TIPO DE AQUÍFERO VULNERABILIDADE 

V1 
Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada 

carsificação 
Alta 

V2 
Aquíferos em rochas carbonatadas de 

carsificação média a alta 
Média a Alta 
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CLASSE TIPO DE AQUÍFERO VULNERABILIDADE 

V3 
Aquíferos em sedimentos não consolidados 

com ligação hidráulica com a água superficial 
Alta 

V4 
Aquíferos em sedimentos não consolidados 

sem ligação hidráulica com a água superficial 
Média 

V5 Aquíferos em rochas carbonatadas Média a Baixa 

V6 Aquíferos em rochas fissuradas Baixa a Variável 

V7 Aquíferos em sedimentos consolidados Baixa 

V8 Inexistência de aquíferos Muito Baixa 

 

Dado que na área de estudo não se encontram cartografados aquíferos, ou a existirem serão 

aquíferos à escada local em rochas fissuradas (V6), pode-se então inferir que a vulnerabilidade 

à poluição será baixa a variável, de acordo com a rede de fraturação e outras condicionantes 

que favoreçam a aptidão hidrogeológica das formações geológicas. 

 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

No que refere aos recursos superficiais, na perspetiva da não ocorrência de alteração dos usos 

do solo existentes, espera-se que as condições hidrográficas se mantenham inalteradas. 

4.7 QUALIDADE DO AR 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

As concentrações dos poluentes no ar ambiente da área de estudo dependem de duas variáveis 

fundamentais: as emissões dos poluentes que ocorrem nas fontes fixas e móveis em 

funcionamento na zona de influência da área de estudo e as condições meteorológicas, que 

influenciam o transporte, transformação e dispersão dos poluentes na atmosfera. 

Outro fator que pode condicionar a dispersão atmosférica de poluentes é a existência de 

obstáculos naturais, como a própria orografia do terreno, ou artificiais, como os edifícios 

habitacionais ou de comércio, entre as fontes e os recetores. 

Assim, a caracterização da situação atual da qualidade do ar passa pelos seguintes pontos 

principais: 

• Enquadramento legal da qualidade do ar, no que diz respeito aos valores limite 
de proteção à saúde humana; 

• Caracterização das emissões atmosféricas nos concelhos da área de estudo, com 
identificação das principais fontes de emissão de poluentes; 
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• Caracterização dos parâmetros meteorológicos com influência na dispersão de 
poluentes na área de estudo; 

• Caracterização da Qualidade do Ar da área de estudo. Esta análise é efetuada 
com base nos valores medidos na Estação da Rede de Qualidade do Ar da 
Agência Portuguesa do Ambiente que seja representativa da área de estudo. 

 ENQUADRAMENTO LEGAL 

O principal diploma que enquadra a qualidade do ar ambiente é o Decreto-Lei n.º102/2010, de 

23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 

47/2017, de 10 de maio, que estabelece medidas destinadas a definir e fixar objetivos relativos 

à qualidade do ar ambiente, com o fim de evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos para a 

saúde humana e para o ambiente. 

No Error! Reference source not found. apresentam-se os valores limite de proteção à saúde 

humana definidos para os poluentes relevantes em termos da atividade do projeto nas fases de 

construção e exploração. 

Quadro 4.18 – Valores limite em ar ambiente estabelecidos no Decreto-Lei n.º 102/2010 

POLUENTE DESIGNAÇÃO PERÍODO 
VALOR LIMITE 

(µg.m-3) 

Dióxido de Azoto 

(NO2) 

Valor limite para proteção da saúde 

humana 

1 hora 2001 

Ano civil 40 

Limiar de alerta à população 3 horas 400 

Partículas em 

suspensão (PM10) 

Valor limite para proteção da saúde 

humana 

24 horas 502 

Ano civil 40 

Partículas em 

suspensão (PM2.5) 

Valor limite para proteção da saúde 

humana 
Ano civil 25 

Monóxido de 

Carbono (CO) 

Valor limite para a proteção da saúde 

humana 
8 horas 10 000 

Benzeno (C6H6) 
Valor limite para a proteção da saúde 

humana 
Ano civil 5 

1 - A não exceder mais de 18 horas em cada ano civil / 2 - A não exceder mais de 35 dias em cada ano civil. 

 IDENTIFICAÇÃO DOS RECETORES SENSÍVEIS E FONTES DE EMISSÃO ATMOSFÉRICA 

As principais fontes emissoras e recetores sensíveis identificados na área de estudo estão 

apresentadas no quadro acima. 

Em termos de recetores sensíveis foram identificadas as povoações que se encontram nas 

imediações da área de estudo quer da linha elétrica, quer dos aerogeradores. Alguns dos 
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recetores sensíveis poderão localizar-se nas povoações de Cepos (a cerca de 800m do apoio 

nº20), Adela (a cerca de 570m do apoio nº10), Açor (a cerca de 1,2 km do apoio nº10), Salgueiro 

(cerca de 1,5 km do apoio nº1) e Adcasal, Pracerias, Torrozelos e Linhares (a mais de 1,5km da 

área de implementação dos aerogeradores), Aveleira (a 1,3 km do Sobreequipamento), 

Cavaleiros de baixo, Cavaleiros de Cima e Casal Novo (entre 400 e 700 metros do apoio nº27), 

Boicas (a 500 metros do apoio nº31) e Ceiroquinho (a 700m do apoio nº41). 

Fora da área de estudo, mas na envolvente do Sobreequipamento do Parque Eólico do Toutiço, 

foram identificadas as seguintes Zonas Industriais: 

• Zona Industrial de Vale de Zebras; 

• Zona Industrial da Relvinha; 

• Zona Industrial de Côja. 

A qualidade do ar da área de estudo e envolvente próxima é maioritariamente influenciada pelas 

emissões do tráfego rodoviário nas vias M544, M508, M543, M547, CM1399 e CM1358. 

A alocação espacial das emissões por concelho do ano 2017 (APA, 2019) evidencia emissões 

atmosféricas pouco expressivas em todos os sectores de atividade, de acordo com o Relatório 

de Emissões de Poluentes Atmosféricos realizado no âmbito da Convenção sobre Poluição 

Atmosférica Transfronteira a Longa Distância (CLRTAP, 1979). 

A distribuição das emissões pelos diversos setores de atividade é apresentada nos gráficos das 

Figura 4.1, Figura 4.2 e Figura 4.3, para os concelho em análise: Arganil, Góis e Pampilhosa da 

Serra. O Quadro 4.2 apresenta os totais de emissões por poluente para os concelhos em análise 

juntos. 

A informação apresentada evidencia que, no conjunto dos municípios, as emissões mais 

elevadas do ano 2017 foram provenientes de fontes naturais, transporte rodoviário e outra 

combustão estacionária. 

 



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II: Relatório síntese 

224 

Figura 4.1 - Emissões atmosféricas no concelho de Arganil, distribuídas pelos sectores de 
atividade (2017)  

 

Figura 4.2 - Emissões atmosféricas no concelho de Góis, distribuídas pelos sectores de 
atividade (2017 

 

Figura 4.3 - Emissões atmosféricas no concelho de Pampilhosa da Serra, distribuídas pelos 
sectores de atividade (2017) 
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Quadro 4.1 - Emissões atmosféricas por poluente para os concelhos da área de estudo (2017) 

 CONDIÇÕES DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA DE POLUENTES 

Os processos de transporte, transformação e dispersão dos poluentes na atmosfera dependem 

de parâmetros meteorológicos como o vento (intensidade e rumo do vento), a precipitação, a 

temperatura, a pressão atmosférica e a radiação solar. 

A intensidade do vento está diretamente associada à dispersão local dos poluentes. Deste modo, 

situações de vento moderado favorecem a dispersão de poluentes e situações de ausência de 

vento (calmaria) promovem concentrações de poluentes mais elevadas junto das fontes 

emissoras (pois não há dispersão dos mesmos para zonas mais afastadas). O rumo do vento 

estabelece a direção que o transporte dos poluentes segue na atmosfera. 

A precipitação tem um papel relevante no processo de remoção de poluentes da atmosfera, 

uma vez que transporta nas suas gotas os poluentes gasosos e as partículas (fenómeno de 

rainout), provocando a sua deposição no solo e diminuindo, consequentemente, as 

concentrações no ar ambiente.  

A temperatura e radiação solar intervêm na transformação química dos poluentes, com a 

temperatura a desempenhar um papel relevante também ao nível da dispersão vertical dos 

poluentes na atmosfera, em particular no caso de ocorrências de inversões térmicas. 

A pressão atmosférica influencia a estabilidade da atmosfera. Assim, em períodos de baixas 

pressões observa-se geralmente uma elevada turbulência da atmosfera (instabilidade), que 

favorece a dispersão dos poluentes. Pelo contrário, situações de altas pressões (anticiclone), 

caracterizadas por vento fraco, conduzem a condições de estabilidade do ar, desfavorável à 

dispersão dos poluentes. 

A área de estudo é caracterizada por temperatura média anual de 15,5ºC e a precipitação 

acumulada média anual de 905,1 mm, conforme referido acima no Quadro 4.3. 

Os ventos, segundo os Planos Municipais de Emergência (PME) dos vários concelhos, são 

diferentes para os municípios de Góis e Pampilhosa da Serra. No caso do concelho de Góis, é 

possível aferir que cerca de 36,5% dos ventos que se fazem sentir vêm de Este e têm uma 

velocidade média de 9,7km/h, sendo que nos meses invernosos aumentam a sua frequência 

para 40%. No entanto, ao contrário do concelho de Pampilhosa da Serra, os ventos com 

orientação de Norte ou Noroeste, são menos frequentes e menos intensos. Os PME para ambos 

os municípios referem que, regra geral, não estão sujeitos a ventos fortes ou ciclónicos, sendo 

Concelhos 
NO2 

(t/ano) 

COV 

(t/ano) 

SO2 

(t/ano) 

PM10 
(t/ano) 

CO 
(t/ano) 

Arganil 127 547 34 3001 141 

Góis 39 158 9 834 40 

Pampilhosa da Serra 22 67 2 225 17 
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que as velocidades medidas são inferiores a 13 km/h, sendo considerados como brisas ligeiras 

ou suaves.  

A orografia do terreno, na área de estudo, apresenta declives acentuados de terreno que 

poderão influenciar a dispersão de poluentes, já que as altitudes podem variar entre 300 e 800 

metros de altitude.  

Tendo em conta a topografia do terreno, a distância dos recetores sensíveis à área de 

implementação e a direção predominante dos ventos, é possível concluir que as populações com 

maior probabilidade de serem afetadas por emissões de poluentes ocorridas na área de estudo, 

são: Adela, por se localizar num vale e a menos de 1 km de distância e a jusante dos ventos 

dominantes; Cepos, que apesar de estar no topo de uma cumeada, se encontra relativamente 

perto da área, Cavaleiros de Baixo, Cavaleiros de Cima e Casal Novo, por se localizarem num vale 

e a jusante da área de estudo, tendo em conta os ventos maioritariamente de nor-noroeste. 

 CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DE AR AMBIENTE LOCAL 

A avaliação da qualidade do ar é efetuada através da comparação dos valores de concentração 

medidos na Estação Rural de Fundo de Vouzela, localizada a cerca de 50 km a este da área de 

estudo, com os valores legislados. Esta estação (Figura 4.4), encontra-se implantada na zona 

Centro Interior, uma zona de características similares às da área de implantação do projeto em 

estudo no que diz respeito à geografia e relevo do terreno, ao clima e à influência de fontes 

emissoras.  

No caso do SO2, consideraram-se os valores medidos na Estação Rural de Fundo do Fundão, 

também da zona Centro Interior, mas a 60 km da área de implantação dos aerogeradores do 

sobreequipamento. 
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Figura 4.4 - Localização das Estações de Qualidade do Ar 

Para efeitos de caracterização da situação atual foram utilizados os resultados das 

monitorizações efetuadas num período de 5 anos, de 2014 a 2018, sintetizados nas Figura 4.5, 

Figura 4.6, Figura 4.7 e Figura 4.8. 

 

Os resultados das monitorizações realizadas na Estação Rural de Fundo de Vouzela, e Estação 

Rural de Fundo do Fundão para o SO2, mostram que: 

 

• As concentrações máximas diárias de PM10 são superiores ao valor limite (50 
µg.m-3) em todos os anos analisados, exceto no ano 2018. Contudo, as 
excedências ocorrem em número de dias inferior ao permitido pela legislação 
(35 dias). Em termos anuais, as concentrações estão em cumprimento do valor 
limite anual. De realçar que as concentrações de PM10 são resultado não só de 
atividade humana, mas também de fatores naturais; 
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• Para o NO2, as concentrações máximas horárias e médias anuais são inferiores 
aos respetivos valores limite de proteção da saúde humana; 

• O O3 apresenta concentrações máximas horárias superiores aos limiares de 
informação (180 µg.m-3) nos anos de 2016 e 2017, e superiores ao limiar de 
alerta (240 µg.m-3) em 2016. No que respeita aos valores octohorários é de 
realçar o facto de no ano de 2016 se terem atingido concentrações muito 
elevadas, superiores ao valor alvo de proteção da saúde humana em 34 dias no 
ano, encontrando-se assim em incumprimento da legislação. Nos restantes 
anos, verificaram-se valores octohorários acima dos 120 µg.m-3, mas em número 
de dias inferior ao máximo permitido na legislação (25 dias). De notar, ainda, 
que este poluente não é emitido diretamente pelas fontes locais, mas sim 
gerado na atmosfera, por ação da radiação solar, em combinação com o NO2 e 
COV, que são emitidos em fontes muito afastadas da zona onde o ozono se 
regista.  

• Para o SO2, as concentrações máximas horárias e diárias e médias anuais são 
inferiores aos respetivos valores limite de proteção da saúde humana. 

 

Figura 4.5 - Monitorização da qualidade do ar do poluente PM10 
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Figura 4.6 - Monitorização da qualidade do ar do poluente NO2 

 

Figura 4.7 - Monitorização da qualidade do ar do poluente Ozono 
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 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

 

Na ausência de projeto, os níveis da qualidade do ar da área de estudo manter-se-ão sob a 

influência das emissões do tráfego rodoviário que circulam das vias próximas à área de estudo.  

De realçar, contudo, a tendência na introdução de tecnologias mais limpas no sector rodoviário, 

reduzindo assim as emissões atmosféricas diretas com influência na qualidade do ar local. 
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4.8 AMBIENTE SONORO 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Pode considerar-se o ruído como um dos principais fatores que afetam o ambiente, com uma 

potencial contribuição para a degradação da qualidade de vida da população a ele exposta. Os 

problemas que lhe estão associados resultam, frequentemente, de utilizações conflituosas de 

espaços comuns, ou de zonas contíguas, e a sua resolução requer aproximações integradas e 

fortemente articuladas com o ordenamento do território e com a gestão dos espaços públicos. 

Para além destas preocupações, ligadas à implantação de atividades no território, há que referir 

os aspetos socioculturais que estão na origem de muitos dos problemas de ruído e a necessidade 

de, também nesta área, promover alterações no comportamento dos cidadãos, baseadas na 

consciencialização dos efeitos nefastos de níveis elevados de ruído. Para além de medidas 

preventivas e de uma adequada localização das atividades geradoras de ruído, é necessário 

encarar medidas corretivas associadas às diferentes formas de insonorização, e definindo 

valores-limite do nível de poluição sonora, de modo a proteger a saúde pública e salvaguardar 

um ambiente sonoro equilibrado. 

No presente descritor pretende-se caracterizar o ambiente sonoro em recetores localizados na 

proximidade da Linha e potencialmente expostos ao ruído resultante das obras de 

construção/desativação ou da sua exploração. 

 ENQUADRAMENTO LEGAL 

FASE DE CONSTRUÇÃO E DESATIVAÇÃO 

Relativamente a estas fases deve considerar-se o constante no Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 

de novembro, que “estabelece as regras a aplicar em matéria de emissões sonoras de 

equipamento para utilização no exterior, de procedimentos de avaliação da conformidade, de 

regras sobre marcação do equipamento, de documentação técnica e de recolha de dados sobre 

as emissões sonoras para o ambiente, com vista a contribuir para a proteção da saúde e bem-

estar das pessoas, bem como para o funcionamento harmonioso do mercado desse 

equipamento”. Deve ainda ter-se em conta os Artigos 14º e 15º, abaixo resumidos, do 

Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, que 

considera as atividades de construção como temporárias e as exigências inerentes. 

Artigo 14º 

Atividades ruidosas temporárias 

É proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade de edifícios de 

habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas, de escolas, 

durante o respetivo horário de funcionamento e de hospitais ou estabelecimentos similares. 

Artigo 15º 

Licença especial de ruído 
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O exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, em casos excecionais e 

devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de ruído pelo respetivo 

município. 

Quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao respeito nos recetores 

sensíveis do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no período do 

entardecer e de 55 dB(A) no período noturno. 

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

 VERIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DOS LIMITES DE EXPOSIÇÃO MÁXIMA 

Durante a fase de exploração a avaliação do impacte encontra-se condicionada à delimitação, 

no território nacional, das Zonas Sensíveis e das Zonas Mistas [alíneas v) e x) do Artigo 3º], da 

competência das Câmaras Municipais, como indicado no n.º 2 do Artigo 6º, abaixo transcrito. 

Artigo 6º 

Planos municipais de ordenamento do território 

O número 2 deste artigo atribui aos municípios a competência para estabelecer nos planos 

municipais de ordenamento do território, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das 

zonas mistas. 

O número 3 deste artigo determina que “a classificação de zonas sensíveis e de zonas mistas é 

realizada na elaboração de novos planos e implica a revisão ou alteração dos planos municipais 

de ordenamento do território em vigor”. 

De acordo com a Câmara Municipal de Arganil as zonas são classificadas como “zona mista” pelo 

que os valores limite de exposição devem satisfazer a Lden igual ou inferior a 65 dB(A) e Ln igual 

ou inferior a 55 dB(A). 

De contacto telefónico com a Câmara Municipal de Góis, concluiu-se que esta classificação ainda 

não foi efetuada, pelo que, para efeitos de verificação do valor limite de exploração, aplica-se o 

definido no n.º 3 do Artigo 11º do mesmo Regulamento, abaixo transcrito.  

Artigo 11º 

Valores limite de exposição 

3— Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º, 

para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os 

valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 
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 VERIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE INCOMODIDADE (PARA VALORES DE LAEQ DO RUÍDO AMBIENTE NO 

EXTERIOR SUPERIORES A 45 DB(A) 

A verificação do critério de incomodidade assenta no estipulado nos números 1 e 5 do artigo 

13º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-lei n.º 9/2007, que a 

seguir se transcrevem. 

Artigo 13.º 

Atividades ruidosas permanentes 

1 – A instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas 

envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados 

estão sujeitos: 

a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.º; e 

b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor 

do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular 

da atividade ou atividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, 

diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer 

e 3 dB(A) no período noturno, nos termos do Anexo I ao presente Regulamento, do qual faz 

parte integrante. 

5 – O disposto na alínea b) do n.º 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, 

para um indicador LAeq do ruído ambiente exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um 

valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de receção igual ou inferior a 

27 dB(A), considerando o estabelecido nos n.ºs 1 e 4 do Anexo I. 

A verificação do critério de incomodidade assenta no estipulado nos números 1 e 5 do artigo 

13º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-lei n.º 9/2007, que a 

seguir se transcrevem. 

 RECETORES SENSÍVEIS E FONTES DE EMISSÃO ACÚSTICA 

Na área envolvente à área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço 

consideraram-se quatro situações sensíveis, constituídas por edifícios de habitação de 1 a 2 

pisos. (R1, R2, R3 e R4).  

No Quadro 4.19 apresenta-se a identificação dos Recetores, coordenadas de localização bem 

como a distância dos mesmos face ao aerogerador mais próximo. Na Figura 4.26 apresenta-

se a localização dos aerogeradores e dos recetores objeto de avaliação onde foram realizadas 

as medições.  
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Quadro 4.19 – Identificação dos Pontos de Medição/Recetores e respetiva localização 

Identificação do 
Recetor 

Coordenadas de Localização Distância face ao 
Aerogerador mais próximo Latitude Longitude 

R1 

(Sobral – Góis) 40º 10 ́07.767'' N 8º 01 ́06.67 ́ ́W 
cerca de 600 m do 

aerogerador mais próximo 
(AG1) 

R2 

(Aveleira, Arganil) 
40º 11 ́43.16 '' N 8º 00 ́37.33 ́ ́W 

cerca 1175 m do aerogerador 
mais próximo (AG4) 

R3 

(Ádela, Góis) 40º 10 ́37.37 ́ ́ N 7º 59 ́29.94 ́ ́W 
cerca de 980 m do 

aerogerador mais próximo 
(AG3) 

R4 

(Selada das Eiras, 
Arganil) 

40º 11 ́04.92 ́ ́ N 7º 58 ́33.33 ́ ́W 

cerca de 1800 m. aerogerador 
mais próximo (AG5) 

 

Abaixo apresenta-se o registo fotográfico dos 4 locais onde se efetuaram as medições.  

 

Fotografia 4.15 – Locais de Medição/Recetores identificados 
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Em termos de ambiente sonoro, os locais são bastante sossegados, caracterizando-se os 

recetores R1, R2 e R3 apenas pelos sons da natureza, nomeadamente vento e vegetação. O 

recetor R4 encontra-se exposto ao ruído de tráfego da M544, que ocorre muito 

esporadicamente.

 

Figura 4.26 – Localização dos recetores sensíveis, e Pontos de Medição 
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Quadro 4.20 – Identificação dos Recetores Sensíveis existentes no interior do Corredor de estudo da LE.SPET 

Identificação 
do Recetor 

Coordenadas de Localização 
Distância face ao Aerogerador mais próximo Registo Fotográfico 

Latitude Longitude 

R5 40º 9’59.00'' N 7º 58’15.02” ́W 
Uma construção, a 255 metros do apoio mais 
próximo (Apoio 18) e a 245 metros da Linha. 

 

R6 40º 9’28.41” N 7º 57’47.02” ́W 
Uma construção, a 254 metros do apoio mais 
próximo (Apoio 25) e a 250 metros da Linha. 
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Identificação 
do Recetor 

Coordenadas de Localização 
Distância face ao Aerogerador mais próximo Registo Fotográfico 

Latitude Longitude 

R7 40º 9’18.30” N 7º 57’37.63” ́W 
Uma construção, a 198 metros do apoio mais 
próximo (Apoio 26) e a 150 metros da Linha. 
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Na área envolvente ao corredor da Linha Elétrica identificaram-se três recetores sensíveis, R5, 

R6 e R7, indicados na Figura 4.27, e que a seguir se descrevem. 

 

Figura 4.27 - Localização dos recetores mais próximos da Linha, R5, R6 e R7 
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 CARACTERIZAÇÃO DO QUADRO ACÚSTICO DE REFERÊNCIA LOCAL 

O quadro acústico de referência é caracterizado através dos resultados da medição dos níveis 

de ruído nos 4 recetores sensíveis na área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico de 

Toutiço.  

As medições foram efetuadas nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, de 2019 e recolheram-se 

amostras durante os períodos diurno, do entardecer e noturno, nas condições de 

temperatura, humidade relativa e velocidade do vento, consideradas adequadas pelas 

normas em vigor e detalhadas no relatório de ensaios.  

O equipamento de medição utilizado para caracterização do ruído residual junto aos 

recetores potencialmente expostos foram os seguintes: 

• Sonómetro Integrador, Marca CESVA, modelo SC-310, n.º T224232;  

• Calibrador acústico, marca CESVA, modelo CB-5, n.º 040351; 

• Estação meteorológica, marca BARANI, modelo AN21, n.º 1380012610.  

Os equipamentos são sujeitos, de acordo com os termos regulamentares, a operações 

periódicas de verificação metrológica, em laboratórios acreditados para o efeito. 

Apresenta-se no Quadro 4.21 os valores caracterizados em termos do parâmetro nível sonoro 

contínuo equivalente, LAeq(A), para os indicadores Ld (diurno), Le (entardecer), Ln (noturno) e o 

valor calculado do indicador Lden (diurno/entardecer/noturno).  

Quadro 4.21 – Caracterização do ambiente sonoro 

Recetor/Local 
Descrição da 
Situação 

Ambiente sonoro atual 
LAeq(R)(1) Fontes de ruído 

Ld
(2) Le

(3) Ln
(4) Lden

(5) 

R1 

(Sobral, Góis) 

Habitações 
unifamiliares  

39 41 40 46 
Natureza 
(fonação animal e 
vegetação)  

R2 

(Aveleira, Arganil) 

Habitações 
unifamiliares  

39 30 31 39 
Natureza 
(fonação animal e 
vegetação) 

R3 

(Ádela, Góis) 

Pequeno conjunto 
de habitações 
unifamiliares  

53 49 46 54 
 Natureza 
(fonação animal e 
vegetação) 

R4 

(Selada das Eiras, 
Arganil) 

Habitação 
unifamiliar  

43 32 28 41 
Natureza 
(fonação animal e 
vegetação)  

R5(6) 

(Arganil) 

Habitação 
unifamiliar 

43 32 28 41 
Natureza 
(fonação animal e 
vegetação) 

R6(6) 

(Arganil) 

Habitação 
unifamiliar 

43 32 28 41 
Natureza 
(fonação animal e 
vegetação) 
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Recetor/Local 
Descrição da 
Situação 

Ambiente sonoro atual 
LAeq(R)(1) Fontes de ruído 

Ld
(2) Le

(3) Ln
(4) Lden

(5) 

R7(6) 

(Arganil) 

Habitação 
unifamiliar 

43 32 28 41 
Natureza 
(fonação animal e 
vegetação) 

(1) LAeq(R) – Situação de referência (ambiente sonoro atual) 

(2) Ld – Indicador de ruído diurno 

(3) Le – Indicador de ruído do entardecer 

(4) Ln – Indicador de ruído noturno 

(5) Lden – Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno 

Da análise do quadro podemos concluir que o ambiente sonoro nos recetores sensíveis 

existentes, na área envolvente ao Parque e no corredor da Linha, é muito pouco perturbado 

e determinado sobretudo por fontes naturais. Os valores dos níveis sonoros, nos quatro 

locais objeto de análise, são inferiores aos limites máximos admissíveis para zonas mistas, de 

Ln ≤ 55 dB(A) e Lden ≤ 65 dB(A). 

 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

Não estando previstos outros projetos que possam induzir alterações no ambiente sonoro atual, 

não se prevê a ocorrência de alterações aos valores caracterizados. 

Neste sentido, considera-se que os níveis sonoros característicos da Situação de Referência 

correspondem aos valores medidos para a Situação Atual. 

4.9 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

O conceito de ocupação do solo está relacionado com a ocupação física do espaço (pastagem, 

floresta, linha de água, habitações, entre outros). No presente ponto procede-se à caraterização 

das principais ocupações do solo ocorrentes na área de estudo. 

Esta caracterização foi realizada com base na Carta de Uso e Ocupação do Solo 2018 (COS 2018) 

Nível 2, elaborada pela Direção Geral do Território (DGT), a qual foi ajustada com recurso a 

imagens de satélite e ao reconhecimento de campo efetuado ao local. No Desenho 10 do 

Volume III - Peças Desenhadas apresenta-se a Carta de Ocupação do Solo.  
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 DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO 

De acordo com o enquadramento do projeto na Carta de ocupação do Solo, apresentam-se no 

Quadro 4.22 as áreas das classes de ocupação do solo presentes na área de estudo do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço e no corredor de estudo da linha elétrica e faz-

se a sua representação gráfica na figura seguinte. 

Quadro 4.22 – Classes de ocupação do solo presentes na área de estudo 

Classes*1 Subclasses*2 

Área de Estudo 

SPET CE-LE.SPET 

ha % ha % 

1. Territórios 

Artificializados 

1.3.1 Infraestruturas de produção de 

energia 
- - 0,7 0,2 

1.4.1 Redes viárias e ferroviárias e 

espaços associados 
4,3 2,3 16,1 3,5 

2. Agricultura 2.3.3 Agricultura com espaços naturais - - 0,8 0,2 

3. Pastagens 3.1.2 Pastagens Espontâneas - - 22,7 4,9 

5. Florestas 
5.1.1 Florestas de Folhosas 33,3 18,0 163,1 35,4 

5.1.2 Florestas de Resinosas 8,2 4,4 4,3 0,9 

6. Matos 6.1.1 Matos 138,2 74,7 236,7 51,4 

9. Massas de água 

superficiais 
9.1.1 Cursos de água 1,0 0,5 15,9 3,5 

Total 185,0 100,0 460,3 100,0 

Nota: *1 Nível 1 do COS *2 Nível 3 do COS 

Legenda: SPET – Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço; CE-LE.SPET - Corredor da Linha Elétrica 

de 30 kV 
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Figura 4.28– Apresentação Gráfica das Classes de Ocupação de Solo Presentes na Área de 
Estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço ( 

 

Figura 4.29 – Apresentação Gráfica das Classes de Ocupação de Solo Presentes na Área do 
Corredor de Estudo da Linha Elétrica 

De acordo com os dados apresentados, 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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As zonas de matos estão associadas a áreas de matos baixos e pouco densos, predominantes 

em toda a área de implantação dos elementos de projeto. 

No que refere às áreas de floresta, composta por florestas de folhosas e de resinosas, observam-

se ao longo da área de estudo uma mancha de carvalhal em regeneração natural, pinhal e 

eucaliptal e mista, sendo que estes últimos encontram-se descaraterizados devido a um 

incêndio ocorrido em 2017. 

Considerando a área de estudo associada ao Projeto, observa-se que esta é ocupada por: 

• Matos (cerca de 75%): áreas exclusivamente de matos baixos pouco densos; 

• Florestas (cerca de 23%): observando-se zonas de carvalhal, de pinhal, eucaliptal 
e floresta mista (sendo que estes três últimos se encontram descaraterizados 
devido a um incêndio ocorrido em 2017); 

• Territórios artificializados (cerca de 2%); 

• Massas de água superficiais (cerca de 0,5%): associada a linhas de água 
maioritariamente de caráter torrencial. 

Importa referir que a área de implantação dos aerogeradores, incluindo a fundação e a 

plataforma de montagem do aerogerador, é ocupada apenas por Matos para os casos dos AG01, 

AG02, AG04 e AG05 e, no caso do AG03, é ocupado por Matos e uma pequena mancha de 

Floresta, que atualmente não existe devido ao incêndio cuja ocorrência se referiu 

anteriormente. 

Relativamente aos restantes elementos de projeto, nomeadamente o Posto de Corte e vala 

elétrica, localizam-se em áreas atualmente ocupadas por Matos. Os acessos novos serão 

construídos em áreas ocupadas, de acordo com a COS, por Florestas e Matos. 

Ao nível da área do corredor de estudo da linha elétrica (CE-LE.SPET), observam-se as seguintes 

ocupações: 

• Matos (cerca de 51%): áreas exclusivamente de matos baixos pouco densos; 

• Florestas (cerca de 36%): observando-se zonas de carvalhal, de pinhal, eucaliptal 
e floresta mista (sendo que estes três últimos se encontram descaraterizados 
devido a um incêndio ocorrido em 2017); 

• Pastagens (cerca de 5%); 

• Territórios artificializados (cerca de 3,6%): observando-se apenas vias 
rodoviárias; 

• Massas de água superficiais (cerca de 3,5%): linhas de água correspondente ao 
Rio Ceira e Afluentes, entre outras; 

• Agricultura (cerca de 0,2%). 
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De seguida apresentam-se registos fotográficos das áreas de análise, por forma a demonstrar 

algumas classes de ocupação do solo enumeradas anteriormente.  

Na área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico do Toutiço, conforme já referido, 

predominam as classes de ocupação do solo “Matos” e “Florestas”. As áreas de florestas 

correspondem essencialmente a florestas de resinosas, sendo que algumas se encontram em 

regeneração natural, e outras simplesmente desapareceram através do incêndio. 

Na Fotografia 4.16 apresenta-se um exemplo de uma floresta de Pinheiro após o referido 

incêndio. Estas áreas ocorrem maioritariamente a Norte da área de estudo, no concelho de 

Arganil, e na zona Este, no concelho de Góis. 

 

Fotografia 4.16 – Floresta de Resinosas (Pinhal) existente na área de estudo do 
Sobreequipamento do Parque Eólico  

Outra tipologia de floresta identificada na área de estudo do Sobreequipamento, refere-se a 

uma mancha de carvalhal, localizada próxima do futuro AG02, que , apesar do incêndio de 2017, 

encontra-se em regeneração natural, conforme se pode observar através da  Fotografia 4.17. 
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Fotografia 4.17 – Floresta Carvalhal em regeneração natural existente na área de estudo do 
Sobreequipamento do Parque Eólico próximo ao AG02 

Para além das áreas de Floresta identificadas, na área de estudo do Projeto igualmente uma 

forte predominância de áreas de vegetação arbustiva e herbácea composta por matos rasteiros 

de pouca densidade intercalados com clareiras compostas por inertes de pequena dimensão e 

areias. 
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Fotografia 4.18 – Áreas de Vegetação Herbácea existente na área de estudo do 
Sobreequipamento do Parque Eólico, tipologia de áreas a ocupar pelos 5 aerogeradores e 

Posto de Corte e a torre meteorológica. 

No que respeita ao Corredor de estudo da Linha Elétrica, à semelhança da área de estudo do 

Sobreequipamento do Parque Eólico, predominam, como referido, as áreas de “Floresta” e 

“Matos”. Um registo fotográfico detalhado da área onde cada apoio de linha será instalado pode 

ser visto no subcapítulo dedicado ao descritor Património (Fotografia 4.29). 

  

Fotografia 4.19 – Áreas de Floresta descaraterizada na área do corredor da Linha elétrica 

Ao longo do corredor da Linha, observa-se a existência de outras florestas, compostas por 

Eucaliptos, Pinheiros, alguns carvalhos e medronheiros em regeneração natural. As fotografias 

seguintes demonstram o referido. 
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Fotografia 4.20 – Áreas de Floresta em regeneração natural área do corredor da Linha elétrica 

No que respeita às áreas de Vegetação Herbácea existente ao longo do corredor da linha 

elétrica, observa-se, essencialmente, a existência de matos rasteiros (ver Fotografia 4.21). 
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Fotografia 4.21 – Áreas de matos existentes ao longo na área do corredor da Linha elétrica 

Ao longo do corredor da linha elétrica observa-se a existência de dois tipos de infraestruturas 

lineares que marcam o corredor: as Estradas (EM 508, EM543, EM544 e outras municipais) e 

uma Linha Elétrica da REN de 220 kV que liga à subestação de Pampilhosa da Serra à semelhança 

da linha elétrica a construir no âmbito do presente Projeto. 

   

  

Fotografia 4.22 – Estradas Municipais e Linha REN de 220 kV existente ao longo da área do 
corredor da Linha elétrica 
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No corredor da linha elétrica, observa-se a existência de alguns cursos de água, entre os quais 

se destaca o rio Ceira e, ao longo do seu curso, nas suas margens, uma densa e robusta 

vegetação ripícola. 

  

Fotografia 4.23 – Rio Ceira existente no interior da área do corredor da Linha elétrica 

As zonas de Pastagens Permanentes e Agrícolas, apresentam uma representatividade muito 

reduzida ao longo da área do corredor da Linha Elétrica. 

Finalmente, regista-se a subestação da Pampilhosa da Serra existente, à qual a linha elétrica 

inerente ao Projeto irá fazer ligação. 

 

Fotografia 4.24 – Subestação da Pampilhosa da Serra 

 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO 
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Em situação de ausência do projeto, não se perspetivam alterações significativas nas classes de 

espaço identificadas e observadas no presente capítulo. As áreas de floresta e vegetação 

herbácea continuariam, eventualmente, a recuperar de forma natural do último grande 

incêndio ocorrido na região. 
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4.10 SOCIOECONOMIA 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

A presente caracterização da situação de referência pretende compreender e explicitar as 

características do ambiente humano suscetíveis de ser afetadas pelo projeto em análise, 

focalizada nas questões mais relevantes para a avaliação de impactes. 

Neste sentido, para a caracterização da área de estudo, será realizada uma contextualização e 

enquadramento da realidade existente nas unidades territoriais consideradas (ao nível da 

região, sub-região, concelhos e freguesias onde se inserem as áreas de estudo), centrada numa 

abordagem a um conjunto de dimensões, que permitam perspetivar a interação entre o Projeto 

e a dinâmica de ocupação do território. 

Para a prossecução destes objetivos, a abordagem metodológica incorporou, previamente aos 

resultados aqui apresentados: 

• Recolha de dados de fontes secundárias - obtidos através da leitura, análise e 
sistematização da informação disponível (e.g. elementos de projeto, cartografia, 
dados estatísticos, análise bibliográfica e outros elementos documentais 
diversos, tais como imprensa local e regional, sítios da web); 

• Recolha de informação através de reconhecimento e observação direta in loco, 
efetuado por elementos da equipa técnica. 

Tratando-se o Projeto em avaliação de um Projeto de produção de energia, complementa-se a 

análise socioeconómica com um panorama geral do sector energético. 

Importa referir que os dados estatísticos de fontes secundárias, nomeadamente dos Censos 

2011, foram apurados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) segundo a Carta Administrativa 

Oficial de Portugal (CAOP) 2010, que foi a organização administrativa de base utilizada nos 

Censos 2011. Somente os dados referentes à população residente foram estimados 

posteriormente segundo a CAOP 2017. 

Neste sentido, de modo a apresentar os dados estatísticos de acordo com a organização 

administrativa de 2017, ao nível das freguesias, considerar-se-á que os dados estatísticos 

conforme a CAOP 2017 resultam da junção, quando aplicável, ou da média ponderada dos dados 

das respetivas freguesias unidas. 

 ENQUADRAMENTO SOCIOECONÓMICO LOCAL 

A área de estudo em análise situa-se na região Centro (NUTS7 II) e na sub-região designada como 

Região de Coimbra (NUTS III). Administrativamente, a área de estudo integra o distrito de 

 

7  Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, de acordo com o Regulamento (UE) 

n.º 868/2014 da Comissão, de 8 de agosto de 2014, e a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
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Coimbra, os concelhos de Arganil, Góis e Pampilhosa da Serra e as freguesias especificadas no 

Quadro 4.23 (DESENHO 3 do Volume III – Peças Desenhadas).  

Quadro 4.23 - Enquadramento administrativo da área de estudo 

DISTRITO CONCELHO (CC) FREGUESIA (FG) 

Coimbra 

Arganil 

Arganil 

Celavisa 

Folques 

União das Freguesias de Cepos e Teixeira 

Góis União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal 

Pampilhosa da Serra 
Cabril 

Fajão-Vidual 

 DEMOGRAFIA E DINÂMICA POPULACIONAL 

O retrato da dinâmica e composição demográfica das unidades territoriais em análise será 

efetuado com base num conjunto de indicadores, considerando para o efeito: a população 

residente, densidade populacional, a taxa de crescimento natural, a taxa de crescimento efetivo 

e a taxa de crescimento migratório. 

POPULAÇÃO 

No Quadro 4.24 apresenta-se a população residente ao nível regional, sub-regional, concelhos 

e freguesias, bem como a sua taxa de variação e densidade populacional. Importa referir que 

até à CAOP 2013 a área de estudo encontrava-se integrada na sub-região estatística (NUTS III) 

Pinhal Interior Norte, tendo sido integrada, a partir de 2013, na região criada de Coimbra. Neste 

sentido, não é possível estabelecer uma relação de evolução ao nível da NUTS III na qual a área 

de estudo se insere. 

Segundo os dados disponibilizados da informação estatística censitária produzida pelo Instituto 

Nacional de Estatística (INE), 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%. 
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Considerando dados mais recentes, em 2019 verifica-se que a tendência de perda demográfica 

se mantém na mesma ordem de grandeza da verificada no período 2001 a 2011, e continua a 

abranger todos os níveis de unidades territoriais em análise. 

No que se refere à densidade populacional observa-se que ao nível dos concelhos, a mesma é 

consideravelmente inferior à da sub-região e da região, em todos os anos analisados. Com 

exceção da freguesia de Arganil, todas as outras abrangidas pela área de estudo apresentam 

densidades populacionais inferiores à do seu respetivo concelho, o que evidencia o carácter 

rural da área de estudo. 
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Quadro 4.24 - População residente nas NUTS II, NUTS III e áreas administrativas da área de estudo 

REORGANIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA 2013 

LOCALIZAÇÃO 

GEOGRÁFICA 

(À DATA DOS CENSOS 

2001 E 2011) 

POPULAÇÃO RESIDENTE (N.º) DENSIDADE POPULACIONAL (hab./km2) **** 

2001* 2011** 2019** 

VARIAÇÃO 

2001-2011 

(%) * 

VARIAÇÃO 

2011-2019 

(%) 

2001 2011 2019 

Centro (NUTS II) 2 348 397 2 327 755 2 217 285 -0,9 -5,0 83,3 82,6 78,6 

Região de Coimbra 

(NUTS III) 

Pinhal Interior Norte 

(NUTS III) 
138 535 131 468 433 923 -5,4 s.i. 52,9 50,3 100,1 

Arganil 13 623 12 145 11 014 -12,2 -10,3 40,9 36,5 33,1 

Arganil Arganil 3 981 4 002 s.i. 0,5 s.i. 116,7 117,3 s.i. 

Celavisa Celavisa 283 182 s.i. -55,5 s.i. 19 12 s.i. 

Folques Folques 458 356 s.i. -28,7 s.i. 25,0 19,4 s.i. 

União das Freguesias de 

Cepos e Teixeira 

Cepos 174 135 s.i. -28,9 s.i. 12,4 9,6 
s.i. 

Teixeira 188 135 s.i. -39,3 s.i. 10,25 7,2 

Góis 4 861 4 260 3 805 -14,1 -12,0 18,46 16,2 14,5 

União das Freguesias de 

Cadafaz e Colmeal 

Cadafaz 283 190 s.i. -48,9 s.i. 7,62 5,1 
s.i. 

Colmeal 229 158 s.i. -44,9 s.i. 6,94 4,8 

Pampilhosa da Serra 5 220 4 481 4 037 -16,5 -11,0 13,17 11,3 10,2 
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Cabril Cabril 309 231 s.i. -33,8 s.i. 8,78 6,6 s.i. 

Fajão-Vidual 
Fajão 295 233 s.i. -26,6 s.i. 4,48 3,5 

s.i. 
Vidual 93 84 s.i. -10,7 s.i. 6,73 6,1 

s.i. - sem informação 

Fonte:  

* Censos 2001 – População residente por local de residência (INE, 2007) 

**Censos 2011 - População residente por local de residência (INE, 2013) 

***Estimativas anuais da população residente (NUTS 2013) (INE, 2019) 

**** Densidade Populacional (n.º/km2) por local de residência (à data dos Censos 2001 e 2011) (INE, 2013) e estimativas anuais de 2019 (INE, 2020)) 
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INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

No conjunto de gráficos apresentado na Figura 4.30 é possível observar a evolução dos 

indicadores de desenvolvimento da população, entre o período 2011 e 2019, expressos por 

NUTS II, NUTS III e por concelho, de acordo com os dados disponibilizados pelo INE. Entende-se 

por: 

• Taxa de crescimento efetivo: Variação populacional observada durante um 
determinado período de tempo; 

• Taxa de crescimento natural: Diferença entre o número de nados vivos e o 
número de óbitos, num dado período de tempo observado durante um 
determinado período de tempo; 

• Taxa de crescimento migratório: Diferença entre o número de entradas e saídas 
por migração, internacional ou interna, para um determinado país ou região, 
observado durante um determinado período de tempo. 

 

                

Figura 4.30 – Evolução das taxas de crescimento efetivo, migratório e natural (2011-2019) 

Relativamente à taxa de crescimento efetivo, verifica-se que tem-se mantido sucessivamente 

negativa, o que está de acordo com os dados anteriormente apresentados relativamente ao 

decréscimo da população residente em cada unidade territorial em análise. 
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Os dados apresentados demonstram que a taxa de crescimento natural é negativa em todas as 

unidades territoriais em análise, verificando-se um número de óbitos superior ao número de 

nascimentos (valores negativos). Esta realidade é ligeiramente mais acentuada ao nível dos 

concelhos, nomeadamente em Pampilhosa da Serra, embora não se verifiquem diferenças 

significativas, enquanto ao nível da região e da sub-região este indicador tem-se mantido 

praticamente constante desde 2012. 

No que refere à taxa de crescimento migratório observa-se que este valor tem crescido, embora 

de forma pouco acentuada, desde 2014. No concelho de Pampilhosa da Serra é onde a taxa é 

mais elevada, seguindo-se Góis e Arganil. O comportamento geral da taxa de crescimento 

migratório é semelhante em todas as unidades territoriais. O saldo migratório ser superior ao 

crescimento natural contribui para o decréscimo da população residente. 

Face ao exposto, considera-se que o decréscimo populacional apresentado no ponto anterior 

decorre, essencialmente, de um número de óbitos superior ao número de nascimentos ao nível 

dos concelhos, juntamente com o contributo da taxa de crescimento migratório negativa. Na 

região do Centro e sub-região Região de Coimbra, o decréscimo populacional decorre, 

sobretudo, da saída de populacional da unidade territorial, juntamente com o contributo da taxa 

de crescimento natural negativa. Como tal, observa-se uma taxa de crescimento efetivo 

negativo em todas as unidades territoriais em análise, entre 2011 e 2019. 

 ATIVIDADES ECONÓMICAS E EMPREGABILIDADE 

O retrato da dinâmica económica das unidades territoriais em análise será efetuado com base 

num conjunto de indicadores, considerando para o efeito: a população empregada por sectores 

de atividade, empresas com sede na região, densidade de empresas, proporção de empresas 

com menos de 10 pessoas ao serviço e sociedades com sede nos municípios, segundo a 

Classificação Portuguesa das Atividades Económicas, revisão 3 (CAE-Rev.3). 

POPULAÇÃO EMPREGADA POR SECTOR 

Apresenta-se, na Figura 4.31 e Figura 4.32, a distribuição da população empregada por sector 

de atividade, de acordo com os dados apurados no recenseamento da população e habitação – 

Censos 2011, primeiramente para a região, sub-região e concelhos, e logo de seguida para as 

freguesias abrangidas pela área de estudo. 

Os dados apresentados demonstram que, em 2011, na região e sub-região em análise, a maioria 

da população empregada distribuía-se sobretudo entre os setores terciário (social e económico) 

e o sector secundário. Ao nível dos três concelhos considerados, a expressividade dos setores 

era semelhante. O sector secundário tem também uma representatividade significativa. 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. 
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Fonte: Recenseamento da população e habitação – Censos 2011 (INE, 2015) 

Figura 4.31 - Distribuição da população empregada por sectores de atividade, em 2011, para a 
região, sub-região e concelhos 

 

Fonte: Recenseamento da população e habitação – Censos 2011 (INE, 2015) 

Figura 4.32 - Distribuição da população empregada por sectores de atividade, em 2011, para 
as freguesias abrangidas 
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TECIDO EMPRESARIAL 

Os dados mais recentes disponíveis mostram que, considerando os valores do VAB (Valor 

Acrescentado Bruto) (Quadro 4.25), o contributo da região Centro para o VAB nacional foi, em 

2017, cerca de  

Quadro 4.25 - VAB por Setor de Atividade Económica em 2017 

UNIDADES TERRITORIAIS 

VAB (milhões 

de euros) VAB em % do 

total 
2017* 

CENTRO 31 851,392 18,9+ 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 1 142,79 3,6++ 

Indústrias extrativas; indústrias transformadoras; produção e 

distribuição de eletricidade, gás, vapor e ar frio; captação, 

tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de 

resíduos e despoluição; construção. 

9 384,23 29,5++ 

Serviços 21 324,37 66,9++ 

Região de Coimbra 6 427,66 20,2++ 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 169,62 2,6+++ 

Indústria (incluindo energia) e construção 1 614,21 25,1+++ 

Serviços 4 643,83 72,2+++ 

* - valores provisórios; + % em relação a Portugal; ++ % em relação à região; +++ % em relação à sub-região 

Fonte: Anuário estatístico da Região Centro 2017 (INE, 2018) 

 

No que refere ao panorama geral do tecido empresarial, apresenta-se no Quadro 4.26 

indicadores síntese do mesmo, nomeadamente: o número de empresas com sede na região, a 

densidade de empresas e a proporção de empresas com menos de 10 pessoas ao serviço, por 

NUTS II, NUTS III e concelho, em 2017 (dados mais recentes disponíveis). 
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Quadro 4.26 - Indicadores do tecido empresarial em 2017 

UNIDADES 

TERRITORIAIS 

EMPRESAS COM 

SEDE NA REGIÃO 

DENSIDADE DE 

EMPRESAS 

PROPORÇÃO DE 

EMPRESAS COM MENOS 

DE 10 PESSOAS AO 

SERVIÇO (%) 

PESSOAL AO 

SERVIÇO POR 

EMPRESAS N.º % (n.º/km2) 

CENTRO 
254 

927 
21,3+ 9,0 96,5 2,7 

Região de 

Coimbra 
52 269 20,5++ 12,1 97,3 2,4 

Arganil 1 106 2,1+++ 3,3 97,0 2,3 

Góis 411 0,8+++ 1,6 97,6 2,2 

Pampilhosa da 

Serra 
281 0,5+++ 0,7 98,2 1,8 

+ % em relação a Portugal; ++ % em relação à região; +++ % em relação à sub-região 

Fonte: Anuário estatístico da Região Centro 2017 (INE, 2018) 

Nesta sequência, a região Centro apresentava, em 2017, um tecido empresarial com alguma 

representatividade no contexto nacional, com cerca de 21% das sedes das empresas. No 

contexto regional, o número de sedes das empresas existentes na Região de Coimbra assume 

também alguma expressão, com 20,5%. No que refere aos três concelhos abrangidos pela área 

de estudo, concentram uma percentagem muito pouco significativa das empresas da região. 

Relativamente à densidade de empresas, observa-se que, ao nível dos concelhos esta é muito 

inferior à verificada na região e sub-região. 

Por fim, verifica-se que existem essencialmente microempresas, uma vez que mais de 96% das 

empresas com sede em todos os níveis administrativos analisados tinham ao serviço menos de 

10 pessoas, com uma média de 2 a 3 pessoas ao serviço em cada uma. 

 SETOR ENERGÉTICO 

Em Portugal, a energia produzida nos centros de produção elétrica é injetada na rede elétrica 

de serviço público. Como tal, tratando-se o projeto em análise de um Projeto de produção de 

energia, complementa-se a análise socioeconómica com a apresentação do panorama geral do 

consumo de energia elétrica.  

Entre 2013 e 2017 mais de 52% da eletricidade consumida teve como origem fontes de energias 

renováveis (FER), tendo sido a energia hídrica e eólica os grandes contributos desta 

percentagem (Figura 4.33). 
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Fonte: Contribuição das energias renováveis para o consumo final de eletricidade (%) por Tipo de energia renovável 

(INE, 2019) 

Figura 4.33 – Contribuição das energias renováveis para o consumo final de eletricidade 
(2013-2017) 

Portugal é o quarto país da União Europeia com maior incorporação de energias renováveis na 

produção de energia elétrica, sendo a energia eólica uma grande fatia da origem das energias 

renováveis. O distrito de Coimbra é o 2.º com mais capacidade de tecnologia eólica instalada, 

sendo que o Projeto em análise corresponde ao sobreequipamento de um parque eólico 

existente, o Parque Eólico de Toutiço. 

A promoção de energia proveniente de FER é crucial para reduzir as emissões de gases com 

efeito de estufa, pelo que o Projeto vai ao encontro das prioridades e políticas estabelecidas, 

quer internacionalmente, quer ao nível europeu, quer ao nível nacional – mais recentemente 

através da publicação do Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis e o Roteiro para 

a Neutralidade Carbónica 2050. 

Adicionalmente, importa também referir que dotar Portugal de centros de produção de 

eletricidade contribui cumulativamente para a redução da dependência energética do país, a 

qual se situava em cerca de 80% em 2017 (dados provisórios) - Figura 4.34. 
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Fonte: Portal do Estado do Ambiente (2019) 

Figura 4.34 – Evolução da dependência energética (2005-2017) 

No Quadro 4.27 são apresentados os dados provisórios dos consumos de energia elétrica por 

tipo de uso por NUTS II, NUTS III e por concelho, em 2016. 

Quadro 4.27– Consumo de energia elétrica por tipo (MWh), por NUTS II, NUTS III e por 
concelho, em 2017 

TIPO DE ENERGIA 
Centro 

(NUTS II) 

Região de Coimbra 

(NUTS III) 
Arganil Góis 

Pampilhosa 

da Serra 

Doméstico 2 845 151 555 160 12 943 4 749 4 947 

Não doméstico 2 655 965 542 427 26 862 2 239 3 545 

Indústria 6 046 013 1 683 199 7 630 57 81 

Agricultura 357 572 37 994 1 303 178 560 

Iluminação das vias 

públicas 
392 841 69 592 2 762 1 744 1 589 

Iluminação interior 

de edifícios do 

Estado 

401 043 103 816 3 649 1 203 1 339 

Outros 149 602 33 692 39 0 18 

TOTAL 12 848 188 3 025 881 55 188 10 170 12 078 

 

Através da análise do Quadro 4.27 é possível constatar que ao nível das NUTS II e NUTS III, o tipo 

de energia mais consumido é o industrial, representando, respetivamente, 47% e 56% do 
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consumo total. No concelho de Arganil é o tipo não doméstico, que representa 49% do total, e 

nos concelhos de Góis e Pampilhosa da Serra é o tipo não doméstico que verifica consumos mais 

elevados, com 47% e 41% do total, respetivamente. 

 CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DA ÁREA DE ESTUDO 

Uma vez efetuada a caracterização global e contextual das unidades territoriais onde o Projeto 

se insere, pretende-se, neste ponto, efetuar uma caracterização da área de estudo. As 

dimensões analisadas foram selecionadas segundo a sua pertinência, tendo sido apenas 

abordadas as consideradas mais relevantes para estabelecer as bases para a posterior avaliação 

de impactes. 

Nesta sequência, importa referir que, de acordo com a Carta de Ocupação do Solo, a área de 

estudo insere-se num território ocupado, no caso da área onde serão colocados os 

aerogeradores, sobretudo, por Vegetação arbustiva e herbácea e, no caso do corredor da linha 

elétrica, sobretudo por Floresta. De referir que, em 2017, a zona foi percorrida por um incêndio 

severo, pelo que, atualmente, esse efeito ainda se faz sentir na paisagem, embora existam já 

algumas áreas em recuperação natural. Não se observa a existência de habitações, nem na área 

de estudo de implantação do sobreequipamento, nem no corredor da futura linha elétrica. 

  

Fotografia 4.25 – Floresta de 
Resinosas (Pinhal) na área de estudo 

do Projeto 

Fotografia 4.26 – Áreas de Vegetação Herbácea 
existente na área de estudo do Projeto. 

 

  

Fotografia 4.27 – Áreas de floresta de descaracterizada na área do corredor da linha 
elétrica 
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Ao longo do corredor da linha elétrica, observa-se ainda a existência de uma linha de água que 

o atravessa, o Rio Ceira, e dois tipos de infraestruturas lineares: as Estradas (EM 508, EM543, 

EM544 e outras municipais) e uma Linha Elétrica da REN de 220 kV que liga à subestação de 

Pampilhosa da Serra, tal como acontecerá com a linha elétrica a construir no âmbito do Projeto 

em análise. 

  

Fotografia 4.28 – Estradas Municipais e Linha REN de 220 kV existente ao longo da área do 
corredor da Linha elétrica 

 ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE 

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. 

 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

Na ausência do projeto, no que respeita à perspetiva socioeconómica, a evolução da situação 

de referência estará diretamente relacionada com o agravamento dos impactes resultantes das 

alterações climáticas, sendo os mesmos identificados no descritor correspondente à temática, 

com impacte na qualidade de vida da população e nos indicadores demográficos apresentados. 

Referir também que a não implementação do presente projeto implicará a não contribuição 

para o alcance das metas nacionais de redução de emissões de GEE estabelecidas no âmbito do 

Acordo de Paris, na medida em que não representará mais uma alternativa aos combustíveis 

fósseis para a produção de energia elétrica, podendo em último caso colocar em risco o alcance 

das referidas metas. Da mesma forma, não contribuirá para o alcance das metas de energia 

renovável estabelecidas na estratégia nacional para a energia definida no Plano Nacional de 

Ação para as Energias Renováveis (PNAER) 2020. 
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4.11 SAÚDE HUMANA 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

No presente subcapítulo procede-se à caracterização da situação atual do território ao nível da 

Saúde Humana, iniciando-se com um breve enquadramento da região afetada, que tem como 

base o Perfil Local de Saúde desenvolvido pelo Sistema Nacional de Saúde no âmbito do projeto 

“Perfis de Saúde”. Este programa tem como finalidade determinar as necessidades de saúde da 

região e priorizar ações de atuação estratégicas e operacionais, reforçando a articulação dos 

diversos recursos. 

Posteriormente, e pela relevância e importância associadas à saúde humana, é efetuada uma 

análise da influência do quadro acústico, da qualidade do ar e dos campos eletromagnéticos, 

tendo em conta as condições atuais da área de estudo. 

 VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO 

Considera-se como grupos vulneráveis as pessoas nas seguintes condições: 

• Crianças; 

• Os idosos com idade superior a 65 anos (no domicílio ou lares);  

• Os indivíduos com doenças crónicas (doenças cardíacas, respiratórias, 
renais, diabetes e alcoolismo), com obesidade e os imunodeprimidos; 

Através do estudo realizado à estrutura etária da população residente nos concelhos onde o 

projeto está inserido (Capítulo 3.3, referente à socioeconomia), verifica-se que pelo cerca de 

38% a 46% da população da área envolvente ao projeto é considerada vulnerável, uma vez que 

têm idade inferior a 14 e superior a 65 anos, tendo por base estimativas da população residente 

em 2019 (dados do Pordata). 

 ENQUADRAMENTO DA SAÚDE NA REGIÃO 

O Perfil Local de Saúde (PeLS) insere a área de estudo (município de Arganil, Góis e Pampilhosa 

da Serra) na Unidade Local de Saúde do Pinhal Interior Norte, sob a Administração Regional de 

Saúde do Centro (ARS Centro). O quadro seguinte apresenta as características de cada 

agrupamento, no que respeita ao índice de envelhecimento (Nº de idosos por cada 100 jovens), 

Índice de dependência de idosos (Relação entre a população idosa e a população em idade 

ativa), Índice de dependência de jovens (Relação entre a população jovem e a população em 

idade ativa) e esperança média de vida (anos). 

De realçar que o índice de envelhecimento é superior ao da região e do continente, tendo este 

fator um peso relevante no que respeita à vulnerabilidade em termos de saúde humana. 
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Quadro 4.28- Características da ARS Alentejo e da ULS abrangido pela área de estudo (2017) 

ACES 
POPULAÇÃO 
RESIDENTE 

(HAB) 

ÍNDICE DE 
ENVELHECIMENTO 

ÍNDICE DE 
DEPENDÊNCIA 

DE JOVENS 

ÍNDICE DE 
DEPENDÊNCIA 

DE IDOSOS 

ESPERANÇA 
MÉDIA DE 

VIDA 

Continente 9 792 797 158,3 21,4 33,9 81,5 

ARS Centro 1 663 772 201,6 19,1 48,4 81,7 

ACeS Pinhal 
Interior Norte 

123 514 234,9 17,7 41,5 81,3 

Fonte: Perfil Local de Saúde 2019 –ULS Norte Alentejano 

Segundo o Perfil de Saúde de Portugal (2017), redigido pela Comissão Europeia, e com base nas 

estimativas do Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME), no ano de 2015 pelo menos 

26% da carga global da doença do país está relacionada com os seguintes fatores de risco: 

• Tabagismo; 

• Consumo de álcool; 

• Hábitos alimentares; 

• Inatividade física. 

O Quadro 4.29 descreve a percentagem de inscritos por diagnóstico ativo nos Cuidados de Saúde 

Primários (CSP).  

Quadro 4.29 – Proporção de inscritos (%) nos Cuidados de Saúde Primários  
por diagnóstico ativo (2018) 

DIAGNÓSTICO CONTINENTE 
ARS 

Centro 
ACeS Pinhal 

Interior Norte 

Abuso do tabaco (%) 10,4 9,2 6,9 

Excesso de peso (%) 6,4 11,7 11,1 

Abuso crónico de álcool (%) 1,4 1,6 2,3 

Abuso de drogas (%) 0,5 0,4 0,3 

Fonte: Perfil Local de Saúde 2019 – ACeS Pinhal Interior Norte 

Atualmente, cerca de 11,1% da população inscrita nos CSP da ACeS do Pinhal Interior Norte 

apresenta um diagnóstico ativo de excesso de peso, 6,9% apresenta um diagnóstico ativo abuso 

do consumo de tabaco e 2,3% apresenta um diagnóstico ativo de consumo crónico de álcool. As 

doenças que são mais comuns não apresentam diretamente uma relação com os impactes do 

projeto, a não ser as perturbações depressivas, pela perceção do risco que possam ter do 

projeto. 
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Na Figura 4.35 estão enumeradas as principais causas de morte por grupo etário, no triénio 

2012-2014, para na ACeS Pinhal Interior Norte. 

 

Fonte: Perfil Local de Saúde 2019 –ACeS Pinhal Interior Norte 
Nota: SSA – Sinais, Sintomas e Achados 

Figura 4.35 – Mortalidade proporcional na ACeS Pinhal Interior Norte 

Na ACeS Pinhal Interior Norte verifica-se que as maiores causas de mortes para crianças com 

idade inferior a 14 anos são tumores malignos, afeções do período perinatal e causas externas, 

enquanto para adultos com idades superiores a 65 anos regista-se tumores malignos, doenças 

nos aparelhos respiratórios e circulatórios. 

O Quadro 4.29 descreve a Taxa de Mortalidade Padronizada pela idade (TMP8) para indivíduos 

com menos de 75 anos.  

Quadro 4.30 – Evolução da taxa de mortalidade padronizada (/100 000 hab) no triénio 2012-
2014 (média anual), na população com idade inferior a 75 anos e ambos os sexos 

GRANDES GRUPOS DE CAUSAS DE MORTE Continente 
ARS 

Centro 

ACeS 

Pinhal 

Interior 

Norte 

Todas as causas de morte 344,7 331,0 275,0 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 10,4 7.6 8,9 

 

8 A probabilidade de morrer aumenta com a idade, pelo que se usa a taxa de mortalidade padronizada pela idade (TMP) 
para retirar (ou atenuar) esse efeito e obter um valor único que permita a comparação de diferentes populações com 
estruturas etárias distintas. 
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GRANDES GRUPOS DE CAUSAS DE MORTE Continente 
ARS 

Centro 

ACeS 

Pinhal 

Interior 

Norte 

    Tuberculose 

    VIH/SIDA 

0,9 

4,5 

0,7 

1,9 

0,3 

2,0 

Tumores malignos 

    Do lábio, cavidade bucal e faringe 

    Do esdófago 

    Do estomago 

    Do cólon 

    Da junção rectossigmoideia, recto, ânus e canal anal 

    Do fígado e vias biliares intra-hepáticas 

    Do pâncreas 

    Da laringe, tranqueia, brônquios e pulmões 

    Melanoma maligno da pele 

    Do rim, excepto pelve renal 

    Da bexiga 

    Do tecido linfático e hematopoético 

137,0 

5,4 

4,1 

12,1 

12,2 

5,5 

6,3 

7,0 

28,4 

1,6 

2,0 

3,3 

10,4 

125,1 

6,0 

3,9 

10,4 

12,3 

5,3 

6,2 

6,8 

21,1 

1,1 

1,6 

2,9 

10,0 

136,6 

6,3 

4,6 

10,5 

13,6 

7,7 

10,0 

5,9 

19,4 

1,1 

2,7 

3,5 

11,3 

Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos 1,1 1,4 2,2 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 

    Diabetes mellitus 

14,4 

10,9 

13,9 

9,7 

14,1 

10,1 

Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos 9,6 10,0 9,7 

Doenças do aparelho circulatório 

    Doenças isquémicas do coração 

    Outras doenças cardíacas 

    Doenças cerebrovasculares 

66,6 

21,9 

9,0 

24,1 

59,4 

15,8 

10,6 

23,0 

61,9 

16,7 

11,2 

25,0 

Doenças do aparelho respiratório 

    Pneumonia  

    Doenças crónicas das vias aéreas inferiores 

19,4 

7,6 

5,5 

18,6 

8,7 

4,2 

22,8 

12,3 

6,33 

Doenças do aparelho digestivo 

    Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose) 

19,8 

10,0 

21,7 

12,7 

28,5 

17,9 

Doenças do sistema osteomuscular/ tecido conjuntivo 1,6 1,6 1,4 

Doenças do aparelho geniturinário 

    Doenças do rim e ureter 

4,1 

2,5 

4,2 

2,8 

6,5 

5,6 

Algumas afecções originadas no período perinatal 2,0 2,0 2,5 

Sintomas, sinais e achados anormais não classificados 27,1 28,4 25,8 
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GRANDES GRUPOS DE CAUSAS DE MORTE Continente 
ARS 

Centro 

ACeS 

Pinhal 

Interior 

Norte 

Causas externas 

    Acidentes de transporte 

    Quedas acidentais 

    Suicídios e lesões autroprovocadas voluntariamente 

    Lesões (ignora-se se foram acidentais ou  

       intencionalmente infligidas 

25,6 

6,3 

1,7 

8,5 

3,8 

31,0 

8,4 

2,4 

8,8 

5,4 

46,9 

12,3 

3,6 

13,3 

8,2 

Fonte: Perfil Local de Saúde 2019 – ULS Norte Alentejano 

Verifica-se que a maior causa de mortalidade, para indivíduos com menos de 75 anos, está 

relacionada com tumores malignos, destacando-se o tumor maligno da laringe, tranqueia, 

brônquios e pulmões (afetação do sistema respiratório). De seguida registam-se como maiores 

causas de mortalidade as doenças do aparelho circulatório, causas externas e do aparelho 

digestivo, por esta ordem. De realçar que a população com doenças do foro respiratório são 

uma população vulnerável à poluição atmosférica, fator ambiental que é influenciado 

positivamente pela implementação do projeto. 

No que respeita à capacidade de resposta dos concelhos da área de estudo em termos médicos 

avaliam-se três indicadores: 

• Equipamentos de saúde (centros de saúde e hospitais) 

• Nº de profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) por cada 1000 habitantes; 

• Nº de consultas médicas registadas nos centros de saúde. 

O município de Arganil é servido atualmente pelo Centro de Saúde de Arganil, o município de 

Góis é servido pelo seu respetivo Centro de Saúde de Góis, e Pampilhosa da Serra pelo Centro 

de Saúde Pampilhosa da Serra. Em termos hospitalares, nenhum dos municípios apresenta um 

hospital, apesar de na região de Coimbra existirem, em 2018, 21 hospitais (13 do Serviço 

Nacional de Saúde e 8 hospitais privados). 

Segundo os dados estatísticos do INE, disponíveis para o ano 2017, o município que abrange a 

área de estudo tem 1,7 médicos por cada 1000 habitantes. No caso dos enfermeiros, verifica-se 

que existem 2,1 por cada 1000 habitantes. De realçar que o município apresenta valores 

bastante inferiores aos da respetiva sub-região e do Continente para este indicador. 
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Quadro 4.31 – Nº de profissionais de saúde disponíveis para a população da área de estudo 
(2017) 

 Continente 
Sub-Região 

Coimbra 
Arganil Góis 

Pampilhosa 
da Serra 

Médicas(os) por 1000  

habitantes (N.º) 
5,1 12,0 0,9 0,3 0,2 

Enfermeiros(as) por 1000  

habitantes (N.º) 
6,9 12,0 1,9 2,3 2,0 

          Fonte: Instituto Nacional de Estatística; período de referência 2017 

 

Os gráficos seguintes apresentam o número consultas realizadas nos Centros de Saúde de Nisa, 

nos anos de 2001 e 2012. 
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Fonte: Pordata (2019) 

Figura 4.36 – Nº de consultas realizadas nos Centros de Saúde 

Entre 2011 e 2012, verificam-se as seguintes tendências por especialidade médica: 

• Medicina Geral e Familiar 

o Arganil – diminuição de 4,5% 

o Góis – diminuição de 10,2% 

o Pampilhosa da Serra - diminuição de 5,4% 

• Planeamento Familiar 

o Arganil – diminuição de 10,6% 

o Góis – aumento de 29,8% 

o Pampilhosa da Serra – diminuição de 33,7% 

• Pediatria 

o Arganil – diminuição de 5,5% 

o Góis – aumento de 10,8% 

o Pampilhosa da Serra – diminuição de 26,7% 

• Saúde Materna 

o Arganil – aumento de 0,6% 

o Góis – aumento de 49,4% 

o Pampilhosa da Serra – aumento de 60% 

 INFLUÊNCIA DO RUÍDO NA SAÚDE HUMANA 

O ruído é constituído por sons que causam desconforto e incómodo nos recetores, podendo 

afetar o bem-estar físico, mental e social da população. O ruído excessivo prejudica seriamente 

a saúde humana e interfere nas atividades diárias das pessoas na escola, no trabalho, em casa e 
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nos momentos de lazer. Pode perturbar o sono, causar problemas cardiovasculares e 

psicofisiológicos, reduzir o desempenho e provocar alterações comportamentais (OMS9). 

Em Portugal o Regulamento Geral do Ruído (RGR), que se encontra legislado pelo Decreto-Lei 

n.º 9/2007, de 17 de janeiro, estabelece limites de exposição sonora (VLE) que procuram 

salvaguardar o bem-estar das populações, com efeitos diretos na saúde humana. Estes VLE são, 

contudo, superiores aos valores recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), para 

garantia da saúde da população exposta ao ruído. 

De facto, a OMS recomenda, no documento Environmental Noise Guidelines for the European 

Region (2018), os seguintes níve de exposição da população ao ruído produzido por tráfego 

rodoviário, que se pode considerar como a fonte emissora de ruído predominante na área de 

estudo: 

• Período noturno - 45 dB (Ln), Este valor tem por base o facto de 3% dos 
participantes nos estudos realizados terem apresentado perturbações no sono 
a níveis de ruído 45,4 dB (Ln).  

• Período diurno-entardecer-noturno - 53 dB (Lden). Os estudos demonstraram 
que para níveis de ruído superiores a 59,3 dB (Lden), verifica-se um aumento de 
risco relevante de 5% na incidência de doença cardiovascular. Por outro lado, 
verifica-se uma prevalência de população altamente perturbada para níveis de 
ruído de 53,3 dB (Lden). 

Na zona alargada onde o projeto se desenvolve existem outras fontes emissoras relevantes 

como os aerogeradores dos Parque Eólicos atualmente em operação, contudo, estes não 

influenciam o ruído ambiente nos recetores próximos da área de estudo. 

Por outro lado, a OMS identifica ainda, num outro estudo (2009, WHO), os efeitos adversos que 

a exposição média anual da população a diferentes níveis de ruído, no período noturno, pode 

ter sobre a saúde da população afetada. Assim, consideram-se os seguintes efeitos na saúde da 

exposição da população a ruído no período noturno (Ln): 

• Até 30 dB – sem efeitos adversos observados; 

• Entre os 31 e os 40 dB – podem surgir perturbações do sono essencialmente em 
grupos vulneráveis. Considera-se, mesmo nos casos mais críticos que os efeitos 
sobre a população afetada são modestos. 

• Entre os 41 e os 55 dB - pode ter efeitos adversos sobre a saúde humana, 
prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com a gama de valores 
registada, sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados.  

 

9 http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/noise 
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• Superior a 55 dB - indicadores de uma situação de perigo de saúde pública, 
numa condição onde efeitos adversos para a saúde são frequentes, verificando-
se um incómodo elevado e distúrbio do sono.  

No âmbito do descritor do ruído foram realizadas medições em quatro recetores sensíveis, 

constituídos por edifícios de habitação de 1 a 2 pisos, tendo sido identificado como fontes de 

ruído predominantes os sons da natureza e em R4, a Estrada Municipal: 

o R1 – Localizado em Sobral – Góis, a cerca de 600 m do aerogerador mais próximo 

(AG1); 

o R2 - Localizado em Aveleira, Arganil, a cerca 1175 m do aerogerador mais 

próximo (AG4); 

o R3 – Localizado em Ádela, Góis, a cerca de 980 m do aerogerador mais próximo 

(AG3); 

o R4 – Localizado em Selada das Eiras, Arganil, a cerca de 1800 m do aerogerador 

mais próximo (AG5). 

o  

Considera-se que o ruído medido no recetor R4, apesar deste não vir a ser influenciado pelo 

ruído da Linha Elétrica, é representativo do ruído na zona onde a linha elétrica se desenvolve. 

No Quadro 4.32 apresenta-se os níveis sonoros medidos e os principais efeitos expectáveis ao 

nível da saúde humana. 

Quadro 4.32 – Principais efeitos da exposição da população aos níveis de ruído monitorizados 

Recetor Ln dB (A) Lden dB (A) Principais efeitos da exposição ao ruído 

R1 40 46 

O valor Lden é inferior ao máximo recomendado pela 
OMS para a exposição a ruído rodoviário (53 dB), 
mesmo não tendo sido identificado como fonte sonora 
significativa durante as medições. A população 
encontra-se assim salvaguardada em termos de saúde 
humana. 

No período noturno, verifica-se que o valor medido (Ln) 
é inferior ao recomendado pela OMS para a exposição 
a ruído rodoviário (45 dB). Em termos gerais, verifica-se 
que a exposição aos níveis gerados pode resultar 
nalgumas perturbações do sono essencialmente em 
grupos vulneráveis. Mas dada a natureza dos sons 
considera-se a haver uma compatibilidade com o meio 
envolvente, considerando-se que provavelmente a 
população estará pouco afetada em termos de saúde 
humana. 
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Recetor Ln dB (A) Lden dB (A) Principais efeitos da exposição ao ruído 

R2 31 39 

O valor Lden é muito inferior ao máximo recomendado 
pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (53 dB), 
mesmo não tendo sido identificado como fonte sonora 
significativa durante as medições. A população 
encontra-se assim salvaguardada em termos de saúde 
humana. 

No período noturno, verifica-se que o valor medido (Ln) 
é muito inferior ao recomendado pela OMS para a 
exposição a ruído rodoviário (45 dB), e fica no limite do 
intervalo a partir do qual podem surgir situações de 
perturbação do sono na população mais vulnerável. 
Contudo, dada a natureza dos sons considera-se a haver 
uma compatibilidade com o meio envolvente, 
considerando-se que provavelmente a população estará 
pouco afetada em termos de saúde humana. 

R3 46 54 

O valor Lden é ligeiramente superior ao máximo 
recomendado pela OMS para a exposição a ruído 
rodoviário (53 dB), contudo, esta fonte emissora nem 
sequer foi identificada durante as medições.  

No período noturno, verifica-se que o valor medido (Ln) 
é ligeiramente superior ao recomendado pela OMS 
para a exposição a ruído rodoviário (45 dB), 
enquadrando-se na gama de valores que refletem  a 
ocorrência de efeitos adversos sobre a saúde humana, 
prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar 
com a gama de valores registada, sendo que grupos mais 
vulneráveis são mais severamente afetados. 

R4 28 41 

O valor Lden é muito inferior ao máximo recomendado 
pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (53 dB), 
mesmo não tendo sido identificado como fonte sonora 
significativa durante as medições. A população 
encontra-se assim salvaguardada em termos de saúde 
humana. 

No período noturno, verifica-se que o valor medido (Ln) 
é muito inferior ao recomendado pela OMS para a 
exposição a ruído rodoviário (45 dB), sendo 
representativo de condições sem efeitos adversos 
observados.  

 

 INFLUÊNCIA DA QUALIDADE DO AR NA SAÚDE HUMANA 

A exposição à poluição do ar é amplamente determinada pela concentração de poluentes 

atmosféricos nos ambientes que as pessoas frequentam, e a quantidade de tempo em que as 

pessoas permanecem nesses ambientes. Em escala global, a maior parte da exposição à poluição 

do ar ocorre nos interiores das casas, escritórios, edifícios de prestação de serviços, pois a 

maioria das pessoas permanece mais tempo no interior de edifícios (ar interior), do que no 
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exterior (ar ambiente). A avaliação da “exposição total” deve considerar a contribuição das 

concentrações de poluentes em ar interior e ar ambiente, tendo em conta o tempo de 

permanência nos diferentes meios (OMS, 2005). 

As principais consequências na saúde humana da concentração elevada de poluentes 

atmosféricos ocorrem ao nível do aparelho respiratório e cardiovascular, sendo a magnitude do 

impacte variável e dependente do tempo de exposição, da concentração e da vulnerabilidade 

do individuo (faixa etária, saúde, sexo). De realçar que as doenças do foro respiratório 

apresentam uma expressão significativa na causa de morte ao nível da população mais idosa 

(mais de 65 anos). 

O quadro seguinte sintetiza alguns efeitos na saúde de poluentes atmosféricos, que possam 

estar relacionados com o desenvolvimento do projeto, nomeadamente aquando a sua 

construção. 

Quadro 4.33 – Consequências para a saúde da exposição a poluentes atmosféricos 

Poluente 
Atmosférico 

Consequências para a saúde 

Partículas 

Exposição Aguda: 

Irritação no nariz e olhos 

Cefaleias 

Fadiga 

Náuseas 

Anomalias na função respiratória 

Exposição contínua: 

Tosse 

Aumento das secreções 

Diminuição da função respiratória. 

Monóxido de 
Carbono 

O aumento da sua concentração ao nível do solo leva ao prolongamento 
das estações do ano podendo resultar em mais produção de pólenes com 
agravamento das doenças respiratórias. 

O aumento da sua concentração na água do mar torna a água dos 
oceanos mais ácida e contribui para mudanças adversas no ecossistema, 
com implicações na pesca e na alimentação de certas regiões do mundo. 

 Monóxido e 
dióxido de 

azoto 

Sintomas de bronquite em crianças asmáticas aumentam quando 
associados a uma exposição a longo prazo. 

Dióxido de 
Enxofre 

Irritante para as mucosas dos olhos, nariz e garganta. 

A exposição prolongada pode afetar o sistema respiratório, provocar 
alterações nos mecanismos de defesa dos pulmões e agravar doenças 
como a asma e bronquite 

crónica e doenças cardiovasculares existentes. 

Adaptado de https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/qualidade-do-ar-ambiente/efeitos-

dos-poluentes-na-saude.aspx 
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A OMS estabelece diretrizes para a qualidade do ar ambiente, onde recomenda valores de 

concentração máximos e médios muito similares aos da legislação nacional, tendo em vista a 

proteção da saúde humana (OMS, 2005): 

• Valor máximo diário e médio anual de PM10: 50 µg.m-3
 e 20 µg.m-3; 

• Valor máximo horário e médio anual de NO2: 200 µg.m-3
 e 40 µg.m-3; 

• Valor máximo de curta duração (10 minutos) e diário de SO2: 500 µg.m-3
 e 20 

µg.m-3; 

• Valor máximo octohorário de O3: 100 µg.m-3; 

De acordo com os resultados da monitorização nas Estações de Qualidade do Ar Rural de Fundo 

de Vouzela  e do Fundão (Figura 4.5, Figura 4.6, Figura 4.7 e Figura 4.8), para o período 2014-

2018: 

• As concentrações máximas diárias de PM10 são superiores ao valor limite 
recomendado pela OMS para salvaguarda da saúde humana em todos os anos 
em análise, exceto no ano 2018. As excedências ao valor limite ocorreram no 
ano mais crítico em 7 dias. O valor médio anual, por sua vez, é sempre inferior 
o valor recomendado pela OMS para exposição a longo termo estipulado para 
as PM10; 

• As concentrações máximas horárias e médias anuais de NO2 são inferiores aos 
respetivos valores recomendados pela OMS para a proteção da saúde humana; 

• As concentrações de ozono ultrapassam o valor recomendado pela OMS para 
períodos octohorários, em todos os anos analisados; 

• As concentrações máximas diárias de SO2 são inferiores a 20 µg.m-3. Contudo, 
não é possível avaliar o cumprimento dos valores recomendados para períodos 
de curta exposição (concentrações de 10 minutos), pois os valores são medidos 
em base horária na Estação de Qualidade do Ar. De realçar, contudo, que os 
valores horários da legislação nacional são cumpridos para este poluente.  

A análise da exposição da população à poluição atmosférica contempla apenas a contribuição 

da qualidade do ar ambiente, pois a informação existente não permite avaliar as condições de 

qualidade do ar interior a que a população está exposta.  

Ainda assim, considera-se que a informação recolhida permite já concluir que a população da 

envolvente do projeto está atualmente sujeita a uma qualidade do ar maioritariamente em 

cumprimento dos valores de concentração de poluentes recomendados pela OMS para a 

salvaguarda da saúde humana, com ultrapassagem sistemática das concentrações de PM10, 

mas pouco frequente (nem em todos os anos acontece, e ocorrendo é em poucos dias no ano) 

e dos valores de ozono, que traduzem não a influência das fontes emissoras locais, mas sim a 

influência de fontes emissoras bastante mais afastadas. 
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 INFLUÊNCIA DOS CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS NA SAÚDE HUMANA 

Várias organizações internacionais já estudaram o efeito dos campos eletromagnéticos nas 

populações, estando a Legislação Portuguesa enquadrada nas orientações da Organização 

Mundial de Saúde e nas melhores práticas da União Europeia. 

A Lei n.º 30/2010, de 2 de setembro, alterada pela Lei n.º 20/2018, de 4 de maio, regula os 

mecanismos de definição dos limites da exposição humana a campos magnéticos, elétricos e 

eletromagnéticos derivados de linhas, instalações e equipamentos de alta e muito alta tensão, 

tendo em vista salvaguarda a saúde pública.  

Destaca-se ainda o Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, que estabelece critérios de 

minimização e de monitorização da exposição da população a campos magnéticos, elétricos e 

eletromagnéticos que devem orientar a fase de planeamento e construção de novas linhas de 

alta tensão (AT) e muito alta tensão (MAT) e a fase de exploração das mesmas. 

Em 2015, o Comité Científico para Riscos de Saúde Novos e Emergentes, da Comissão Europeia, 

publicou um relatório sobre os efeitos potenciais da exposição a campos eletromagnéticos, em 

toda a gama de frequências. Foi possível concluir que as orientações da International 

Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, apresentadas na Recomendação do Conselho 

n.º 1999/519/CE, de 12 de julho de 1999.por sua vez, a Portaria n.º 1421/2004, de 23 de 

novembro, estabelece valores limite de exposição a campos elétricos e magnéticos, 

assegurando a segurança e salvaguarda da saúde humana. O Quadro 4.34. apresenta os limites 

de exposição a campos elétricos e magnéticos a 50 Hz. 

Quadro 4.34 - Limite de exposição a campos elétricos e magnéticos a 50 Hz  

Características de Exposição 
Campo Elétrico 

[kV/m] (RMS) 

Densidade Magnética 
[µT] (RMS) 

Público em geral  
(em permanência) 

5 
Público em geral  

(em permanência) 

 

Atualmente a área de estudo, onde a linha elétrica se vai desenvolver é já atravessada por uma 

linha elétrica de Muito Alta Tensão (220 kV). Contudo, dada a distâncias dos recetores à linha 

elétrica e aos postes desta, considera-se que os campos eletromagnéticos gerados junto dos 

recetores pela atual linha MAT serão bastante inferiores aos valores limite de exposição. 

 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

A evolução da situação de referência previsível na ausência do Projeto, de acordo com a análise 

efetuada, não perspetiva uma alteração significativa na saúde humana atual. De destacar, por 

um lado a evolução tecnológica que conduz a menores emissões atmosféricas e sonoras. 

De destacar ainda a tendência para o envelhecimento da população, aumentando assim a 

parcela de população mais vulnerável, em termos da saúde.  
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4.12 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ETNOLÓGICO 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Neste capítulo apresenta-se a Metodologia utilizada para o Estudo de Situação de Referência ao 

nível do Descritor do Património, o qual teve como diretiva a Circular do extinto Instituto 

Português de Arqueologia (IPA), de 10 de setembro de 2004, sobre os “Termos de Referência 

para o Descritor do Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”. 

A área onde será implementado o Projeto em causa foi alvo de uma análise por forma a obter 

um conhecimento mais aprofundado do espaço no que respeita à sua antropização ao longo dos 

tempos, englobando as valências arqueológica, patrimonial, arquitetónica e etnográfica.  

Foram considerados como Elementos Patrimoniais relevantes, materiais, estruturas e sítios de 

acordo com os agrupamentos que se seguem: 

 

• Elementos abrangidos por figuras de proteção, Imóveis Classificados ou outros 
Monumentos e sítios incluídos nas cartas de condicionantes do PDM (Plano 
Diretor Municipal). No caso de Monumentos Nacionais existe, segundo a Lei 
nº. 107/2001, de 8 de setembro, uma zona de proteção de 50m e uma zona 
especial de proteção de 50m (ZEP), onde estão impedidas construções e 
alterações de topografia, os alinhamentos e as cérceas e em geral a distribuição 
de volumes e coberturas ou revestimento exterior dos edifícios; 

• Elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico que, não estando 
abrangidos no item anterior, constem de trabalhos científicos ou de inventários 
patrimoniais; 

• Elementos caracterizadores e tipificantes de uma efetiva humanização do 
território, da sua estruturação, organização e exploração em moldes 
tradicionais. 

Foi também estabelecido um critério de definição das ocorrências consideradas como 

integráveis no tratamento deste Documento: vestígios arqueológicos per si (quer achados 

isolados, quer áreas de concentração de materiais e/ou estruturas); vestígios de vias de 

comunicação; vestígios de mineração, pedreiras e extração de outras matérias-primas; 

estruturas hidráulicas e industriais; estruturas defensivas e de limitação de propriedade; 

estruturas de apoio a atividades agro-pastoris. No presente Estudo, estes dados foram 

denominados, de forma genérica, como Ocorrências Patrimoniais. 

 

A natureza do património foi assim dividida em três categorias distintas: Património 

arqueológico, Património arquitetónico, Património etnográfico. Porém, esta atribuição não 

se apresenta como linear. O limiar conceptual entre o que é integrável em qualquer uma das 

vertentes não é claro e não são categorias estanques. Uma mesma ocorrência pode enquadrar-

se em duas ou mesmo nas três. No quadro de referenciação de ocorrências, optou-se por 
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salientar aquela em que cada registo adquire particular destaque, ponderando toda a 

subjetividade implícita na escolha. 

Os materiais arqueológicos que pudessem vir a ser recolhidos seriam devidamente tratados 

(lavagem, marcação) e inventariados, sendo os mais significativos desenhados e fotografados. 

Após a conclusão dos trabalhos seriam acondicionados em contentor padronizado e entregues 

na extensão correspondente da DGPC (Direção Geral do Património Cultural). 

 ETAPAS 

A Caracterização de Referência do Património Cultural foi elaborada com base nas seguintes 

etapas de trabalho: 

1. Recolha de elementos em fontes documentais, realizada antes do trabalho de 

campo e que permitissem reconhecer as Ocorrências Patrimoniais pré-

existentes na área afeta ao Projeto; 

2. Para além da pesquisa bibliográfica foi necessário proceder a prospeções 

sistemáticas, que permitissem uma melhor avaliação do potencial arqueológico 

da área do Projeto e de toda a envolvente; 

3. Sistematização e registo sob a forma de inventário. 

 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL 

A realização da pesquisa bibliográfica e documental baseou-se num conjunto variado de fontes 

de informação, sendo a sua área de Estudo estendida até um mínimo 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, permitindo, assim definir 

melhor a magnitude dos impactes: 

Sendo que a área de incidência direta corresponde à área de projeto, a área de incidência 

indireta corresponde à área envolvente à área de projeto, designada por área de estudo. 

Foi assim consultada bibliografia específica, documentação, Cartas Arqueológicas, inventários 

de Património Arqueológico e Arquitetónico e PDM (Planos de Pormenor Municipais);  

• Consultadas as seguintes bases de dados:  

o http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios Portal do Arqueólogo: 
Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, doravante 
designada Endovélico) da responsabilidade da Direção Geral do Património 
Cultural (DGPC) 

o http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-
imovel/pesquisa-do-patrimonio/ 
WWW.PATRIMONIOCULTURAL.PT/FLEXVIEWERS/ATLAS_PATRIMONIO/DE
FAULT.HTM Ulysses, sistema de informação do património 
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classificado/DGPC da responsabilidade da Direção Geral do Património 
Cultural (DGPC) 

o HTTP://WWW.MONUMENTOS.PT/SITE/APP_PAGESUSER/DEFAULT.ASPX 

SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico3 da 

responsabilidade da Direção Geral do Património Cultural (DGPC) 

o http://viasromanas.pt/ Vias Romanas em Portugal: Itinerários da autoria de 

Pedro Soutinho  

o Googlemaps. 

• Paralelamente, foi realizada uma análise toponímica e fisiográfica da cartografia 

nos suportes cartográficos disponíveis para a zona em Estudo, nomeadamente 

a Carta Militar de Portugal na escala 1: 25 000 (IGeoE), com o intuito de detetar 

indícios toponímicos e designações com interesse que pudessem reportar a 

existência de elementos de interesse patrimonial.  

Todos os dados recolhidos foram posteriormente relocalizados no terreno, tendo em atenção 

dois tipos diferentes de realidades: sítios arqueológicos identificados através da existência de 

vestígios materiais (registados na bibliografia e bases de dados); e sítios de potencial 

arqueológico, identificados através de dados e interpretações bem justificadas (toponímia, 

indícios fisiográficos, etc.) sobre a possível existência de sítios não evidenciados fisicamente. 

 ENTIDADES CONTACTADAS 

No âmbito do desenvolvimento deste Documento foram realizados os seguintes contactos:  

- DRCC – Dr.ª Helena Moura 

- Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos. 

- Pedidos de informação sobre o património arqueológico e arquitetónico da área de estudo  

- Câmara Municipal de Arganil (Dr. Fernando Neves), Gois (Dr.ª Ana Sá) e Pampilhosa da Serra 

(Dr.ª Cristina Ventura) 

- Pedidos de informação sobre o património arqueológico e arquitetónico; 

- Pedido de informação sobre a carta de condicionantes do PDM.  

 TRABALHO DE CAMPO  

O trabalho de campo consistiu numa batida sistemática do terreno quer na área de incidência 

direta, quer indireta, apoiada por cartografia em formato papel, e na georreferenciação com 

GPS, sempre que a topografia do terreno assim o permitiu. Foram igualmente introduzidas as 

coordenadas das estruturas e sítios conhecidos previamente, para se proceder à verificação e 

possível correção de todas as localizações facultadas na fase anterior. 

Neste trabalho foi utilizada a Carta Militar de Portugal à escala 1: 25 000, folha n.º 324 (IGeoE), 

e a carta com a implantação da área a ser afetada pelo Projeto com implantação da obra. 
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Prospetou-se de forma sistemática, progredindo de forma ziguezagueante e paralela com malha 

apertada. 

Os materiais arqueológicos que eventualmente viessem a ser identificados no decurso do 

trabalho de campo seriam recolhidos e georreferenciados os limites externos das manchas de 

dispersão de materiais arqueológicos, com vista a uma melhor inserção na planta de Projeto e 

consequente avaliação de impacte. 

Procurou-se também proceder ao registo de outras ocorrências de interesse patrimonial na área 

envolvente, sempre que algum elemento se destacasse como de particular relevância.  

Paralelamente, foi feita recolha de informação oral de carácter específico ou indiciário. 

Foi ainda realizado um levantamento fotográfico em formato digital tendo como diretiva a 

Circular do extinto Instituto Português de Arqueologia (IPA), de 01 de setembro de 2010, sobre 

a “Documentação Fotográfica a constar nos Relatórios de Trabalhos Arqueológicos das diversas 

áreas do Projeto em Estudo com o objetivo, não só de enquadramento paisagístico, mas 

também, para registo do grau de visibilidade do solo, bem como das Ocorrências Patrimoniais 

identificadas. 

 REGISTO E INVENTÁRIO 

Nesta fase foi elaborado um relatório de sintetização dos resultados obtidos. De acordo com o 

Decreto-Lei nº 117/97 (lei Orgânica do Instituto Português de Arqueologia) e com o Decreto-Lei 

nº 270/99 de 15 de julho que Regulamenta os Trabalhos Arqueológicos, procede-se à entrega 

de uma cópia desse relatório à entidade de tutela, a DGPC. 

Este registo obedeceu aos seguintes critérios: 

• Organização da informação recolhida em fase de consulta documental das áreas 
de afetação direta e indireta do Projeto; 

• Organização da informação recolhida em fase de trabalho de campo das áreas 
de afetação direta e indireta do Projeto; 

• Resultados obtidos através da consulta oral de carácter específico ou indiciário; 

• Indicação dos resultados da análise toponímica, realçando aqueles cuja 
interpretação pudesse conduzir à identificação de sítios arqueológicos; 

• Descrição dos solos da área em Estudo; 

• Descrição das condições de visibilidade do solo da área em Estudo e a sua 
representação cartográfica; 

• Implantação cartográfica e descrição de Ocorrências Patrimoniais, caso estas 
fossem identificadas, assim como desenho de campo quando fosse necessário; 
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• Localização de estaleiros, depósitos, vazadouros e empréstimos (caso se 
conhecesse a sua localização nesta fase do projeto);  

• Informação sobre as distâncias de cada Ocorrência Patrimonial às áreas de 
afetação direta e indireta do Projeto; 

• Classificação e descrição dos materiais arqueológicos, caso estes viessem a 
surgir no decorrer dos trabalhos de prospeção arqueológica; 

• Inventariação sumária das Ocorrências Patrimoniais identificados, com vista à 
hierarquização da sua importância científica e patrimonial e avaliação dos 
impactes com explicitação dos critérios utilizados; 

• Proposta de medidas preventivas de carácter geral e específico e indicação da 
fase e subsequentes, em que deveriam ser implementadas. 

Durante os trabalhos de prospeção e levantamento documental foi preenchida uma ficha 

específica com os critérios previamente definidos para todas as Ocorrências Patrimoniais 

identificadas, onde se encontram todas as informações necessárias à sua identificação in situ. 

Essa ficha teve por modelo a base de dados do “Endovélico” do extinto IPA e o Documento de 

Trabalho – Versão 1 da APA (Associação Profissional de Arqueólogos) “Metodologia de Avaliação 

de Impacte Arqueológico”. 

 ENQUADRAMENTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO 

 CONCELHO DE ARGANIL 

Os vestígios mais antigos da história do concelho de Arganil situam-se na Lomba do Canho e 

Dolmem dos Moinhos de Vento, bem perto da vila de Arganil. Pela cronologia da sua construção 

e ocupação, centrada nos 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 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. 

Não são muitos, nem muito significativos, os vestígios da época romana que se encontraram em 

Coja. Aqueles que se conhecem, 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. 
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A Sé de Coimbra possuía o senhorio de Arganil. Em 1114 o Bispo D. Gonçalo deu Foral aos seus 

habitantes. Dividia-se a população em jugadeiros e cavaleiros vilãos. Especificavam-se os 

direitos de caça, a parada ou colheita, e o serviço de caminheiros, não esquecendo declarar que 

os cavaleiros vilãos ficavam isentos de jugada. Determinava–se a natureza que adquiriam os 

prédios passando da mão dos peões para a dos cavaleiros – vilãos, bem como as condições 

necessárias para qualquer um ser incluído nessa categoria. Em todo o foral, porém, não há uma 

única circunstância que revele a existência em Arganil de magistraturas próprias e sem uma por 

adição, feita nesse diploma depois de expedido, ele não passaria de um simples contrato civil. 

Esta adição, redigida em nome dos colonos, é a seguinte: «além de tudo, acrescentamos um 

sexteiro a cada boi para que nos não pusessem ninguém por alcaide senão a nosso contento». 

O Foral Manuelino de 1514 atribuído a Arganil é um códice em pergaminho. O exemplar que se 

encontra na Câmara Municipal de Arganil encontra-se amputado das primeiras 5 folhas que 

incluía folha do rosto e a tabuada. 

Freguesia de Celavisa 

Tal como a maior parte das localidades do concelho de Arganil, Celavisa partilha, também, do 

importante legado histórico deixado pelo povo romano aquando da ocupação da península 

ibérica. Assim, visitar Celavisa é conhecer uma terra na qual o tempo foi deixando a sua marca. 

O seu património arquitetónico e natural permite-nos reconhecer todo o legado histórico 

deixado pelo Romanos. 

Foi Vila e sede de concelho desde 1217 até 1836, altura em que passa a fazer parte do concelho 

de Arganil. 

União das Freguesias de Cepos e Teixeira 

O foral do lugar de Cepos foi dado pelo Prior do Mosteiro de Folques em 1237. Este mosteiro foi 

historicamente proeminente na região, atribuindo forais de terras e lugares, bem como outros 

direitos de padroados e jurisdições. 

Em 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, para o seu Bispo D. Gonçalo e já neste tempo 

existia o Convento de S. Pedro, em Folques, porque demarcando as terras que doava, fez 

menção do dito Convento a qual doação foi feita na era de César 1160, como consta na 

monarquia Lusitana 3ª parte, livro nove capítulo 4. Na mesma doação fez menção de, em como 

antes tinha doado estes domínios, ao Conde D. Fernando, como diz Brandão na terceira parte 

da Monarquia Lusitana livro 9 capítulos 2 e 3. No entanto, parece que a doação não teve efeito 

na Sé de Coimbra, porque em 1219 era senhor destes domínios, Afonso Pires de Arganil. 
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Voltando a Cepos e pelo que se pode ler no Inventário Artístico de Portugal, em 1237 no reinado 

de D. Sancho II e de D. Mércia, Cepos em outubro recebia Carta de Foro, dada aos seus 

povoadores, pelo Prior do Convento de Arganil (já em Folques) e mais Monges. Passando este 

Mosteiro à congregação cruzia, sendo mais tarde anexadas as rendas ao Colégio de Santo 

Agostinho, ou da sapiência de Coimbra, ficando os párocos da freguesia de Cepos, a serem 

apresentados, pelo Reitor Colegial. 

O papel da igreja nas vidas rurais era de primordial interesse e, como tal, podiam-se ver 

Conventos espalhados pelo meio dos campos, que eram importantes focos de colonização 

agrícola. Alguns destes conventos possuíam extensos domínios, no caso de Cepos, pertencíamos 

ao Convento de Folques e este por sua vez, pertencia a Santa Cruz de Coimbra. Presume-se 

existir já nesta data e nestas bandas um Templo modesto, com torre afastada alguns metros. 

Os frades tinham a missão de ensinar a trabalhar a terra, a tratar o gado e a experimentarem 

novas culturas. Uma destas comunidades religiosas não militares mais ricas eram os cónegos 

regrantes de Santo Agostinho de Coimbra e a outra eram os monges Bernardos de Alcobaça, 

que eram senhores de 13 vilas e muitos povoados pequenos. Voltando a Cepos, o Pároco e cura 

da apresentação do Reitor do Colégio Novo dos cónegos regrantes de Santa Cruz de Coimbra, 

davam-lhe quinze mil reis em dinheiro. 

Cepos nesta altura chamava-se S. Sebastião de Cepos, em honra ao seu patrono (Mártir S. 

Sebastião) e está localizada na serra da Selada das Eiras para diante, extremo Sul do concelho 

sul de Arganil e que se limita com a Pampilhosa da Serra no caminho para Fajão, que se situa na 

parte esquerda do Rio Ceira, afluente do Mondego e pelo sul e poente, pela freguesia do 

Colmeal do concelho de Góis. 

Diz a história que nesta vila existiam muitos porcos javardos monteses, pão, castanha e azeite 

em pouca quantidade, devido ao acidentado do relevo, que só permite uma agricultura de 

manutenção. Perto passa-lhe o Rio Ceira, rico em trutas, as quais eram pescadas nos meses de 

maio, junho e julho. 

Nesta vila de Cepos, existiu uma Igreja com torre afastada alguns metros e que se presume já 

existir no reinado de D. Afonso V (1471) e que fora restaurada em 1846. Esta tinha retábulo 

principal do século XVII de madeira, formando quatro colunas de entablamento clássico, onde 

se encontrava a imagem de S. Sebastião em pedra do século XV com 64 cm de altura, que é o 

orago da casa. 

Nos panos laterais, viam-se as esculturas de madeira da mesma época, do Santo Agostinho e 

Santo Ivo cónego regrante. As colaterais do tipo corrente da Segunda metade do século XVII. 

Esta Igreja em 1969, foi vítima da incompetência e falta de zelo pelo património histórico. 

A antiga freguesia de Santa Isabel (Teixeira) foi curato da apresentação do vigário da vila de Coja. 

Até 1834 as suas terras eram administradas pelo Mosteiro de Folques. Em 1840 fazia parte do 

concelho de Fajão, extinto por Decreto de 24 de outubro de 1855, tendo passado para o de 

Arganil nesse ano. 
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Freguesia de Folques 

O Foral do lugar de Folques foi inicialmente dado pelo prior de Arganil em agosto de 1225. 

Seguidamente há registos de novo foral, em outubro de 1237, ao lugar de Cepos e Folques, dado 

pelo prior e convento do Mosteiro de São Pedro de Arganil. O mosteiro de Folques tornar-se-ia 

historicamente proeminente na região, atribuindo Forais de terras e lugares, como por exemplo 

da Póvoa aos 2 de abril de 1386, bem como outros direitos de padroados e jurisdições. 

 CONCELHO DE GÓIS 

União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal 

Cadafaz e Colmeal têm percorrido juntos os caminhos longínquos da sua identidade. Segundo a 

valiosa obra e descrição de conceituados historiadores acerca da história do concelho de Góis, 

verificamos que, pelo menos nas Inquirições de D. Dinis já era referido Cadafaz e Colmeal como 

sendo povoadas no tempo de D. Sancho (1185-1211). No Foral não Régio de Gonçalo Vasques 

(7º Senhor de Góis 1314), menciona-se Colmeal com quatro casais e Cadafaz com oito, aos quais 

se atribuíam os deveres do foro, continuando mencionadas no Foral Régio do rei D. Manuel, no 

Cadastro do Reino na elevação a freguesias e no reconhecimento dos Padroados já com os 

respetivos oragos e restantes bens das paróquias, etc. 

Claro que com o decorrer dos séculos muita coisa mudou, no entanto, parece ter havido sempre 

um elo de ligação entre as duas freguesias nos vários serviços, quer pessoais, religiosos ou 

comunitários. O serviço postal, ou seja, o transporte das malas do correio, foi feito durante 

décadas (1916) pelos condutores de malas de Cadafaz entre Góis-Cadafaz-Colmeal e vice-versa 

diariamente e aqui recordarei José Simões Paulo, Guilherme Simões Paula e outros, que bem 

merecem o nosso eterno reconhecimento pela sua dedicação, missão tão exaustiva e tão mal 

renumerada. A ligação de telefone, também durante alguns anos era feita do P.C.T.F. de Cadafaz 

para Colmeal. O mesmo se passava em relação aos serviços religiosos, sendo as duas paróquias 

assistidas pelo mesmo pároco, quase diariamente tal era a assiduidade no cumprimento dos 

serviços da Igreja. 

Mas um dos grandes impactos de ligação foi, sem dúvida, o regionalismo com a criação das 

coletividades, a interligação entre os seus fundadores quer do Colmeal ou Cadafaz defendiam 

as mesmas aspirações e ideias, melhorar a forma de vida das suas comunidades e aldeias onde 

nasceram. Foi de uma forma bastante gratificante que o empenho no desenvolvimento foi 

conseguido por Homens de grande valor e eficácia. É certo que eles foram partindo mas os seus 

“Marcos” ficaram e com eles o grande significado para quem os sabe reconhecer e honrar aliás, 

creio que a melhor forma de reconhecimento é a continuidade do seu trabalho. 

 CONCELHO DE PAMPILHOSA DA SERRA 

Freguesia de Cabril 

Cabril significa etimologicamente coisa áspera ou agreste e ainda curral de cabras. em tempos 

não muito recuados substituíram na região grandes rebanhos que, juntamente, com a recolha 
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da castanha, proveniente dos soutos então existentes nos vales, constituíam a única riqueza e 

base de alimentação da população. 

Quanto ao facto de constituir uma zona agreste, com grandes espaços e altaneiras montanhas, 

de inefável beleza, sabe-o o povo melhor do que ninguém, pois sofre-lhe as consequências na 

própria pele. Com efeito, para sobreviver, vê-se e deseja-se para arrancar umas míseras couves 

e batatas, alguns legumes ou um punhado de milho, a um solo e subsolo pobres onde 

predominam os xistos e quartzitos. 

Cabril é povoação muito antiga, cuja origem se perde na noite dos séculos. Segundo tradição 

oral e ainda testemunhos de alguns achados arqueológicos pode-se concluir que, outrora, a 

população se espalharia em pequenos povoados, situados em vales abrigados das intempéries, 

formados por grupos de famílias que dedicavam à caça e pastorícia, chegando também a 

explorar as areias do rio Unhais , afluente do Zêzere em busca de ouro. A agricultura teria um 

lugar de somenos importância com alguns olivedos que não bastariam para o sustento das 

gentes do lugar. 

Ainda hoje existe, ao cimo do lugar do Vale Grande, incrustada numa muralha de rochas, que se 

continuam até ao Tejo, onde formam as conhecidas Portas de Ródão, uma mina ou galeria, 

apelidada de mina dos Mouros acerca da qual se contam lendas de possíveis pesquisadores 

auríferos. O certo é que já no século XIV, no reinado de D. Afonso V, ou no século XVI, no reinado 

de D. João III, há referências a pessoas e factos ocorridos nos lugares de Cabril e Praçais e são 

mencionados os baldios do Armadouro. 

Sabe-se também que Cabril foi a primeira paróquia a constituir-se na zona, o que deve datar dos 

meados do século XVII. 

Em 1732, Cabril era uma paróquia com 60 fogos e 250 habitantes. No primeiro censo oficial 

efetuado em 1864, a população global atingira 850 almas. 

É claro que o crescimento demográfico era necessariamente lento, dado o clima rigoroso, o 

isolamento das populações, sem vias de comunicação, à exiguidade dos recursos agrícolas, a 

uma assistência médica inexistente, com elevada taxa de mortalidade infantil, panorama, aliás, 

que ainda hoje não é diferente, o que levava inevitavelmente as gentes do lugar a emigrações 

constantes e periódicas. No último censo oficial realizado, a população da freguesia era apenas 

de 1160 habitantes, inferior, portanto, ao censo que teve lugar em 1940. 

A freguesia de Cabril pertenceu sempre ao concelho de Pampilhosa da Serra, vila que teve o 

foral de el-rei D. Diniz, e situa-se na zona serrana que ligava os antigos concelhos de Fajão, 

Covilhã e Fundão ao concelho pampilhosense. 

Só em meados do século passado, com a extinção do concelho de Fajão, as freguesias de 

Dornelas do Zêzere, janeiro de Baixo, Unhais-o-Velho e Vidual, administrativamente 

pertencendo àquela primeira autarquia, ficaram integradas no concelho de Pampilhosa da Serra, 

dilatando assim substancialmente a sua área. 
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Freguesia de Fajão-Vidual 

 

A Freguesia de Fajão fica situada no extremo norte do Concelho de Pampilhosa da Serra, de cuja 

sede dista cerca de 20 quilómetros, no distrito de Coimbra. Na área de freguesia existe uma 

mina de zinco, denominada Lomba-das-Vargens.  

O território de Fajão foi povoado em épocas muito remotas, como comprovam as suas várias 

estações arqueológicas, anotadas no "Levantamento Arqueológico do Concelho de Pampilhosa 

da Serra", de Carlos Barata e Filomena Gaspar. Segundo o Padre Augusto Nunes Pereira, o Prior 

de 1233, do Mosteiro de S. Pedro Folques, concedeu foral a dez povoadores de Ceira, formando-

se assim a povoação designada por Fajão. O topónimo advém, segundo alguns autores, da 

corrupção do nome próprio "Fayão", talvez de um indivíduo do povo "Godo"; no texto do 

referido foral, D. Pedro Mendes intitula-se Prior do Mosteiro de Folques, e Senhor desta antiga 

vila. Posteriormente, com a fundação do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, o Convento de 

Folques foi-lhe anexado, ficando Fajão como curato da apresentação do convento de Santa Cruz, 

tendo como donatário o Convento de Folques. 

Fajão foi vila e sede de um antigo Concelho que englobava seis freguesias, tendo sido extinto a 

24 de outubro de 1855 e integrado, nesta altura, no de Pampilhosa da Serra. embora fosse um 

concelho pobre, dada a aridez das suas terras, foi importante pela sua vida social e financeira e 

pela riqueza do seu incomparável folclore em que sobressaem os "Famosos Contos de Fajão". 

consta em ata de Junta de Freguesia de 25 de maio de 1958 que o último Presidente da Câmara 

Municipal de Fajão, foi o Dr. José Maria Nogueira Acúrcio das Neves, assim como o último Juiz 

de Fajão, José Pedro Fernandes. 

 INVENTÁRIO PATRIMONIAL E CARACTERIZAÇÃO 

O objetivo primordial do trabalho foi identificar o maior número de sítios, vestígios e 

monumentos inseridos dentro da potencial área de incidência de obras, bem como, avaliar o 

tipo e dimensão dos potenciais impactes sobre estas ocorrências de valor patrimonial. 

As realidades de considerado interesse arqueológico, arquitectónico e etnográfico foram 

registadas através de um número de ordem inscrito nas folhas da Carta Militar de Portugal, 

Serviço Cartográfico do Exército (IGeoE), à escala 1:25 000. 

Na pesquisa documental de 2km em volta da área de traçado foram identificados 2 topónimos 

que poderão evidenciar sítios arqueológicos: Penedo Portelo e Vale da Chã.  

No Quadro 4.35 são indicados os Monumentos Classificados/em Vias de Classificação ao abrigo 

da legislação nacional na base de dados “Ulisses” e no Quadro 4.36 os locais arqueológicos que 

constam na base de dados “Endovélico” do extinto IPA, atual DGPC, das freguesias de 

implantação do projeto. 
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Quadro 4.35 - Imóveis classificados/em vias de classificação 

Designação 
Categoria/ 

tipologia 

Localização 
(concelho/freguesia) 

Proteção legal 
Decreto Endereço/ 

Local Homologação zep 

Igreja de São Pedro 
Arquitetura 

Religiosa / Igreja 
Arganil Arganil 

MN - Monumento 
Nacional 

n.º 20 249, DG, I Série, 
n.º 196, de 24-08-1931 

17-11-1950, 
publicada no 
DG, II Série, 

n.º 14, de 17-
01-1951 

EN 342-4 (Arganil-
Sarzedo) 

Igreja da Misericórdia de Arganil 
Arquitetura 

Religiosa / Igreja 
Arganil Arganil IM - Interesse Municipal 

129/77, DR, I Série, n.º 
226, de 29-09-1977 

 
Rua Condessa das 

Canas 

Capela do Senhor da Agonia 
Arquitetura 
Religiosa / 

Capela 
Arganil Arganil 

IIP - Imóvel de Interesse 
Público 

28/82, DR, I Série, n.º 
47, de 26-02-1982  

 
Lugar do Senhor 

da Agonia 

Pelourinho de Arganil 
Arquitetura Civil 

/ Pelourinho 
Arganil Arganil 

IIP - Imóvel de Interesse 
Público 

23 122, DG, I Série, n.º 
231, de 11-10-1933  

  

Mosteiro de Folques, recheio 
artístico e quinta 

Arquitetura 
Religiosa / 
Mosteiro 

Arganil Folques 
IIP - Imóvel de Interesse 

Público 
5/2002, DR, I Série-B. 
n.º 42, de 19-02-2002  

 
Quinta do 
Mosteiro 
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Quadro 4.36 - Sítios Arqueológicos identificados na base de dados do Endovélico 

Designação/ 
Processo 

Categoria/ Localização 
(concelho/freguesia) 

Cronologia CNS Meio Descrição 
Tipologia 

Cascalheira Villa Arganil Arganil Romano 17005 t 

Terreno localizado próximo do rio Alva, numa área com uma enorme quantidade de pedra rolada. Resta grande concentração de 

calhaus de rio, leva-nos a pensar que este seria uma zona onde se aproveitariam as areias auríferas do Alva Igualmente nesta área 

situam-se várias aberturas de minas, algumas das quais minas de água. 

Acesso 

Na estrada nacional n.º 342, em direção a Arganil, corta-se para a esquerda junto à empresa designada SolAlva. A estação situa-se a 

cerca de 50m do rio Alva. 

Espólio 

Tegulae, peso de tear, mós de granito, moedas, pedra polida. 

Paço Grande e 
Paço Pequeno 1 

Mina Arganil Arganil Romano 17004 t 

Na área subterrânea do Paço Grande e do paço Pequeno localizaram-se várias minas cuja função é desconhecida. Nos inícios do século 

XX a Câmara Municipal de Arganil fez várias aberturas para pesquisa de água, operação que não deu quaisquer frutos. As minas foram 

abertas em tempos recuados nos terrenos aluvionares, sem qualquer revestimento de alvenaria. Existe apenas uma informação dada 

pelo Dr. Fernando Vale (1954:62) que numa dessas galerias foi localizada uma lucerna romana decorada. 

Acesso 

Dentro da vila de Arganil, debaixo do largo onde se efetua a feira. 

Paço Grande e 
Paço Pequeno 2 

Castelo Arganil Arganil  17006 t 

Segundo alguns autores existiu neste local um castelo. No Paço Pequeno situar-se-ia a torre de menagem e as fortificações principais, 

que a construção da escola Conde Ferreira, erguida em 1868, destruiu. O castelo prolongar-se-ia para o Paço Grande. Neste mesmo 

local terá sido construído no século XII o Paço dos Senhores de Arganil, cujos primeiros ocupantes foram D. Fernão Rodrigues Redondo 

e D. Senhorinha Afonso. A colina em que se localizaria esta estação foi dividida transversalmente pela estrada e ficou conhecida por 

Paço Grande e Paço 

Acesso 

Dentro da vila de Arganil, no largo onde se efectua a feira. 

Sobreiral 
Vestígios 
Diversos 

Arganil Arganil Neo-Calcolítico 17003 t 

Na Rua do cemitério, por detrás da Rodoviária Nacional, na década de 80 do século XX, localizaram-se alguns machados de pedra 

polida. 

Acesso. 

Localiza-se na área atrás da Rodoviária Nacional, ficando sobranceira ao núcleo histórico da vila de Arganil. 

Quinta do 
Mosteiro 

Achado(s) 
Isolado(s) 

Arganil Arganil Romano 17025 t 
Fragmento de taça Dragendorff 37 de sigillata hispânica. Conserva ainda a decoração na parte inferior, podendo ver-se um círculo ondulado com 
um tufo de folhas bastante esquematizado. Na base encontra-se gravada a sigla FVS. 

Carvalhal 
Redondo 

Povoado 
Fortificado 

Arganil 
Cepos e 
Teixeira 

Idade do Bronze e Idade 
do Ferro 

17009 t 

No local veem-se vários calhaus de granito rolados de grandes dimensões, alguns estão alinhados parecendo estruturas. No entanto, 

não localizámos nenhum material associado a estes muros. 

Acesso 

Na povoação de Cepos, desce-se no local com a placa indicativa de Pujadouro. Ao chegar perto do rio, atravessa-se uma ponte em direção à 
esquerda. Fica no monte também à esquerda. 

Cavaleiros Gruta Natural Arganil 
Cepos e 
Teixeira 

Indeterminado 4377 t 
Gruta descoberta durante uma abertura de estrada. A cavidade possui uma sala e duas galerias. A entrada desta gruta situa-se a meio duma 
encosta, podendo estar relacionada com outra situada 400m mais abaixo - Buraco dos Mouros. 
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Designação/ 
Processo 

Categoria/ Localização 
(concelho/freguesia) 

Cronologia CNS Meio Descrição 
Tipologia 

Estrada das 
Malhadas 2 

(Estrada do Sal) 
Via Góis 

Cadafaz e 
Colmeal 

Romano e Idade Média 15605 t 

O sítio arqueológico encontra-se ao longo da Cumeada. parcialmente entulhado e destruído pela estrada atual. 

Acesso 

Caminho vicinal, próximo da aldeia das cabeçadas Góis - Estrada Nacional 2. 

Mestras I Arte Rupestre Góis 
Cadafaz e 
Colmeal 

Calcolítico 15609 t 

O sítio arqueológico encontra-se destruído ou entulhado em sequência da abertura de estradas nas últimas dezenas de anos. 

Acesso 

Caminho vicinal que dá acesso à aldeia das Mestras. 

Mestras II Arte Rupestre Góis 
Cadafaz e 
Colmeal 

Calcolítico 15608 t 

A laje situava-se junto à ribeira da Barroca do Pé do Ferreiro. Atualmente o acesso é impossível devido à vegetação. 

Acesso 

Caminho vicinal que dá acesso à aldeia das Mestras. 

Mestras III Arte Rupestre Góis 
Cadafaz e 
Colmeal 

Calcolítico 15610 t 

O sítio arqueológico encontra-se destruído ou entulhado em sequência da abertura das estradas nas últimas dezenas de anos. 

Acesso 

Caminho vicinal que dá acesso à aldeia das Mestras. 

Algares Mina 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 31389 t 
Trata-se de uma mina antiga que foi utilizada, em inícios do século XX, como fonte de abastecimento de água para regar. Segundo populares de 
decabelos, a entrada encontrava-se limpa de silvas e era possível entrar lá dentro. Desconhece-se o mineral explorado. 

Açor das Bouças Mina 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 33783 t 
Galeria que parece prolongar-se para um e outro lado da estrada que desce para Vale das Porcas. É visível, na berma do lado Leste da estrada, 
devido ao abatimento provocado pela passagem de uma máquina, que a pôs a descoberto. Não é possível determinar as respetivas dimensões 
dado encontrar-se quase totalmente atulhada pelos detritos do aluimento 

Bouças 

 
Mina 

Pampilhosa 
da Serra 

Fajão - 
Vidual 

Idade Média 14442 t 

Conjunto de minas que parecem ter sido exploradas na mesma época, a avaliar pelo conjunto de estradas calcetadas e pontes que as 

unem. Só foram localizadas duas, embora exista uma terceira junto ao leito da ribeira. A primeira é constituída por uma galeria 

descendente, entulhada a cerca de 5m da entrada. A segunda está completamente entulhada. Perto do rio terão sido encontradas 

duas moedas (uma de D. Afonso Henriques e outra de D. Sancho), uma mó e uma figura humana em pedra. É possível que tenha 

existido um povoamento medieval no local. 

Acesso 

Localizam-se ao longo da ribeira das Bouças, em ambas as margens, a 300 e 600m da povoação. São difíceis de detetar uma vez que se encontram 
cobertas por vegetação. 

Buraca dos 
Mouros 

Gruta Natural 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Idade do Bronze 14453 t 

Lapa com cerca de 3m de comprimento e 4m de largura, situada numa plataforma a meio do penhasco. Segundo a informação oral 

este sítio teria sido habitado pelos "mouros" e teria cinco dedos gravados na rocha, que se verificou tratarem-se de escorrências 

calcíticas. Recolheu-se no local um fragmento de bordo de pote de colo estrangulado, de fabrico manual, sugerindo uma possível 

ocupação humana. Do outro lado do afloramento a população afirma existir uma "masseira" e um "forno dos mouros". 

Acesso 

Situa-se no afloramento quartzítico da margem esquerda da Barragem de Santa Luzia, a cerca de 700m a oeste da povoação. 

Espólio 

Fragmento de bordo de pote de colo estrangulado, de fabrico manual. 

Cabeço dos 
Buracos 

Gruta Natural 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 4367 t Gruta com três aberturas, meio entulhadas. Segundo a tradição oral esta gruta comunica através de galerias, com a gruta da Raposeira. 

Cebolas/Cebola I Arte Rupestre 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 21799 t 
Gravuras inscritas numa lege disposta em bancada no extremo oeste do pico da elevação. Tratam-se de espirais inscritas por picotado num 
afloramento xistoso, e pela patine da sua superfície e pelos motivos apresentados pode efetivamente tratar-se de gravuras pré-históricas, 
enquadráveis no Bronze Regional. 
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Designação/ 
Processo 

Categoria/ Localização 
(concelho/freguesia) 

Cronologia CNS Meio Descrição 
Tipologia 

Fonte Soeirinho Gruta Natural 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Romano 5241 t Gruta de 4 entradas numa totalidade de 11 metros e que irá desembocar nos Penedos de Penalva. 

Foz de Coice Mina 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 31387 t 

Trata-se de uma mina que foi descoberta em 1982/83, quando construíram a estrada que liga estas duas povoações. Tem uma galeria 

à esquerda, a subir, e que parece ir dar à primitiva entrada, hoje completamente entulhada. Não se sabe que minério era explorado. 

A população diz que ali viviam os "mouros". 

Acesso 

No lado esquerdo da estrada de terra batida que liga Cavaleiros de baixo a Vel Pardieiro. A cerca de 800m deste último lugar. 

Gralhas/Coiços Gruta Natural 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Romano 5242 t 

Trata-se de umas minas que a população diz terem sido exploradas pelos "mouros". Parecem ter sido exploradas em inícios do século 

XX. No local verifica-se que existem três poços alinhados, à distância de 2/3m uns dos outros, dando para a galeria de orientação Este-

Oeste e que tem 2/3m de altura e 1/1,5m de largura. O primeiro poço tem aspeto de entrada de mina; o segundo é retangular e o 

terceiro está quase totalmente entulhado. À superfície encontra-se muito quartzo de filão, mas é difícil saber qual o minério explorado. 

Acesso 

Situa-se a cerca de 1 Km a Norte da povoação, no cimo de um cabeço, do lado esquerdo da estrada de terra batida que liga Gralhas a Cruz da 
Castanheira. 

Lameirão 2 Arte Rupestre 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 26514 t 
laje de xisto com cerca de 1m apresenta motivos gravados através do método da abrasão e martelagem, nomeadamente números árabes e 
alguns caracteres alfabetiformes modernos e contemporâneos numa das extremidades da laje. Na outra ponta encontram-se outras gravuras 
como um círculo ablongo. 

Lameirão 3 Arte Rupestre 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 26515 t 
A laje gravada situa-se junto de um pequeno ribeiro, numa pequena plataforma plana de xisto. Foi usado como método de gravação a 
martelagem ou técnica de pontilhado, encontrando-se gravadas duas gravuras de um possível antropomorfo de perfil e uma cabeça de cavalo 
(zoomorfo) ? 

Lameirão 4 Arte Rupestre 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 26517 t Várias bancadas de xisto, com algumas gravuras pontilhadas, como serpentiformes, ferraduras e círculos. 

Lameirão I Arte Rupestre 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 26513 t A laje de xisto com cerca de 1 m apresenta motivos indeterminados gravados através do método da abrasão. 

Mamoa I de 
Fajão 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 31392 t 

Grande mamoa de formato oblongo, composta por pedras de xisto e quartzo leitoso, situada num pequeno cabeço, coberto por mato 

rasteiro. Comprimento 25m, largura 12m e altura 40cm. 

Acesso 

Na estrada para Cavaleiros de Cima, no cruzamento para Boulas, do lado direito. 

Mamoa I do 
Covo 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 31396 t 

Mamoa de pequena dimensão, composta por pedras de xisto e quartzo leitoso, situada num pequeno cabeço, sob o marco geodésico, 

tendo sido afetada pela construção do mesmo. 

Acesso 

Na estrada Fajão - Catraia do Farropo, do lado esquerdo, sob o marco geodésico. 

Mamoa II de 
Fajão 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 31393 t 

Mamoa de tamanho médio, composta por pedras de xisto e quartzo leitoso, situada num pequeno cabeço. Foi lavrada 

superficialmente e afetada pela colocação de poste de alta tensão. Diâmetro 10m e altura 50cm. 

Acesso 

Na estrada Fajão. Barragem de Santa Luzia, do lado direito. 
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Mamoa II do 
Covo 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 31398 t 

Mamoa de pequena dimensão composta por pedras de xisto e quartzo leitoso, situada num pequeno cabeço, a 10m a Norte da 

anterior. Foi destruída do lado Este por trabalhos mecânicos do Parque eólico. Diâmetro 6m, altura 30cm. 

Acesso 

Na estrada Fajão - Catraia do Farropo, do lado esquerdo, ao lado do marco geodésico. 

Mamoa da 
Cabeçada 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 31399 t 

Mamoa de grande dimensão, composta por pedras de xisto, quartzo leitoso e seixos de rio em quartzito, situada num pequeno cabeço, 

sob marco geodésico, tendo sido afetada do lado oeste por construção de estradão. Diâmetro 12m, altura 50cm. 

Acesso 

Na estrada Fajão - Bouças, do lado direito, sob o marco geodésico 

Mamoa da 
Lameirinha 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 31640 t 

Mamoa de média dimensão, composta totalmente por quartzo leitoso, situada numa pequena elevação. Encontra-se bem conservada. 

Diâmetro 8 m; altura 50 cm. 

Acesso 

Na estrada de Vidual de Cima - Malhada do Rei, do lado esquerdo, no mesmo planalto do campo de futebol, mas mais a sul. 

Mamoa da 
Lomba do Vidual 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 31641 t 

Mamoa de pequena dimensão, composta por quartzo leitoso e xisto, situada no topo do cabeço. Encontra-se bastante destruída, na 

metade oeste, por estradão. Diâmetro 6(?) m; altura 20 cm. 

Acesso 

Na estrada Fajão - Vidual de Cima, junto ao cruzamento para Vidual de baixo, corta-se por estradão de terra. 

Mamoa de 
Camba 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 31407 t 

Mamoa de pequena dimensão, composta por pedras grandes de xisto e quartzo leitoso miúdo, situada a meia encosta, ao lado do 

caminho de terra e encontra-se bem conservada. Diâmetro 5m e altura 40cm. 

Acesso 

Na estrada Camba- Ceiroco, corta-se à esquerda para o Parque eólico, ficando a mamoa abaixo do 1º aerogerador. 

Mamoa de 
Malhada do Rei 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 25568 t 

Mamoa de pequena dimensão, constituída integralmente por quartzo leitoso, assente sobre um pequeno cabeço. Encontra-se muito 

destruída por trabalhos florestais. Diâmetro 3? m; altura 20 cm. 

Meio 

Terrestre 

Acesso 

Na estrada Vidual de Cima - Malhada do Rei, corta-se à direita, para o marco geodésico. 

Mamoa do Cimo 
da Ribeira 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 31406 t 

Mamoa de média dimensão, composta por pedras de xisto e quartzo leitoso, situada numa chã entre dois cabeços, com cratera de 

violação e ligeiramente lavrada nos lados. Diâmetro 7m, altura 50cm. 

Acesso 

Na estrada Fajão - Barragem de Santa Luzia, corta-se à esquerda, para o Parque eólico, ficando a mamoa entre o 1º e o 2º aerogerador. 

Ourinho Mina 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Idade do Bronze 4883 t 

Neste sítio foi encontrado um ídolo da Idade do Bronze. 

Acesso 

Possivelmente perto de Cabeço da Mata 
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Penedos do 
Fajão 

Povoado 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Idade do Bronze - Final 14436 t 

O sitio localiza-se numa zona plana, onde uma terraplanagem e a abertura de uma estrada puseram a descoberto alguns fragmentos 

de cerâmica de fabrico manual. Nas imediações foi identificado por Castro Nunes um outro sítio do Bronze Final, Relvas. De igual 

modo, a existência de várias minas, embora não tenham sido ainda encontrados elementos que permitam a sua datação, podem estar 

relacionadas com a mineração do ouro aluvionar e de filão e de chumbo, durante o Bronze Final. 

Acesso 

O acesso pode fazer-se por estrada de terra batida, a partir do cruzamento das estradas para Bouças e Cavaleiros de Baixo. Situa-se a 

cerca de 1300m a noroeste de Fajão. 

Espólio 

Fragmentos de cerâmica de fabrico manual. 

Ponte 1/Covanca Arte Rupestre 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 26518 t 

Afloramentos com gravuras situa-se junto do Rio Ceira, na margem direita, em dois blocos de xisto verticais, nas proximidades da aldeia da 
Covanca. Encontram-se gravados motivos como zoomorfos, linhas, um antropomorfos e outros motivos indeterminados, obtidos através do 
processo de martelagem e incisão. Destaca-se uma representação de um zoomorfo a lutar ? contra outro (bovídeo), as pernas dos mesmos são 
representados de forma esquemática lembrando algumas representações do Solutrense, o método de gravação é a técnica do pontilhado. 

Ponte 3/Covanca Arte Rupestre 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 26519 t Laje plana de xisto a cerca de 10 metros do rio Ceira, encontram-se gravados motivos filiformes e incisos de carácter geométrico 

Raseira Gruta Natural 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Romano 4123 t 
Situada num complexo rochoso, a grande altitude e num lugar de difícil acesso. A entrada passa quase despercebida e é feita por duas gretas na 
rocha, à qual se segue uma pequena sala. Aqui emboca a mina propriamente dita tendo a entrada uma superfície descoberta de 40x60cm. Só aqui 
são visíveis vestígios de ter sido feita pela mão do homem, pois as entradas parecem naturais. 

Rocha I do 
Sabronheiro 

Arte Rupestre 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 31634 t 

A rocha inclinada a 45º e onde são visíveis 10 podomorfos e 1 círculo picotados. Os motivos encontram-se cobertos por líquenes e 

existem mais motivos, cobertos por terra. Exposição Sul 

Acesso 

Na estrada Vidual de Cima - Malhada do Rei, corta-se à esquerda para a praia fluvial e segue-se para o estradão de terra, ficando as gravuras na 
encosta. 

Rocha I do Vilar Arte Rupestre 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 31410 t 

Numa grande rocha horizontal, junto dos currais e na estrada, encontram-se gravadas 2 espirais, 1 retângulo dividido a meio, 1 

meandriforme com 8m de comprimento e outro mais pequeno, 2 botas, 1 zoomorfo recente? e vários nomes e datas. 

Acesso 

Na estrada Covanca - Malhada Chã, depois da ponte sobre o Rio Ceira, corta-se à esquerda, por estrada de terra. 

Rocha II da 
Sabronheira 

Arte Rupestre 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Contemporâneo e 
Indeterminado 

31635 t 

Rocha ligeiramente inclinada onde são visíveis alguns podomorfos, sobre os quais foram gravadas 6 botas com salto e 2 círculos 

picotados, sendo um deles cruzado. Existem também duas botas de biqueira e uma colher, gravados pelo método de incisão. Os 

motivos encontram-se cobertos por líquenes e existem motivos cobertos por terra. Exposição Oeste. 

Acesso 

Na estrada Vidual de Cima - Malhada do Rei, corta-se à esquerda para a praia fluvial e segue-se o estradão de terra, ficando as gravuras na 
encosta. 

Rocha III do Pico 
da Cebola/Picoto 

da Cebola 
Arte Rupestre 

Pampilhosa 
da Serra 

Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 26511 t 

Laje plana de xisto, com cerca de 3m2, encontrando-se gravados vários motivos filiformes, destacando-se a representação de um arco 

e flecha. 

Acesso 

Na estrada de Malhada do Rei - Covanca, no cruzamento para Camba, corta-se à direita por estradão até ao topo do Pico de Cebola. 
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Rocha IV do 
Sabronheiro 

Arte Rupestre 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 31636 t 

Rocha subvertical onde existe apenas um podomorfo levemente picotado. Exposição Sul. 

Acesso 

Na estrada de Vidual de Cima - Malhada do Rei, corta-se à esquerda para a praia fluvial e segue-se o estradão de terra, ficando as gravuras na 
encosta. 

Rocha V do Pico 
de Cebola/Picoto 

da Cebola 2 
Arte Rupestre 

Pampilhosa 
da Serra 

Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 26512 t 

Laje com motivos martelados, 1 picotado e raras gravuras de difícil leitura. 

Acesso 

Na estrada Malhada do Rei - Covanca, no cruzamento para Camba, corta-se à direita por estradão até ao topo do Pico de Cebola. 

Rocha V do 
Sabronheiro 

Arte Rupestre 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 31637 t 

Rocha ligeiramente inclinada, ao lado da Rocha I, coberta parcialmente por terra, onde são visíveis 3 podomorfos picotados. Podem 

existir mais gravuras. Exposição Sul. 

Meio 

Terrestre 

Acesso 

Na estrada Vidual de Cima - Malhada do Rei, corta-se à esquerda para a praia fluvial e segue-se o estradão de terra, ficando as gravuras na 
encosta. 

Rocha VI do 
Sabronheiro 

Arte Rupestre 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 31638 t 

Rocha ligeiramente inclinada, perto da Rocha I, onde é visível 1 podomorfo picotado. Exposição Sul. 

Acesso 

Na estrada Vidual de Cima - Malhada do Rei, corta-se à esquerda para a praia fluvial e segue-se o estradão de terra, ficando as gravuras na 
encosta 

Seixal Mina 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 31386 t 
Trata-se de uma ou mais minas de mineração não especificada , que a população diz ter sido explorada pelos mouros, e onde aparecem algumas 
moedas, hoje desaparecidas. Situa-se a cerca de 1 km a nascente da povoação, na lomba descendente da serra, na junção da ribeira da 
Castanheira, com um ribeiro que vem de Covões. 

Sepultura da 
Lameirinha 

Arte Rupestre 
Pampilhosa 

da Serra 
Fajão - 
Vidual 

Indeterminado 31639 t 

À beira de uma estrada de sulcos que se dirige ao topo da serra, encontra-se uma sepultura feita com blocos de quartzo leitoso e, com 

cerca de 1,5 m de comprimento., por 50 cm de largura. Apresenta ainda algumas tampas de xisto. 

Acesso 

Na estrada Vidual de Cima - Malhada do Rei, corta-se à esquerda para a praia fluvial e segue-se o estradão de terra, ficando cerca de 200 m acima 
das gravuras. 

Conheira da Foz 
do Ribeiro 

Conheira 
Pampilhosa 

da Serra 
Cabril Romano 31630 t 

Exploração mineira de ouro, a céu aberto, nos terraços fluviais aí existentes. Os seixos atingem grandes dimensões e encontram-se 

amontoados. A frente de trabalho tem cerca de 4 m de altura, situada na margem direita do rio numa extensão de 100 m. Poderão 

ter sido removidos cerca de 8 000 metros quadrados de areia e cascalho. 

Acesso 

Na povoação de Cabril, passa-se ao lado do cemitério, por estradão de terra, em direção a sul, até ao rio Unhais. 

Mamoa I da 
Lomba da 
Madeira 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Cabril Indeterminado 31624 t 

Mamoa de média dimensão, composta por quartzo leitoso e xisto, implantada a meia encosta. 2/3 da mamoa foram destruídos por 

implantação do poste de alta tensão. Diâmetro 8m (?), altura 50 cm. 

Acesso 

Na estrada de Pampilhosa da Serra - Cabril, do lado direito. 
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Mamoa I da 
Quedadeira 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Cabril Indeterminado 31607 t 

Mamoa de média dimensão, composta por quartzo leitoso e algum xisto, implantada numa encosta. Encontra-se muito destruída pela 

construção de um aceiro e implantação de poste de alta tensão. É visível parte do anel lítico da câmara. Pode existir uma outra ao 

lado. 

Acesso 

Na estrada de Pampilhosa da Serra - Cabril, do lado direito, a seguir aos depósitos de água 

Mamoa I de Vale 
das Colmeias 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Cabril Indeterminado 31625 t 

Mamoa de pequena dimensão, composta por pedras de tamanho médio de quartzo leitoso, quartzito e xisto, implantada no topo de 

uma cabeço. Encontra-se muito destruída por estrada de sulcos e por lavras de terreno. 

Meio 

Terrestre 

Acesso 

Na povoação de cabril, passa-se acima do cemitério, por estradão de terra. 

Mamoa I do 
Marmoral 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Cabril Neo-Calcolítico 31610 t 

Mamoa de grande dimensão com carapaça pétrea sobre túmulos de terra, composta maioritariamente por quartzo leitoso e por algum 

xisto. Encontra-se implantada numa chã, recentemente surribada para a plantação de eucalipto, o que levou à destruição da mamoa, 

só restando intacto um pequeno pedaço do lado sul. São visíveis várias placas de xisto (ardósia) remexidas na zona central. 

Encontraram-se alguns materiais na zona da câmara funerária, que permitem apontar para uma cronologia específica. Diâmetro 15m, 

altura 100 cm. 

Acesso 

Na estrada de Pampilhosa da Serra - cabril, do lado direito, antes dos depósitos de água. 

Espólio 

Bigorna em granito, 1 fragmento de mó de granito com depressão central, 1 machado de anfibolito, 1 grande seixo com picotado e 3 fragmentos 
de cerâmica manual. 

Mamoa I do Vale 
da Golpa 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Cabril Indeterminado 31621 t 

Mamoa de pequena dimensão, composta totalmente por quartzo leitoso, implantada a meia encosta. É visível parte do anel lítico. 

Diâmetro 3m; altura 20 cm. 

Meio 

Terrestre 

Acesso 

Na estrada Pampilhosa da Serra - Cabril, do lado direito, antes dos depósitos de água, corta-se por estradão de terra que passa pelo topo do 
cabeço e inflete à esquerda, separando-se do que se dirige à Foz do Ribeiro. 

Mamoa I do Vale 
de Mosqueiro 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Cabril Indeterminado 31627 t 

Mamoa de média dimensão, composta maioritariamente por pedras de quartzo leitoso, implantada a meia encosta. Encontra-se muito 

lixiviada, notando-se o anel lítico. Diâmetro 7 m, altura 50 cm. 

Acesso 

Na estrada Portela do Armadouro - Barragem de Santa Luzia, corta-se à esquerda , por estradão de terra. 
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Mamoa II da 
Quedadeira 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Cabril Indeterminado 31608 t 

Mamoa de grande dimensão, composta por quartzo leitoso, implantada numa encosta. Encontra-se bastante conservada, disfarçada 

pela vegetação arbustiva, a cerca de 70m sudeste da mamoa I da Quedadeira. 

Acesso 

Na estrada da Pampilhosa da Serra - Cabril, do lado direito a seguir aos depósitos de água. 

Mamoa II de 
Vale das 
Colmeias 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Cabril Indeterminado 31626 t  

Mamoa II do 
Marmoral 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Cabril Indeterminado 31612 t 

Mamoa de média dimensão, composta maioritariamente por quartzo leitoso, implantada no topo do cabeço, ao lado do marco 

geodésico. Foi destruída recentemente (2008) por surriba para plantação de eucalipto. São visíveis algumas placas de xisto (ardósia) 

pertencentes à câmara funerária. Faz parte de uma necrópole bastante vasta, implantada em todo o planalto. Diâmetro 6m. 

Meio 

Na estrada de Pampilhosa da Serra - Cabril, do lado direito, antes do depósito de água, corta-se por estrada de terra que leva ao topo 

do cabeço. 

Espólio 

Seixo quebrado em quartzito 

Mamoa II do 
Vale da Golpa 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Cabril Indeterminado 31622 t 

Mamoa de pequena dimensão, composta totalmente por quartzo leitoso, implantada a meia encosta. Ligeiramente destruída por 

crescimento de árvores. 

Acesso 

Na estrada de Pampilhosa da Serra - Cabril, do lado direito, antes dos depósitos de água, corta-se por estradão de terra que passa pelo topo do 
cabeço e inflete à esquerda, separando-se do que se dirige à Foz do Ribeiro. Diâmetro 4 m e altura 30 cm. 

Mamoa II do 
Vale de 

Mosqueiro 
Mamoa 

Pampilhosa 
da Serra 

Cabril Indeterminado 31628 t 

Mamoa de grande dimensão, composta maioritariamente por pedras de quartzo leitoso, implantada numa plataforma. Encontra-se 

bem conservada. Vê-se parte do anel lítico. Pode ter montículo de pedra associada à mamoa. Diâmetro 15 m, altura 100 cm. 

Acesso 

Na estrada Portela do Armadouro - Barragem de Santa Luzia, corta-se à esquerda, por estradão de terra. 

Mamoa III do 
Marmoral 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Cabril Indeterminado 31614 t 

Mamoa de pequena dimensão, composta maioritariamente por quartzo leitoso, implantada na plataforma do cabeço, 20m a nordeste 

da Mamoa II. Foi destruída recentemente por surriba para plantação de eucalipto. São visíveis algumas placas de xisto (ardósia) 

pertencentes à câmara funerária. Faz parte de uma necrópole bastante vasta, implantada em todo o planalto. Diâmetro 3m (?) 

Acesso 

Na estrada de Pampilhosa da Serra - Cabril, do lado direito, antes dos depósitos de água, corta-se por estrada de terra que leva ao 

topo do cabeço. 

Espólio 

Seixos quebrados em quartzito. 
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Mamoa III do 
Vale da Golpa 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Cabril Indeterminado 31623 t 

Mamoa de média dimensão, composta maioritariamente por quartzo leitoso, implantada a meia encosta. São visíveis grandes blocos 

de quartzo e lajes de xisto (ardósia), talvez da câmara funerária. Encontra-se afetada por plantação de eucaliptos, tendo desaparecido 

uma parte a este. Diâmetro 8 m, altura 100 cm. 

Acesso 

Na estrada de Pampilhosa da Serra - Cabril, do lado direito, antes dos depósitos de água, corta-se por estradão de terra que passa pelo topo do 
cabeço e se dirige à Foz do Ribeiro. 

Mamoa IV do 
Marmoral 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Cabril Indeterminado 31615 t 

Mamoa de média dimensão, composta maioritariamente por quartzo leitoso, implantada na plataforma do cabeço, 90m a nordeste 

da mamoa III. Encontra-se bem conservada, disfarçada no meio da vegetação arbustiva. Faz parte de uma necrópole bastante vasta, 

implantada em todo o planalto. Diâmetro 6m, altura 40 cm. 

Acesso 

Na estrada de Pampilhosa da Serra - Cabril, do lado direito, antes dos depósitos de água, corta-se por estrada de terra que leva ao topo do 
cabeço. 

Mamoa IX do 
Marmoral 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Cabril Indeterminado 31620 t 

Mamoa de pequena dimensão, composta maioritariamente por quartzo leitoso, implantada na plataforma do cabeço, 40m a norte da 

mamoa II. Foi destruída recentemente por uma surriba para plantação de eucalipto. Faz parte de uma necrópole bastante vasta, 

implantada em todo o planalto. Diâmetro 3m. 

Acesso 

Na estrada de Pampilhosa da Serra - Cabril, do lado direito, antes dos depósitos de água , corta-se por estrada de terra que leva ao topo do 
cabeço. 

Mamoa V do 
Marmoral 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Cabril Indeterminado 31616 t 

Mamoa de pequena dimensão, composta totalmente por quartzo leitoso, implantada na plataforma do cabeço, 70m a nordeste da 

Mamoa II. Encontra-se bem conservada, disfarçada no meio da vegetação arbustiva. Faz parte de uma necrópole bastante vasta, 

implantada em todo o planalto. Diâmetro 2m, altura 20 cm. 

Meio 

Terrestre 

Acesso 

Na estrada de Pampilhosa da Serra-Cabril, do lado direito, antes dos depósitos de água, corta-se por estrada de terra que leva ao topo do cabeço. 

Mamoa VI do 
Marmoral 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Cabril Indeterminado 31617 t 

Mamoa de pequena dimensão, composta totalmente por quartzo leitoso, implantada na plataforma do cabeço, 60m a nordeste da 

mamoa II. Encontra-se bem conservada disfarçada no meio da vegetação arbustiva. Faz parte de uma necrópole bastante ampla, 

implantada em todo o planalto. Diâmetro 3m, altura 30cm. 

Acesso 

Na estrada de Pampilhosa da Serra - Cabril, do lado direito, antes dos depósitos de água, corta-se por estrada de terra, que leva ao topo do 
cabeço. 

Mamoa VII do 
Marmoral 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Cabril -- 31618 t 

Mamoa de média dimensão, composta totalmente por quartzo leitoso, implantada na plataforma do cabeço, 40 m a este da mamoa 

II. Encontra-se parcialmente degradada e bastante disfarçada no meio da vegetação arbustiva. Faz parte de uma necrópole bastante 

vasta, implantada em todo o planalto. Diâmetro 6m, altura 40 cm. 

Acesso 

Na estrada de Pampilhosa da Serra - Cabril, do lado direito, antes dos depósitos de água, corta-se por estrada de terra batida que leva ao topo do 
cabeço. 
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Designação/ 
Processo 

Categoria/ Localização 
(concelho/freguesia) 

Cronologia CNS Meio Descrição 
Tipologia 

Mamoa VIII do 
Marmoral 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Cabril Indeterminado 31619 t 

Mamoa de média dimensão, composta totalmente por quartzo leitoso, implantada na plataforma do cabeço 35m a este da mamoa II. 

Encontra-se bem conservada e disfarçada no meio da vegetação arbustiva. Faz parte de uma necrópole bastante vasta implantada em 

todo o planalto. Diâmetro 6m, altura 50 cm. 

Acesso 

Na estrada de Pampilhosa da Serra - Cabril, do lado direito, antes dos depósitos de água, corta-se por estrada de terra que leva ao topo do 
cabeço. 

Mamoa da 
Lomba da 
Madeira 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Cabril Indeterminado 31570 t 

Mamoa de grande dimensão, composta por pedras de xisto e quartzo leitoso, situada em zona plana. Encontra-se bem conservada 

mas superficialmente arrasada por eucaliptal. Diâmetro 10m; altura 100cm. 

Acesso 

Na estrada Pampilhosa da Serra - Cabril, após Póvoa do Carvalhal, corta-se à direita por estradão de terra. 

Mamoa da 
Portela do 

Ribeiro 
Mamoa 

Pampilhosa 
da Serra 

Cabril Indeterminado 31609 t 

Mamoa de média dimensão, composta na maior parte por quartzo leitoso, implantada numa portela. Encontra-se mal conservada, 

tendo sido cortada do lado oeste pela estrada alcatroada e a Este por surriba de eucaliptos, restando uma faixa de 2 m de largura. 

Vêem-se lajes de xisto (ardósia) pertencentes á câmara funerária. Diâmetro 7m, altura 30cm. 

Meio 

Terrestre 

Acesso 

Na estrada de Pampilhosa da Serra - Cabril, do lado direito, no cruzamento para Malhou. 

Mamoa de 
Covões 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Cabril Indeterminado 31633 t 

Mamoa de média dimensão, assente numa chã, constituída na maior parte por quartzo leitoso. Encontra-se razoavelmente 

conservada. 

Meio 

Terrestre 

Acesso 

Na estrada Vidual de Cima - Fajão, do lado esquerdo, e frente ao estradão que vai para o Parque Eólico. 

Mamoa do 
Armadouro 

Mamoa 
Pampilhosa 

da Serra 
Cabril Indeterminado 31629 t 

Mamoa de grande dimensão composta maioritariamente por pedras de quartzo leitoso e algum xisto, implantada num cabeço suave. 

Encontra-se bem conservada, apesar de cortada na sua metade sul, por estradão florestal. 

Acesso 

Ao lado do estradão de terra que do cemitério do Armadouro se dirige ao Rio Unhais. 
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Designação/ 
Processo 

Categoria/ Localização 
(concelho/freguesia) 

Cronologia CNS Meio Descrição 
Tipologia 

Penedos da Mina Mina 
Pampilhosa 

da Serra 
Cabril Indeterminado 31632 t 

Trata-se de uma mina, conhecida popularmente por Mina dos Mouros. Tem uma entrada com 50 cm de largura e 80 cm de altura., 

que parece ter sido afeiçoada a pico; do lado direito tem outra abertura, que comunica com a galeria. A galeria tem atualmente cerca 

de 10 m de comprimento, por 1, 5/2 m de largura e 3 m de altura. Inicialmente é plana, começando depois a descer abruptamente. A 

sua continuação está obstruída por uma grande quantidade de calhaus quartzíticos. No exterior da plataforma, encontra-se um cone 

de dejeção resultante da mineração. Não se encontrou vestígios de povoado ou escória de ferro, em toda a extensão dos referidos 

penedos. No inquérito feito pelo Instituto de Arqueologia de 1956, o Padre Artur Mendonça de Neves, informa que havia tradição de 

que nos penedos se refugiaram os mouros aquando das lutas de conquista da terra lusitana. 

Meio 

Terrestre 

Acesso 

Situa-se no afloramento quartzítico da margem direita da barragem de Santa Luzia, a 600m a norte da povoação. É de difícil localização. 
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 TRABALHO DE CAMPO NA ÁREA DE ESTUDO  

Esta fase de trabalhos tem como objetivo o reconhecimento, descrição, classificação e 

inventariação dos dados inventariados durante a fase de pesquisa documental e o 

reconhecimento de indícios toponímicos e fisiográficos que apontem para a presença de outros 

vestígios inéditos relativos aos elementos de interesse arqueológico, histórico, etnográfico e 

patrimonial construído na área a ser afetada. 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de julho – Regulamento dos Trabalhos 

Arqueológicos, considerando as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

287/2000, de 10 de novembro), foi elaborado um pedido de Autorização para Trabalhos 

Arqueológicos à DRCC. 

Os trabalhos de campo foram realizados no dia 4 a 7 de fevereiro e 4 e 5 de julho. A visibilidade 

do terreno, no geral era parcial ou mesmo nula (ver DESENHO 12 do Volume III – Peças 

Desenhadas) e as condições meteorológicas adequadas. Da análise fisiográfica não foram 

identificados vestígios inéditos. 

De grosso modo, a área em estudo é essencialmente constituída por vegetação muito densa de 

arbustos onde a visibilidade é parcial como se pode ver pelas imagens registadas. A área onde 

serão colocados os 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. O solo é 

constituído por terras argilosas.  

O corredor da linha elétrica localiza-se em zonas 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 

Concretamente na Zona onde se identifica na Carta Patrimonial do PDM de Arganil, o sitio 

Carvalhal Redondo – Povoado Fortificado, Após visita de campo, 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. 

Nas Fotografias seguinte, apresenta-se o registo de todas as áreas a intervencionar com o 

projeto, nomeadamente a área de implantação dos 5 aerogeradores e envolvente e a área de 

implantação de cada apoio da linha aérea de 30 kV 
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Fotografia 4.29 - Registos fotográficos do trabalho de campo - prospeção na área de estudo 
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 OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS IDENTIFICADAS 

De acordo com a informação analisada, foram identificadas quatro Ocorrências Patrimoniais de 

caráter arqueológico dentro das áreas de incidência direta e indireta dos aerogeradores e 

corredor da linha elétrica. 

No DESENHO 12 do Volume III – Peças Desenhadas representa-se a Ocorrências Patrimoniais 

(OP) na área de estudo, bem como as visibilidades do terreno. No Anexo V.2 do Volume IV-

Anexos apresentam-se as Fichas de Sítio respetivas a cada ocorrência identificada. 

No quadro que se segue apresentam-se as Ocorrências Patrimoniais observadas no interior da 

área de estudo do Património, bem como a sua localização face ao projeto. 
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Quadro 4.37  - Caracterização das Ocorrências Patrimoniais classificadas 

N.º Designação Categoria Cronologia Localização administrativa Topónimo Fontes Localização face ao projeto 

1 OP1 Arqueológica 
Idade do bronze e idade do 

ferro 
Arganil, Cepos e Teixeira Carvalhal Base de dados Interior do corredor em avaliação 

Descrição 

No local veem-se vários calhaus de granito rolados de grandes dimensões, alguns estão alinhados parecendo 

estruturas. No entanto, não foi localizado nenhum material associado a estes muros. 

Acesso 

Na povoação de Cepos, desce-se no local com a placa indicativa de Pujadouro. Ao chegar perto do rio, atravessa-se 

uma ponte em direção à esquerda. Fica no monte também à esquerda. Segundo o PDM de Arganil tem cerca de 

232 587 m2.   

N.º Designação Categoria Cronologia Localização administrativa Topónimo Fontes Localização face ao projeto 

2 OP2 Arqueológica Indeterminado Pampilhosa da Serra, Fajão Vale da Chã Base de dados Interior do corredor em avaliação 

Descrição 

Trata-se de uma mina antiga que foi utilizada, em inícios do século XX, como fonte de abastecimento de água para regar. Segundo populares, a entrada encontrava-se limpa 

de silvas e era possível entrar dentro da mina. Desconhece-se o mineral a explorado. 

 

Acesso 

Não foi possível identificar a localização do sítio devido ao acesso estar condicionado por árvores abatidas.   

N.º Designação Categoria Cronologia Localização administrativa Topónimo Fontes Localização face ao projeto 

3 OP3 Arqueológica Indeterminado Pampilhosa da Serra, Fajão Foz do Coito Base de dados Interior do corredor em avaliação * 

Descrição 

Trata-se de uma mina que foi descoberta em 1982/83, quando construíram a estrada que liga estas duas povoações. 

Tem uma galeria à esquerda, a subir, e que parece ir dar à entrada primitiva, hoje completamente entulhada. Não 

se conhece que minério era explorado. A população diz que ali viviam os “mouros”. 

 

* Localiza-se no interior do corredor de avaliação segundo o PDM de Pampilhosa da Serra, mas de acordo com a 

base de dados do Endovélico, localiza-se fora do corredor.   

N.º Designação Categoria Cronologia Localização administrativa Topónimo Fontes Localização face ao projeto 

4 OP4 Arqueológica Indeterminado Pampilhosa da Serra, Fajão Cabeçada Base de dados Interior do corredor em avaliação 
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Descrição 

Mamoa de grande dimensão, composta por pedras de xisto, quartzo leitoso e seixos de rio em quartzito, situada 

num pequeno cabeço, sob marco geodésico, tendo sido afetada do lado oeste por construção de estradão. Diâmetro 

de 12 metros, altura de 50 centímetros. 
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 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

De uma forma geral, na ausência do Projeto em estudo, para a maioria dos fatores em avaliação, 

prevê-se que a situação atual se mantenha inalterada 
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4.13 PAISAGEM 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

No presente capítulo apresenta-se a caracterização paisagística do ambiente afetado pelo 

Projeto, analisando-se a sua capacidade de resposta às alterações previstas, de modo a avaliar 

os impactes que o Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço terá no seio da paisagem e 

determinar um conjunto de medidas que permitam a sua minimização. 

Para a caracterização visual da paisagem desenvolveu-se uma metodologia de análise com base 

nas suas características intrínsecas, como a geologia, os solos, os recursos hídricos, a fisiografia, 

entre outros, bem como nas suas características extrínsecas, manifestadas nas formas de 

apropriação do território pelo Homem (ocupação atual do solo, modelo de povoamento, 

tipologia dos sistemas culturais, entre outros). Com este objetivo, recorreu-se a pesquisa 

bibliográfica complementada por cartografia temática e ao reconhecimento de campo, onde se 

procedeu a um registo fotográfico da área de estudo e envolvente. 

Na análise deste fator ambiental definiu-se uma área de estudo constituída pela envolvente do 

projeto, considerando, tendo em conta a volumetria dos elementos propostos, uma área de 

influência de aproximadamente 10 000 metros, gerada a partir de todas as componentes de 

projeto, incluindo a linha elétrica que fará a ligação à Subestação da Pampilhosa da Serra. 

A opção por uma área de influência visual de 10 km para análise da Paisagem foi motivada por 

duas situações: a primeira por se considerar que dada a volumetria e tipologia das componentes 

de projeto, a área de influência visual é necessariamente superior a 5km, podendo alcançar nas 

situações de maior amplitude e acuidade visual os 20 km; e a segunda decorrente de um parecer 

emitido pela APA, que para um PERJAIA solicitava uma área de influência superior – “Deve ser 

considerada uma área de influência visual (área de estudo) não inferior a 20 km já que o raio de 

5 km é considerado insuficiente para a altura total do aerogerador (torre+pás) em avaliação 

(>180 m)”. (N/referência: S037795-201806-DAIA.DAP) 

Para uma melhor perceção do território em estudo recorreu-se também a uma caracterização 

de âmbito regional aferida no estudo de identificação e caracterização da paisagem de Portugal, 

publicado pela Direcção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano em 

2004: Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental.  

As Unidades de Paisagem definidas na publicação referida, zonas relativamente homogéneas 

em termos de características biofísicas e culturais, foram delimitadas e analisadas à escala de 

projeto, permitindo um conhecimento mais profundo e integrado da paisagem em estudo 

(Naveh e Liberman,1994). 

A apreensão e cruzamento das características que, no seu todo, materializam a paisagem 

permitiu estimar a sua Qualidade Visual e também a sua capacidade de dissimular um elemento 

exógeno (Absorção Visual), parâmetros fundamentais à aferição da suscetibilidade da paisagem 

(Sensibilidade Visual) à intrusão provocada pela introdução de um novo elemento. 
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A Qualidade Visual é um parâmetro subjetivo uma vez que resulta não só dos atributos do 

território, mas também da perceção do observador, encontrando-se relacionada com 

parâmetros estéticos qualitativos como a escala, o enquadramento, a diversidade, a harmonia, 

a textura, a cor, a forma e a raridade. De forma a diminuir a subjetividade na avaliação do valor 

cénico do território foram selecionados parâmetros associados a características intrínsecas da 

paisagem, como o relevo, a exposição e a presença de linhas de água, e a características 

extrínsecas refletidas na ocupação e humanização do território. 

 A Absorção Visual corresponde à capacidade de o território integrar ou dissimular um elemento 

exógeno, mantendo o seu carácter e o seu valor cénico. É estimada com base na morfologia do 

terreno, pela sua influência na amplitude visual (relevo) e na frequência de potenciais 

observadores na envolvente da área de intervenção, o público potencial da alteração ocorrida.  

A frequência de observadores é integrada nesta cartografia através do estudo das visibilidades. 

A carta de visibilidades foi gerada com base na morfologia do terreno, através do seu modelo 

digital, e na seleção de focos de potenciais observadores, estabelecendo-se o limite mais 

distante de avaliação a 10 000 m da área de intervenção, distância a partir da qual as 

intervenções e alterações previstas se começam a diluir na paisagem envolvente. Foram 

identificadas as seguintes tipologias de pontos de observação:  

• Focos de potenciais observadores permanentes 

o Aglomerados populacionais - demarcados através da cartografia de ocupação 

do solo – COS2018 e imagem satélite; 

o Montes e habitações isoladas - identificados na prospeção de campo e imagem 

satélite (Google Earth Pro e Bing Maps); 

• Focos de potenciais observadores temporários 

o Vias rodoviárias - demarcados através da cartografia temática; 

o Pontos de interesse – identificados recorrendo a pesquisa bibliográfica, 

cartográfica e prospeção de campo. 

Destes pontos foram geradas as bacias visuais, através de software de análise espacial, tendo 

em conta a altura média de um observador (1,70m), as diferentes alturas das componentes de 

projeto (ângulo vertical: -90 a 90º) e um raio de 10.000 (ângulo horizontal de 360º), de modo a 

permitir, através do seu cruzamento, aferir as áreas do território visíveis e não visíveis, e 

também as que apresentam maior e menor visibilidade, através da análise da sua frequência. 

Estes pontos concorrem para a elaboração da cartografia de forma ponderada, tendo em conta 

a sua importância no contexto dos observadores da paisagem em estudo e não privilegiando 

focos relativamente à sua relação visual com o projeto. 

As bacias visuais das povoações foram geradas tendo em conta toda a área edificada; dos pontos 

de interesse a área envolvente associada e das vias rodoviárias, a extensão total dos traçados 

integrados na área de estudo. Todas as bacias geradas contribuem de forma ponderada para o 

cálculo da frequência de visibilidades, base da carta de Absorção Visual. Refere-se que não se 

utiliza uma métrica de pontos de observação associado às vias, uma vez que se gera a bacia da 

totalidade de cada uma das vias consideradas na área de estudo, posteriormente ponderadas 

consoante a sua importância no cotexto da paisagem em análise.  
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Quadro 4.38 -: - Ponderação dos focos de observadores no cálculo da frequência de 
visibilidade. 

Focos de observadores Valor de ponderação 

Focos de observadores permanentes 

Povoações  

Grande 3 

Média 2 

Reduzida 1 

Focos de observadores temporários 

Pontos de interesse  2 

Vias 

Nacionais 2 

Municipais 1 

Caminhos municipais 1 

 

Ressalva-se que as bacias visuais geradas correspondem à visibilidade potencial, uma vez que 

não foi considerada a ocupação atual do solo, elemento da paisagem com forte influência na 

amplitude e alcance visual dos observadores presentes no território. Esta cartografia não tem 

assim em conta as características extrínsecas da paisagem, isto é, a presença de obstáculos 

visuais determinados por volumetrias associadas a manchas florestais, edificadas, entre outros. 

Por fim, a Sensibilidade Visual da paisagem reflete o grau de suscetibilidade à transformação, 

resultando do cruzamento entre a Qualidade e a Absorção Visual da paisagem em estudo, 

segundo a matriz que se segue. 

Quadro 4.39 - Sensibilidade Visual da Paisagem 

Absorção Visual 
Qualidade Visual 

Reduzida  Moderada Elevada Muito Elevada 

Elevada  Reduzida Reduzida Moderada Elevada 

Moderada  Reduzida Moderada Elevada Elevada 

Reduzida  Moderada Elevada Elevada Elevada 

 

 ENQUADRAMENTO PAISAGÍSTICO LOCAL 

A área de estudo considerada para a análise da paisagem abrange o território na envolvente do 

vale do Ceira, incluindo os flancos das serras da Lousã, a sudoeste, e do Açor, a nordeste, 

concretamente entre as povoações de Arganil (norte) e Pampilhosa da Serra (sul).  
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Integra-se fundamentalmente na região natural10 da Beira Serra, encontrando-se a sua estrema 

noroeste já na região natural da Beira Alta, e nas seguintes tipologias de paisagem, de acordo 

com as condições fisiográficas: Ribeira Subatlântica de regadio dominado na dependência do 

vale do rio Alva, a noroeste, uma estreita faixa de regadio dominante afeta ao vale do rio Ceira, 

a sul de Góis, e Montanhas de Granito e Xisto (nível pastoril e florestal) em correspondência com 

as serras da Lousã e Açor, e com a Sub-serra Erminiana nas zonas de encosta inferiores a 700 m. 

A área de análise insere-se na unidade morfoestrutural do Maciço Antigo ou Hespérico, 

constituindo o prolongamento ocidental da Cordilheira Central Ibérica (Complexo Xisto-

Grauváquico - Supergrupo Dúrico-Beirão), mais concretamente da Serra de Gredos em território 

espanhol e da Serra da Estrela já em Portugal.  

Encontra-se delimitada por importantes linhas estruturantes da paisagem: a N-NW pelo rio Alva, 

e a maior distância pelo Mondego do qual o primeiro é afluente, e a S-SE pelo imenso complexo 

xisto-grauváquico aqui materializado nas Serras da Lousã e do Açor, e a maior distância pelo rio 

Zêzere, este já afluente da margem direita do Tejo. 

O rio Ceira encaixado na superfície de abatimento correspondente a uma escarpa de falha, 

atravessa a área em estudo na metade sul da mesma, estabelecendo o limite norte da referida 

Cordilheira Central. 

Esta área destaca-se do imponente maciço granítico da Serra da Estrela por se apresentar 

dominada pelas formações de xisto, por vezes entrecortadas por afloramentos quartzíticos, cujo 

um dos exemplos mais notáveis se encontra na face nascente da área de estudo, os 

denominados Penedos do Fajão. Refira-se ainda a presença, a norte do rio Ceira, de rochas 

sedimentares detríticas na faixa Góis - Arganil – Coja, confirmadas pelo topónimo como Areias 

do Fontão, aglomerado a nascente de Secarias. 

Estas diferenças litológicas originam uma morfologia muito diversificada. Às Serras da Lousã e 

Açor dominadas pelo xisto está associado um relevo vigoroso com linhas de água encaixadas, 

embora de cumeadas boleadas e mais baixas que nos granitos, sulcado por vales de pendentes 

muito ingremes, por vezes inacessíveis em especial nas vertentes a norte. 

Os afloramentos quartzíticos acompanham o vigor do relevo, que apenas se suaviza na zona NW 

da área em estudo, dominada pelas formações detríticas de idade mais recente na dependência 

do rio Alva. 

Estas considerações estão patentes nas cartas de análise fisiográfica apresentadas nas peças 

desenhadas em anexo. 

A Carta de Hipsometria , no DESENHO 13 do Volume III – Peças Desenhadas reflete a elevada 

variedade altimétrica da área de estudo, manifestando uma amplitude que ascende aos 1000 

metros, sendo atingidas as cotas mais elevadas no Cimo da Ribeira (marco geodésico da Rocha) 

no sector SE da área em estudo, e as cotas mais reduzidas nos vales dos rios Alva e Ceira, na 

extrema norte e sensivelmente no centro da área em estudo, respetivamente.  

 

10 Carta das Regiões Naturais de Pina Manique e Albuquerque 
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O forte encaixe das linhas de água está bem patente na diferença altimétrica entre o fundo dos 

vales e o topo das encostas que os delimitam, que chega a atingir os 650 m num curto espaço, 

com maior expressão no troço do rio Ceira, atenuando-se no vale do Alva. 

Importa referir que a cumeada mais elevada presente na estrema sul da área de estudo, definida 

pelos vértices geodésicos de Rocha (1190 m), Covo (936 m), Ramal (901 m), Decabelos (1052 

m), Caveira (1029 m), Malhadas (1000 m), Entre Capelas (932 m) e Pedra do Lumiar (874 m), 

constitui a linha de festo que articula as serras da Lousã e Açor e que separa as bacias 

hidrográficas do Mondego, a norte, do Tejo a sul. 

A carta de declives (DESENHO 14 do Volume III – Peças Desenhadas) apresenta também uma 

elevada variabilidade, embora sejam claramente dominantes as pendentes com declives 

superiores a 30%, confirmando a presença de um território marcado por um relevo vigoroso. 

Os declives mais suaves (inferiores a 5%) surgem apenas na estrema NW da área em estudo e 

estão circunscritos a pequenas áreas na dependência do rio Alva e de alguns afluentes, 

nomeadamente na envolvente a Coja, Secarias, Arganil e Sarzedo, e do rio Ceira, na proximidade 

de Góis e de um seu afluente – a ribeira de Celavisa. 

As pendentes mais acentuadas encontram-se naturalmente subordinadas à zona de serra, 

atingindo com bastante frequência inclinações superiores a 50%, em especial na zona de 

atravessamento do rio Ceira, que corre por vezes em gargantas profundas de elevado valor 

cénico.  

Na carta de Exposições (DESENHO 15 do Volume III – Peças Desenhadas é também evidente a 

diversidade morfológica da área em estudo, pela semelhante representatividade de cada uma 

das orientações, ficando bastante evidenciada a linha de separação das bacias do Tejo e 

Mondego devido ao predomínio das orientações norte e este, a norte da cumeada, e dos 

quadrantes sul e oeste, a sul da mesma. 

A área de estudo insere-se, segundo a classificação de Köppen-Geiger, numa zona de clima 

mediterrânico de verão fresco (Csb), correspondendo a uma região de maciços de clima 

diferenciado, do tipo montanhas. Os Verões são de tipo moderado a fresco e os Invernos são do 

tipo fresco a frio (Daveau et al., 1985). 

A elevada amplitude altimétrica já referida reflete-se, segundo Pina Manique e Albuquerque 

(1954), na presença de três andares Fitoclimáticos. O nível basal (inferior a 400 m), representado 

pela zona Mediterrâneo-atlântica (MA), o nível Submontano (400-700 m), representado pela 

zona Subatlântica Mediterrâneo-atlântica (SA.MA) e por fim o nível Montano (700 a 1000 m), 

representado pela zona Subatlântica (SA). 

Segundo o mesmo autor, a vegetação potencial/clímax desta área seria marcada pela presença 

de bosques de quercíneas, constituídos por Quercus robur, Quercus pyrenaica e Quercus suber, 

pinhais de Pinus pinea e Pinus halepensis, bem como florestas de Betula celtiberica e Castanea 

sativa, estas últimas associadas sobretudo às zonas mais frescas. De igual modo o Taxus baccata 

surgiria nas zonas mais montanhosas, ocupando as pendentes mais frescas e sombrias. 
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Contudo, na área em estudo verifica-se que a mata paraclimácica foi praticamente eliminada 

pelos frequentes incêndios que assolam esta região, e/ou dominada ao longo do tempo pelos 

povoamentos monoespecíficos de produção, primeiro de pinheiro bravo e mais tarde de 

eucalipto. Mais recentemente vem-se observando uma crescente invasão, sobretudo das 

encostas mais declivosas, após o deflagrar de incêndios, por espécies infestantes, 

nomeadamente por acácias e ailantos. Os resquícios das formações originais estão de um modo 

geral circunscritos a pequenos bosques e às galerias ripícolas, dos quais o mais emblemático é a 

Mata da Margaraça, localizada no sector NE da área em estudo.  

Esta mata, parcialmente ardida em Outubro de 2017 mas em franca recuperação, constitui uma 

das raras relíquias de vegetação natural das encostas xistosas do centro de Portugal, facto que 

justificou a sua classificação como Reserva Biogenética em 1991, estando a Serra do Açor 

protegida desde 1982 através da sua classificação como Paisagem Protegida (Decreto-Lei n. 

67/82, de 3 de Março) e incluída na 2ª Fase como Zona Especial de Conservação (ZEC) - 

Complexo de Açor, no âmbito da Rede Natura 2000 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 

76/2000, de 5 de julho). 

As características fisiográficas da área em estudo refletem-se numa ocupação distribuída pelas 

áreas agrícolas, matos e florestas, com uma clara dominância destas últimas. 

Efetivamente o substrato xistoso é responsável pela presença de solos delgados, ácidos, de baixa 

fertilidade, logo com grandes limitações para a atividade agrícola, encontrando-se esta 

circunscrita a pequenas áreas na envolvente dos aglomerados urbanos, ocupando as áreas mais 

aplanadas, geralmente na proximidade de linhas de água. 

No que se refere ao povoamento, verifica-se que a área em estudo manifesta a presença 

sobretudo de aglomerados de reduzida dimensão, que se localizam estrategicamente nas áreas 

de morfologia mais suave, maioritariamente nos vales e encostas menos declivosas orientadas 

a sul e poente, no sopé das Serras da Lousã e Açor. 

A norte do Ceira, embora as áreas florestais de produção de pinheiro bravo e eucalipto sejam 

dominantes, observa-se alguma diversidade em especial na envolvente dos aglomerados 

urbanos com a presença de outras folhosas, bem como de pequenos soutos. A ocupação 

humana apresenta maior densidade e concentração em especial na aproximação ao rio Alva, 

onde os declives se suavizam um pouco face ao restante território.  Destacam-se as duas sedes 

de concelho - Góis e Arganil – sendo ainda de referir Coja, Sarzedo, Secarias, Folques, Benfeita, 

Cerdeira e Moura da Serra na envolvente dos quais é praticada uma atividade agrícola marcada 

pela presença de hortícolas, pomares, olivais e vinha.  

A sul do rio Ceira o maior vigor do relevo determinou uma menor presença humana, os 

aglomerados são menores e em menor número, com escassas áreas agrícolas circunscritas a 

reduzidas bolsas na dependência destes pequenos núcleos rurais, destacando-se Fajão, Cepos, 

Colmeal e Cadafaz. A floresta de produção (pinheiro bravo e eucalipto), a par dos matos 

dominam este sector da área em estudo, concentrando-se estes últimos em especial no extremo 

SE onde as cotas ultrapassam os 800 m. 

A presença humana reflete-se igualmente na presença de uma rede viária na envolvente da 

serrania, constituída sobretudo por estradas e caminhos municipais, estruturados pelas estradas 

http://www.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/RN2000-intro
https://dre.pt/application/file/301341
https://dre.pt/application/file/301341
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nacionais 342 a norte, que articula na área em estudo Góis, Arganil e Coja, e a EN112 e EN343, 

a sul, que configuram em parte a linha de cumeada que separa a bacia do Mondego da bacia do 

Tejo. 

No reconhecimento de campo e da análise da Cartografia de Ocupação do Solo (COS2018), 

verificou-se que as diferenças litológicas e fisiográficas descritas estão associadas a diferentes 

tipologias de sistemas culturais que demarcam no território áreas relativamente homogéneas 

que se podem considerar Subunidades de Paisagem. 

 UNIDADES DE PAISAGEM 

De acordo com o referido na metodologia, para a caracterização da paisagem foi consultada 

uma publicação de âmbito regional, “Contributos para a Identificação e Caracterização da 

Paisagem em Portugal Continental”, que inclui maioritariamente a área em estudo na Unidade 

de Paisagem das Serras da Lousã Açor (UP61), do grupo de unidades de paisagem do Maciço 

Central. O extremo N-NW inclui-se já nas Unidades de Paisagem dos Montes Ocidentais da Beira 

Alta (UP41) e do Dão e Médio Mondego (UP45), do grupo de unidades de paisagem da Beira 

Alta. 

 

 

Figura 4.37– Excerto do mapa de unidades de paisagem presente na publicação Contributos 
para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental (sem escala) com 

área de estudo demarcada 
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No que se refere ao grupo de unidades de paisagem da Beira Alta, a paisagem da área de estudo 

reflete-se nas seguintes descrições: 

“Morfologicamente este grupo de unidades de paisagem constitui "um vasto plano inclinado 

drenado quase todo pelo sistema do Mondego" (Ribeiro, 1993), mas também pelo Vouga e 

Douro, onde se incluem várias serras (Montemuro, Freita e Arada, Caramulo, Bussaco, Leonil e 

Lapa), zonas mais ou menos onduladas e vales bem expressivos (Paiva, Vouga, Dão e Mondego). 

As onze unidades de paisagem que foram individualizadas neste grupo traduzem bem a 

presença desses contrastes morfológicos a que corresponde uma humanização bem distinta. 

"É acidentado o solo, sucedendo-se às pequenas ondulações do terreno as colinas, os cerros e 

os montes, separados uns dos outros, por quebradas e valeiros, onde sussuram as águas, caídas 

das alturas. As cumeadas ou são revestidas de urzes e de ásperos tojos, ou são toucadas com a 

rama verde negra dos pinheiros. Mas tão rica de seiva é toda a terra, que nos lugares em que o 

machado desbastou o pinhal, vedes logo aparecer a leira verdejante, que irá escorregando pela 

encosta, até se casar com a farta cultura dos vales. Aos soutos de castanheiros de carcomido 

tronco, e aos pinhais e carvalhedos, segue-se, aqui, o rico plaino animado pelo ribeiro e pelo 

moinho ruidoso; ali, a vinha a espreguiçar-se na encosta; mais acima, e longe, e perto, a oliveira. 

São tristes as aldeias, porque o granito beirão, mal desbastado enegrecido, lhes dá a cor do luto" 

(Silva Gaio, atado por Santa-Ritta, 1982). 

Apesar das especificidades traduzidas por cada uma das unidades de paisagem integradas neste 

grupo, há uma identidade comum associada à Beira Alta: a presença constante dos 

povoamentos florestais; a prevalência das cores verdes durante todo o ano; as manchas 

agrícolas constituídas por mosaico de pequenas parcelas, onde se cultiva a vinha, o milho, os 

cereais de sequeiro, a batata, as árvores de fruto ou onde se instalam os pastos viçosos; os 

muros de pedra, as oliveiras e/ou os cordões de vinha a compartimentar os campos; os 

espigueiros; as linhas de água acompanhadas por galerias de árvores frondosas. No essencial, 

são estes usos, juntamente com os numerosos valores do património arquitectónico e com a 

profusão de novas edificações dispersas (as "casas dos emigrantes") que definem o carácter da 

Beira Alta. 

Apesar destes traços comuns, não deixa de ser uma paisagem de contrastes, entre os elevados 

e sólidos blocos rochosos a que correspondem as serranias, com cumes mais áridos e 

despovoados que acentuam as feições do sofrimento de quem vive mais isolado, e as zonas mais 

baixas, encostas e vales agrícolas onde o clima é mais ameno e a terra fértil e húmida. Entre 

estes extremos, os espaços de transição - as colinas e encostas mais ou menos pronunciadas— 

repletas de pinheiros e eucaliptos, em manchas contínuas e homogéneas, não raras vezes 

calcinadas por incêndios dificilmente controláveis. 

 

Este grupo de unidades caracteriza-se por apresentar uma relativa diferenciação climática, 

resultado da situação geográfica em que se encontra, entre a faixa litoral e a zona mais interior 

do território nacional, conjunto, por sua vez, delimitado por montanhas. No geral, domina aqui 

um tipo climático de transição, correspondente à sua maior penetração para o interior do 

território nacional, em que os dias ou períodos francamente atlânticos alternam segundo um 
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ritmo bastante caprichoso com os de matiz continental. As terras baixas são frequentemente 

invadidas por nevoeiro persistente.  

(…) 

As variações altimétricas significativas, resultado da presença das serras já referidas, com 

altitudes compreendidas entre os 600 e um pouco mais que 1000 m, (com excepção da serra do 

Buçaco que só atinge cerca de 550 m, e da serra de Montemuro que quase chega aos 1400 m). 

No sopé dos "Montes ocidentais", já na transição para a Beira Litoral e ao longo dos principais 

vales, as altitudes baixam para poente até cerca dos 100 m, enquanto que no restante território 

dominam as compreendidas entre 200 e 600 m. 

Este grupo de unidades inclui-se no Maciço Antigo, dominando os granitos calco alcalinos, com 

excepção de situações mais circunscritas: junto ao limite norte do conjunto, granitos alcalinos: 

a sul, rochas sedimentares xisto-grauváquicas bem como pequenas intrusões de rochas 

predominantemente detríticas; na extremidade ocidental, rochas sedimentares xisto-

grauváquicas com granitos alcalinos. 

Dominam neste grupo de unidades de paisagem os solos litólicos, gerido possível separar entre: 

• Zonas mais acidentadas (incluindo as serras) a poente (xistos) e norte (granitos), 

em que estão fortemente representados os solos litólicos húmicos, em parte fase 

delgada, sendo ainda muito significativos os afloramentos rochosos ou os 

litossolos; 

• Zonas de granitos, relativamente menos acidentadas, em que dominam os solos 

litólicos húmicos e não húmicos; mesmo aqui, são frequentes as fases delgadas 

daqueles solos, assim como os afloramentos rochosos. 

A este conjunto corresponde a zona de predominância natural do Quercus robur (carvalho roble) 

e do Quercus pyrenaica (carvalho negral). 

O uso solo dominante corresponde à presença dos sistemas florestais, actualmente dominados 

por povoamentos de eucalipto, depois de sucessivos incêndios terem destruído grande parte 

dos pinhais que foram sendo semeados e plantados de forma sistemática a partir dos anos 

quarenta e cinquenta do século XX. Esta enorme e relativamente recente expansão das áreas 

florestadas implicou, primeiro, a redução das superfícies de pastagens (principalmente baldios) 

e, num segundo tempo, a ocupação de áreas agrícolas que perderam interesse devido ao 

somatório de um conjunto de circunstâncias — a destruição do sistema agro-pastoril tradicional 

por efeitos das campanhas de florestação conduzidas pelos serviços do Estado, a reduzida 

dimensão das parcelas e a falta de condições de vida condigna nas pequenas povoações isoladas 

em zonas de difícil acessibilidade. Nas zonas baixas e mais húmidas, continua a praticar-se uma 

policultura de regadio em parcelas de reduzida dimensão; estas contactam com a base das 

encostas envolventes, onde só a vinha e alguns antigos socalcos ainda regados disputam o 

espaço ocupado pelas matas 

O povoamento é dominantemente aglomerado(…).  

Quanto à estrutura das explorações agrícolas, esta apresenta-se no grupo de unidades de 

paisagem bastante uniforme, dominando claramente as explorações com dimensão 
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compreendida entre 1 e 4 hectares, tendo ainda alguma expressão as que envolvem superfícies 

entre 4 e 10 hectares. (…) 

Relativamente às estruturas e infra-estruturas que se encontram presentes neste grupo de 

unidades de paisagem e às quais se associam impactes negativos significativos, há que destacar 

a rede viária principal (IP3, IP5, IC6 e IC 12), grande parte delas em construção ou remodelação. 

Este grupo de unidades não inclui actualmente nenhuma área protegida, apesar de conter 

valores naturais significativos, o que justificou a inclusão na Lista Nacional de um conjunto de 

Sítios da Rede Natura 2000 que, total ou parcialmente, abrangem superfícies do que se 

convencionou designar por Beira Alta (Sítios de Montemuro, Rio Paiva, Serra da Freita e Arada, 

Rio Vouga e Carregal do Sal)”. 

Concretamente no que se refere à Unidade de Paisagem dos Montes Ocidentais da Beira Alta 

(UP41), as características presentes na área em estudo estão bem espelhadas na passagem “Há 

(…) um elemento que lhe confere coerência – a predominância das matas de eucalipto e de pinhal 

bravo, bem como a permanência de áreas agrícolas, com um mosaico policultural nos vales mais 

abertos e na envolvente dos principais aglomerados” (p.43, DGOTDU,2004). 

A Unidade de Paisagem do Dão e Médio Mondego (UP45), com reduzida representatividade no 

extremo norte da área em estudo,  revê-se noterritório de paisagem complexa e variável, 

apresentando, porém, um elemento identificador “o padrão do uso do solo relaciona-se 

estreitamente com o relevo: as cumeadas e as encostas mais declivosas encontram-se cobertas 

por matas, sobretudo de pinheiro bravo e eucalipto. Nas zonas mais planas a ocupação é 

predominantemente agrícola”. 

No que se refere ao grupo de unidades de paisagem do Maciço Central, a paisagem da área de 

estudo reflete-se nas seguintes descrições: 

“Conjunto de unidades de paisagem que morfologicamente se caracteriza por um notável 

alinhamento montanhoso, enorme massa rochosa de xistos e de granitos com continuidade, o 

que determinou o seu agrupamento, apesar das múltiplas distinções que justificam a 

diferenciação das duas unidades de paisagem, baseada essencialmente na natureza do subsolo 

— o xisto nas serras da Lousã e do Açor e a granito dominando na serra da Estrela. 

As primeiras com um releio emaranhado e Íngreme, solos esqueléticos, poucas fontes e raros 

ribeiros perenes. O povoamento das Serras de xisto conheceu o seu apogeu nas anos 40 do 

século XX; a seguir (em grande parte devido à sua florestação maciça, conduzida de inicio pelos 

Serviços Florestais nos extensas baldios que sustentavam os sistemas pastoris tradicionais), 

esvaziaram-se rapidamente (…), a ponto de várias aldeias se encontrarem hoje completamente 

abandonadas. (…)” (Daveau, 1995). 

(…) 

As serras da Lousã e do Açor não são tão impressionantes no seu conjunto. De facto, tanto o 

relevo menos vigoroso como as extensas, densas e monótonas manchas florestais, de matos ou 

de terrenos recentemente ardidos que ocupam estas serras subtraíram-lhes algum do encanto 

que outrora encerravam. Actualmente, os sítios mais interessantes do ponto de vista ecológico 
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ou paisagístico exigem uma busca mais pormenorizada e acabam por se encontrar nos vales 

mais encaixados e/ou em zonas menos acessíveis. 

A distinção litológica também é evidenciada na arquitectura tradicional com pedra à vista o que 

confere identidade a estas unidades de paisagem serranas. Contudo, como resultado do êxodo 

que se tem verificado nas últimas décadas, em particular na serra da Lousã e do Açor, assiste-se 

à descaracterização significativa das aldeias devido ao seu abandono e posterior ruina. Para a 

banalização da arquitectura popular que se verifica na Serra da Estrela, muito contribuíram as 

construções promovidas pelos emigrantes. Por Outro lado têm Sido desenvolvidos esforços no 

sentido de recuperar alguns dos conjuntos com maior valor patrimonial, nomeadamente no 

âmbito do programa das "Aldeias Históricas", como é o caso de Piódão. 

O clima associado ao maciço montanhoso se, por um lado, se caracteriza por apresentar 

características diferenciadas da região em que se inscreve, par outro, é marcado por forte 

dissimetria climática (Ribeiro, Lautensach e Daveau, 1998). Os valores de temperatura e 

precipitação média anual ilustram algumas das principais características associadas ao Maciço 

Central. Assim, na parte mais elevada e central do maciço, ocorrem os valores médios anuais de 

temperatura mais baixos (inferiores a 7,50) e de precipitação mais elevados (superiores a 1600 

mm, atingindo máximos de aproximadamente 2400 mm); nas periferias do maciço as 

temperaturas médias anuais são mais elevadas (entre 10 e 12,50) e as precipitações menos 

expressivas mas, em todo a caso, sempre superiores aos 1200 mm. Os Invernos são frios ou 

muito frios, enquanto os Verões são frescos a moderados (Ribeiro, Lautensach e Daveau, 1998) 

As oscilações altimétricas são naturalmente muito grandes, subindo desde os 600 a 700 metros 

(cerca de 1000 m no extremo nordeste junto à Guarda), até aos pontos culminantes da Estrela 

(Torre, con o máximo de Portugal continental — 1993 m), do Açor (1342 m em S, Pedro do Açor) 

e da Lousã (1205 m). 

"As manchas de granito e de xisto determinam (diversos) estilos de paisagem (…). O Granito (…) 

é muito mais permeável que os xistos argilosos. Estes cobrem-se portanto de uma cabeleira de 

sulcos por onde correm as águas das chuvas; a rocha parte-se e esfolheia-se, reduz-se a 

fragmentos ínfimos evacuados pela escorrência difusa e pelo escoamento torrencial. Todas as 

escarpas se esbatem, todas as superfícies se degradam. Nos xistos, todas as formas dissecadas 

por uma rede hidrográfica muito densa, conservando-se só algumas poucas escarpas de falha e 

transformando-se as superfícies altas nun mar de cabeças. (...) No granito, a alteração penetra 

profundamente na rocha sem modificar as formas da superfície; a arenização conserva, ou até 

exagera, uma topografia de maturidade, com vales escancarados, fundos largos e vertentes 

esbatidas; mas mantêm-se ao mesmo tempo indefinidamente vigorosas as formas de todos os 

desníveis. Como a decomposição dos elementos do granito não se faz ao mesmo tempo, dão 

blocos ou saibro de alteração: portanto fragmentos finos e grosseiros, faltando a gama de 

dimensões intermédias que, pelo contrário, constitui a regra nos taludes das vertentes de xisto. 

" (Ribeiro, Lautensach e Daveau, 1987). 

Na zona dos xistos dominam os solos litólicos húmicos, associados quase sempre a litossolos e 

a afloramentos rochosos. (…). 
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A este grupo de unidades de paisagem corresponde a predominância natural do Quercus robur 

(carvalho roble), em altitude é significativa a presença do vidoeiro e da tramazeira. A inclusão 

de três Sitios (Serra da Estrela, Complexo do Açor e Serra da Lousã) na Lista Nacional de Sítios 

(Rede Natura 2000) corresponde à presença de numerosos Habitats Naturais e de espécies da 

fauna e flora incluídos na Directiva "Habitats" (ICN, 1996 e Resolução do Conselho de Ministros 

na 76/2000, de 5 de Julho). 

"Na Cordilheira Central não há centros e a sua área reparte-se por concelhos da periferia, que 

abrangem uma parte de serra, outra de terra chã(…) as cidades são periféricas embora 

implantadas no interior da área montanhosa. (…) 

As formas mais elementares da economia da Montanha encontram-se (...) nas serras de xisto, 

que foram as últimas a povoar-se (…). A pobreza em gado grosso era tal que os animais de 

lavoura eram quase desconhecidos e, da surriba ao carrejo, tudo se fazia a braço de homem. 

Nem as ovelhas se acomodam ao magro pascigo, onde só as cabras encontram alimento. 

Tradicionalmente circundava as povoações um âmbito tão exíguo que mal dava para sustentar 

uma dezena de moradores: estes procuravam em póvoas temporárias, habitadas só no tempo 

das fainas agrícolas, um suplemento de colheitas. A maior parte das culturas há muito 

conhecidas nas terras baixas entraram aqui tarde a medo (…); a oliveira vive à sombra das casas 

e no recôncavo dos vales, o próprio centeio tinha na alimentação papel inferior ao da castanha. 

As sementeiras recentes de pinhal (e posteriores plantações de eucalipto) que restringem os 

terrenos de mato e pastagem, vêm ainda limitar mais as possibilidades de desenvolvimento da 

população que, não encontrando recursos na terra, emigrou, para fora do Pais, para os baixos 

mesteres da capital, ou, em grandes ranchos, procurava outrora trabalho e ganhos nas ceifas e 

na apanha da azeitona das terras do Campo (Ribeiro, 1993). 

(…) 

Relativamente à dimensão das explorações agrícolas, observa-se uma diferença significativa 

entre as duas unidades que constituem este conjunto. 

 Na serra da Estrela, num quadro relativamente variado, pode realçar-se a dominância de 

explorações com áreas compreendidas entre 1 e 20 ha. A sudoeste, coincidindo grosso modo 

com as serras da Lousã e do Açor, as explorações passam a ter superfícies nitidamente mais 

baixas, verificando-se a dominância das que têm áreas inferiores a 4 ha. 

Focando a unidade de paisagem das Serras da Lousã e Açor (UP61), verifica-se que esta se revê 

na descrição de “Quem do extremo meridional da Serra da Estrela, olhar para poente descobre 

uma sucessão monótona de cimos boleados que facilmente se associam à ideia de 

desertificação. Mas, por entre cabeços arredondados e cristas xistosas escondem-se vales com 

grandes quedas de nível e linhas de água encaixadas onde pode surgir o inesperado” (Castro 

Henriques, in p.181, DGOTDU,2004). 

Foram também integradas as Unidades de Paisagem identificadas no Estudo de Impacte 

Ambiental elaborado para os Parques Eólicos de Toita, Arouca–Silva e Vale–Grande / Burrela, 

redesenhadas e analisadas agora à escala do presente projeto. Foram assim delimitadas as 

seguintes Subunidades de Paisagem (DESENHO 16 do Volume III – Peças Desenhadas): 
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▪ SUP1 Vale do Rio Ceira e Ribeira de Celavisa 

▪ SUP2 Maciço Xistoso das Serras da Lousã e Açor - a Norte do rio Ceira 

▪ SUP3 Maciço Xistoso das Serras da Lousã e Açor - a Sul do rio Ceira 

▪ SUP4 Vale do Rio Alva e seus AFLUENTES 

 VALE DO RIO CEIRA E RIBEIRA DE CELAVISA 

Como já se teve oportunidade de referir, o rio Ceira encaixado na superfície de abatimento 

correspondente a uma escarpa de falha, estabelece o limite norte da Cordilheira Central, 

assumindo uma elevada expressividade na área em estudo ao separar um território mais austero 

e despovoado a sul, de um território onde o ligeiro adoçamento do relevo se traduz numa maior 

diversificação da ocupação e humanização. 

Esta paisagem caracteriza-se pela elevada variabilidade altimétrica, numa amplitude a rondar 

os 500 metros, determinada pelo encaixe do rio Ceira entre a linha de cumeada que se estende 

a sul, entre os cumes assinalados pelos vértices de Rocha, Covo, Ramal, Decabelos, Caveira, 

Malhadas, Entre Capelas e Pedra do Lumiar, que constitui a separação das bacias hidrográficas 

do Tejo e Mondego, e a cumeada a norte, descrita pelos vértices de Monte Rabadão, Cabeço do 

Pião, Cabeço do Gato, Alto do Carvalhinho, Catraia, Selada dos Catrapeiros e Carambola. 

Os desníveis referidos traduzem-se num relevo muito vigoroso, dominado por declives 

superiores a 30% e onde são muito frequentes as vertentes com inclinações superiores a 50%. 

As áreas de morfologia menos acidentada (<12%) são raras e reduzidas, coincidindo com os 

locais onde se estabeleceram os núcleos rurais e na envolvente dos quais se pratica alguma 

agricultura de subsistência, nomeadamente Cortegaça, Cabreira, Colmeal, Vale Pardieiro, 

Cavaleiros e Casal Novo. 

Refira-se, contudo, que para jusante de Góis, o vale do rio Ceira alarga-se, possibilitando um 

maior aproveitamento agrícola e, consequentemente, uma maior humanização do território, 

com o estabelecimento desta vila sede de concelho. 

Este alargamento do vale do Ceira prolonga-se ao longo de um seu afluente – a ribeira de 

Celavisa – onde se verifica igualmente uma ocupação humana mais significativa com a presença 

de áreas agrícolas expressivas e de maior densidade de núcleos rurais. 

As características fisiográficas desfavoráveis descritas refletem-se numa ocupação dominada 

por matos, florestas de produção de eucalipto e, sobretudo, pinheiro bravo, intercaladas por 

pequenas manchas agrícolas nas áreas de morfologia mais suave já mencionadas, bem como de 

pequenas bolsas de castanheiros e outras folhosas. 

Nesta subunidade identificam-se elementos notáveis naturais e de origem antrópica, 

destacando-se: a capela do Castelo (Góis), o poço do Pego e as praias fluviais de Cabreira e 

Colmeal. 
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Fotografia 4.30 - Vale do rio Ceira com povoação de Góis (Esquerda) e Vale do rio Ceira no 
atravessamento de Góis (Direita) 

  

Fotografia 4.31 - Vale do rio Ceira na Praia Fluvial de Cabreira (esquerda) e Vale do rio Ceira 
encaixado na serrania (104) (Direita) 

 MACIÇO XISTOSO DAS SERRAS DA LOUSÃ E AÇOR - A NORTE DO RIO CEIRA 

Esta subunidade integra o relevo vigoroso das Serras da Lousã e Açor, a norte do rio Ceira, que 

atravessam a área em estudo sensivelmente ao centro, na direção NE-SW, sendo na linha de 

cumeada que materializa a fronteira entre o concelho de Góis e Arganil que se propõe implantar 

o sobreequipamento em análise, mais concretamente entre o Cabeço do Gato (marco geodésico 

da Gatuxa – 963 m) e o Alto do Carvalhinho (950 m). 

Como já descrito anteriormente, estas serras apresentam um relevo tipicamente xistoso, 

espelhado na sua morfologia ondulada onde as linhas de água surgem fortemente encaixadas 

em vertentes por vezes escarpadas, das quais sobressai o rio Ceira. 

A este maciço xistoso corresponde um degrau altimétrico, ascendendo na área em estudo, a 

norte do rio Ceira, aos 1162 m no marco geodésico da Carambola, amplitude que se traduz na 

predominância de pendentes superiores a 30% e elevada frequência de vertentes que superam 

os 50% de inclinação. 

A ocupação do solo reflete as características fisiográficas. As cumeadas mais elevadas e, regra 

geral, com menor espessura de solo, encontram-se revestidas por matos baixos e a vegetação 

herbácea, dominando no restante território a exploração florestal de produção, sobretudo de 

pinheiro bravo. Pontualmente surgem áreas agrícolas, localizadas nas áreas mais aplanadas e 
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em geral na proximidade de linhas de água, em direta relação com os aglomerados urbanos, 

bem como algumas matas de folhosas, com maior frequência associadas às zonas de vertente 

baixa e vale. 

Efetivamente, a amplitude altimétrica em presença, promovendo variações climáticas, fomenta 

uma relevante diversidade na vegetação, com a ocorrência de azinheiras (Quercus rotundifolia) 

nas zonas mais secas e ensolaradas e de carvalhais de carvalho roble (Quercus robur) e carvalho-

negral (Quercus pyrenaica) nas vertentes mais frescas e húmidas.  

Apesar dos carvalhais merecerem especial destaque, há que referir igualmente a presença de 

povoamentos de espécies lauróides  como o loureiro (Laurus nobilis), o azereiro (Prunus 

lusitanica ssp lusitânica), e o medronheiro (Arbutus unedo), povoamentos de azevinho (Ilex 

aquifolium), bem como algumas galerias ribeirinhas bem conservadas, onde se observam 

salgueiros (Salix alba), choupos (Populus alba), amieiros (Alnus glutinosa) e freixos (Fraxinus 

Excelsior). 

Estas espécies constituem em alguns locais expressivas áreas de vegetação natural classificadas 

como habitats de valor ecológico relevante, motivando a classificação das Serras da Lousã e do 

Açor como Sítios de Interesse Comunitário da Rede Natura 2000, e desta última como Paisagem 

Protegida. 

A Mata da Margaraça, já referida, e a Fraga da Pena, acidente geológico que origina um conjunto 

de várias quedas de água ao longo de um curso de água permanente, constituem dois locais de 

especial destaque na Serra do Açor, localizando-se ambos na área em estudo, a nascente de 

Sardal. 

A Serra da Lousã, especialmente a região de Góis apresenta uma grande diversidade de 

depósitos minerais, conhecida por possuir grandes jazigos que deram origem às minas da 

Panasqueira, Argemela, Segura e ao Couto Mineiro de Góis. 

No que se refere à presença humana, esta é marcada por pequenos aglomerados rurais, com 

maior relevância para Cepos, Benfeita, Cerdeira e Moura da Serra.  

No interior das povoações existem frequentemente elementos notáveis, identificando-se fora 

destes também inúmeros pontos de interesse, destacando-se: a capela do Sr. º da Amargura, o 

Cabeço do Gato, a Fraga da Pena, a gruta natural de Cavaleiros, o povoado de Carvalhal 

Redondo, o santuário de N. Sr.ª da Guia, a zona de lazer de Cepos e, com maior relevância a 

Mata da Margaraça. 

Importa referir também a presença nesta unidade dos parques eólicos de Vale Grande, Açor e 

Toutiço (Vale Grande – Burrela), coincidentes com a cumeada assinalada pelos vértices de Vale 

Grande e Carambola, totalizando atualmente 17 aerogeradores na área de estudo, 

prolongando-se estas estruturas ao longo da cumeada para nascente.  
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Fotografia 4.32 - Serranias a norte do Ceira 

 

Fotografia 4.33 - Parque eólico no cimo da cumeada 

 MACIÇO XISTOSO DAS SERRAS DA LOUSÃ E AÇOR - A SUL DO RIO CEIRA 

Esta subunidade integra o território de morfologia vigorosa a sul do rio Ceira. Nesta morfologia 

ondulada de cabeços arredondados típica das formações de xisto, sobressai o alinhamento que 

configura a linha de separação das bacias hidrográficas do Mondego, a norte, e do Tejo, a sul, e 

a escarpa quartzítica dos Penedos da Penalva ou de Fajão. 

É nesta área que se localiza o ponto de maior cota na área em estudo – o marco geodésico da 

Rocha (1190 m), verificando-se uma amplitude altimétrica de praticamente 1.000 m entre o 

fundo do vale do rio Ceira, no seu troço mais a jusante na área em estudo, e este marco.  
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Esta diferença altimétrica é acompanhada pela ocorrência de declives muito acentuados, com a 

esmagadora maioria da área incluída nas classes altimétricas superiores a 30%, e com forte 

presença de vertentes com pendente superior a 50%. 

Nesta subunidade a matriz de ocupação diferencia-se da observada a norte, manifestando-se as 

vertentes do sector poente revestidas por povoamentos florestais de produção, onde a espécie 

predominante é o pinheiro bravo, e o sector nascente, de cotas mais elevadas, dominado por 

matos baixos (urzais, carquejais, tojais e giestais) e vegetação herbácea natural. 

O povoamento localiza-se estrategicamente em zonas de menor cota, geralmente a meia 

encosta, em zonas onde os declives se suavizam um pouco, destacando-se pela sua dimensão, 

os aglomerados de Cadafaz, Carvalhal e Fajão. 

Identificam-se também alguns elementos notáveis dispersos no território, evidenciando-se a 

gruta natural da Fonte do Soeirinho, as mamoas da Cabeçada e do Covo, a mina de Foz de Coice, 

Algares, o miradouro natural de Fajão e, com maior relevância, os penedos quartzíticos de 

Penalva ou Fajão. 

Importa referir também a presença nesta unidade dos parques eólicos de Pampilhosa da Serra, 

Toutiço (Vale Grande – Toita), Beira (Cadafaz II), Cadafaz/Góis e Malhadas, coincidentes com as 

cumeadas assinaladas pelos vértices de Covo, Decabelos, Toita, Soeirinho, Caveiras, Malhadinha 

e Malhadas, totalizando atualmente 75 aerogeradores na área de estudo, prolongando-se estas 

estruturas ao longo da cumeada para nascente e poente. 

 

Fotografia 4.34 - Serranias a sul do Ceira 
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Fotografia 4.35 - Penedos da Penalva (de Fajão 

 VALE DO RIO ALVA E SEUS AFLUENTES 

Esta subunidade inclui o rio Alva e as vertentes menos declivosas que se estendem até ao sopé 

das Serras da Lousã e Açor. Corresponde a um território nitidamente menos vigoroso, a N-NW 

da cordilheira descrita, que apesar de ainda ondulado, apresenta uma morfologia 

consideravelmente mais suave, de menor altitude (curvas de nível 120 e 400 m) e pendentes 

menos gravosas. Ainda assim, observam-se pendentes acentuadas (>25%), sobretudo 

associadas aos limites da subunidade e às vertentes das ribeiras do Fontão e Folques. As áreas 

mais aplanadas, nas quais os declives são, na sua maioria inferiores a 12%, ocorrem na 

envolvente a Arganil, Secarias e Coja. 

As condições fisiográficas mais favoráveis, refletem-se na apropriação do território. Verifica-se 

uma maior presença humana, com aglomerados mais densos e de maior dimensão, na 

envolvente dos quais ocorrem expressivas áreas agrícolas ocupadas por pomares e olivais, bem 

como por pastagens, hortas e outras culturas temporárias de regadio e sequeiro, potenciadas 

pela maior planura e disponibilidade hídrica.  

Apesar desta unidade se encontrar igualmente dominada pelas florestas monoespecíficas de 

pinheiro bravo e eucalipto, coexistem com as áreas agrícolas, matas de folhosas que conferem 

a esta unidade uma matriz mais diversificada. 

No interior das povoações existem frequentemente elementos notáveis, identificando-se fora 

destes também inúmeros pontos de interesse, destacando-se: as capelas de Ladeira, S. Pedro, 

os santuários da N. Sr.ª das Necessidades e de Montalto (miradouro), o mosteiro de Folques, a 

zona de lazer de Folques e as praias fluviais de Alva, Benfeita, Coja, Cascalheira e Sarzedo. 
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Fotografia 4.36 - Vale do Alva 

 

Fotografia 4.37 - Vale do Alva 

 AVALIAÇÃO PAISAGÍSTICA – QUALIDADE VISUAL, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E SENSIBILIDADE 

Às características biofísicas da paisagem, descritas anteriormente, estão associados diferentes 

graus de absorção e de qualidade visual, que permitem aferir, através do seu cruzamento, as 

áreas de maior ou menor sensibilidade visual do território em estudo. 

Foram geradas de acordo com metodologia descrita as cartas de qualidade visual, frequência de 

visibilidades - absorção visual e sensibilidade visual, que se apresentam em anexo e se analisam 

de seguida.  

Analisando a qualidade visual (DESENHO 17 do Volume III – Peças Desenhadas), verifica-se que 

esta se manifesta muito variável, embora apresente uma matriz dominada pela classe 

moderada, função da predominância de floresta de produção de pinheiro bravo, ocupação que 
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não apresenta valor cénico ou ecológico relevante, mas não se assume como elemento 

dissonante na paisagem. 

Apesar da variabilidade referida identificam-se algumas áreas relativamente homogéneas 

integradas noutras classes de qualidade visual, nomeadamente o quadrante sudeste e a zona 

central da face poente. 

O quadrante sudeste, marcado pela presença de um relevo vigoroso revestido por matos baixos, 

ocupação que evidencia a morfologia singular do terreno e o carácter agreste da paisagem, 

sobressai pela maior predominância de áreas de elevado valor cénico. Enquanto a zona central 

da face poente, pela maior presença de povoamentos monoespecíficos de eucalipto, ocupação 

de reconhecido reduzido valor cénico e ecológico, se evidencia pela presença de áreas 

significativas de reduzida qualidade visual. 

Nesta cartografia identificam-se ainda na generalidade da área de estudo áreas de elevada e 

muito elevada qualidade visual a intercalar as ocupações referidas. A qualidade elevada 

encontra-se associada sobretudo aos mosaicos agrícolas, que imprimem nos vales e encostas 

adjacentes um padrão de cores e texturas que quebra a monotonia das ocupações 

predominantes e confere à paisagem maior diversidade e riqueza visual.  

Por sua vez, as áreas de muito elevada qualidade visual estão associadas a áreas de 

características naturais, como as linhas de água e respetivas galerias ripícolas, os bosques de 

folhosas autóctones, resquícios da mata paraclimácica da região, e os afloramentos rochosos 

dos quais se evidenciam, pela sua singularidade e expressividade na paisagem, as denominadas 

cristas ou penedos de Fajão.  

Por fim, as intrusões visuais estão relacionadas com a presença de elementos exógenos, 

nomeadamente áreas industriais e de extração de inertes, linhas elétricas e com os parques 

eólicos presentes nas cumeadas a nascente. 

Na tabela seguinte apresenta-se a quantificação das áreas em cada classe de qualidade visual, 

bem como a sua representatividade na área de estudo. 

Quadro 4.40 - Quantificação das áreas integradas em cada classe de qualidade visual 

Área 

Qualidade Visual 

Reduzida Moderada Elevada Muito elevada 

(ha) 6200 18544 9199 4969 

% 
16 48 23 13 

 

A quantificação exposta na tabela confirma assim o território descrito anteriormente, 

caracterizado pela predominância da moderada qualidade visual, sendo que a 

representatividade relevante das restantes classes reflete a variedade presente numa área de 

estudo tão vasta. 
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No que se refere à área de implantação dos aerogeradores previstos no âmbito do presente 

estudo, verifica-se que estes coincidem com uma cumeada (Gatucha) que foi alvo de um recente 

incêndio (2017), apresentando ainda sinais de degradação. Tendo em conta as pré-existências e 

considerando que haverá uma regeneração natural da vegetação pré-existente, verifica-se que 

a área de intervenção, se encontra na transição entre uma área de moderada e uma de elevada 

qualidade visual, associadas às diferentes ocupações das encostas. A encosta nascente, 

revestida por uma ocupação florestal monoespecífica de pinheiro bravo, apresenta 

potencialmente moderada qualidade, enquanto a face poente, dominada por um mosaico de 

matos baixos e manchas de folhosas, apresenta potencialmente elevado valor cénico. 

 No que se refere à linha elétrica, verifica-se que no troço entre a cumeada onde se localizam os 

aerogeradores e o rio Ceira, esta se desenvolve num território dominado pela moderada 

qualidade visual, promovida pela presença de matos pobres em regeneração. Pontualmente 

atravessa áreas de maior valor cénico associadas a manchas de folhosas autóctones, associadas 

sobretudo às zonas de talvegue. O vale do rio Ceira marginado por medronhal apresenta muito 

elevada qualidade visual e a paisagem atravessada pela linha a sul deste, e até à subestação de 

Pampilhosa da Serra, manifesta fundamentalmente elevado valor cénico, função de um 

revestimento de matos baixos que evidencia as formas singulares da paisagem destas vertentes. 

Analisando a cartografia de frequência de visibilidades (DESENHO 18 do Volume III – Peças 

Desenhadas), observa-se que a visibilidade é muito variável, verificando-se uma clara 

diferenciação entre os sectores norte e sul, função da variação na morfologia do terreno e na 

frequência e dimensão dos aglomerados populacionais. 

O sector sul manifesta uma menor frequência de visibilidades, apresentando inclusivamente 

expressivas áreas visíveis apenas dos observadores temporários que percorrem a rede viária 

nesta serrania, resultado da reduzida presença humana e do relevo muito ondulado, 

condicionando fortemente a amplitude visual dos observadores presentes neste território. 

Identificam-se sobretudo aglomerados de reduzida dimensão dispersos e de um modo geral 

associados a zonas baixas de vale, apresentando assim bacias visuais muito circunscritas. As 

áreas de maior visibilidade, traduzem a presença de zonas de maior concentração humana, 

verificando-se uma maior exposição visual sobretudo nas vertentes limítrofes, evidenciando-se 

neste sector o vale do rio Ceira e encostas adjacentes, pontuados pelas povoações de Cabreira, 

Sandinha, Candosa, Colmeal, Sobral, Soito e Malhada.  

Em oposição, a face norte, manifesta uma frequência de visibilidades a variar entre a moderada 

e a elevada visibilidade, função da maior presença e densidade populacional dos aglomerados 

em presença e também do menor vigor do relevo, que embora ainda ondulado, promove uma 

maior amplitude visual. Esta maior frequência de visibilidades é mais evidente no quadrante 

noroeste pela presença de aglomerados de maior dimensão, Arganil e Coja, coincidindo as áreas 

mais visíveis, na sua maioria, com as zonas mais proeminentes, consequentemente mais 

expostas aos observadores na envolvente. 

A área de implantação dos aerogeradores previstos no âmbito do presente estudo manifesta-

se, pela sua proeminência, na generalidade visível de observadores permanentes, contudo, 

apresenta maioritariamente reduzida visibilidade, função da envolvente marcada pela presença 

de diversas cumeadas com diferentes alturas e orientações, de encostas abruptas e muito 
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articuladas, impedindo o prolongamento dos eixos visuais dos observadores na proximidade. 

Evidenciam-se como mais visíveis a encosta sul do Cabeço do Gato, exposta às povoações de 

Carvalhal, Soito, Sobral e Bocado, e a encosta noroeste do Alto do Carvalhinho, exposta às 

povoações de Mancelavisa, Monte Redondo, Folques, Valbona, Torrozelas e Alqueve. 

Importa referir que os aerogeradores a implantar nesta cumeada serão necessariamente mais 

visíveis da envolvente, face à altura que apresentam. A análise da sua visibilidade, tendo em 

conta a volumetria das estruturas, será desenvolvida no capítulo de análise de impactes. 

No que se refere à linha elétrica, verifica-se que no troço a norte do rio Ceira esta se desenvolve 

alternadamente em áreas de muito reduzida e reduzida visibilidade, função da fraca presença 

humana e da reduzida amplitude visual associada à morfologia vigorosa em presença, 

verificando-se que a linha será visível neste troço pelos aglomerados de Soito, Monte Redondo, 

Malhada, Cepos e Adelar. Imediatamente a sul do Ceira, a linha atravessa uma área mais exposta 

e de maior visibilidade, atravessando posteriormente até à subestação alternadamente áreas 

de reduzida e muito reduzida visibilidade. A linha neste troço será potencialmente visível de 

Soito, Relvas, Malhada, Colmeal, Cepos, Ceiroquinho, Bouças e Cavaleiros de Baixo. 

Analisando a capacidade de absorção visual (DESENHO 19 do Volume III – Peças Desenhadas), 

observa-se esta é muito variável, verificando-se uma diferenciação entre os sectores norte e sul, 

função da variação na morfologia do terreno e na frequência e dimensão dos aglomerados 

populacionais. 

O sector sul manifesta uma maior concentração de áreas de moderada e elevada absorção 

visual, resultado da reduzida presença humana e do relevo muito ondulado, condicionando 

fortemente a amplitude visual dos observadores presentes neste território. As áreas de menor 

absorção, traduzem a presença de zonas de maior concentração humana, associada regra geral 

às zonas de vale, verificando-se expressivas áreas de reduzida absorção no vale do rio Ceira e 

vertentes adjacentes, pontuados pelas povoações de Cabreira, Sandinha, Candosa, Colmeal, 

Sobral, Soito e Malhada.  São escassas e diminutas as áreas de muito reduzida absorção visual, 

função da reduzida representatividade de áreas de elevada frequência de visibilidades. 

Em oposição, a face norte, manifesta uma predominância de áreas de reduzida e muito reduzida 

absorção, refletindo a maior presença e densidade populacional dos aglomerados em presença 

e também o menor vigor do relevo, que embora ainda ondulado, promove uma maior amplitude 

visual. O quadrante noroeste evidencia-se pela menor capacidade de absorção, função da 

presença de aglomerados de maior dimensão, Arganil e Coja, coincidindo as áreas de absorção 

muito reduzida sobretudo com as zonas mais proeminentes, consequentemente mais expostas 

aos observadores na envolvente.  

A área de implantação dos aerogeradores previstos no âmbito do presente estudo, manifesta-

se, pela sua proeminência, mas reduzida visibilidade, dominada pela moderada absorção visual, 

identificando-se apenas duas áreas de reduzida absorção visual, nas estremas norte e sul, 

associadas à maior exposição visual aos observadores na envolvente.  
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No que se refere à linha elétrica, verifica-se que no troço a norte do rio Ceira esta se desenvolve 

sobretudo em áreas de moderada e elevada absorção, promovidas pela reduzida a muito 

reduzida visibilidade, enquanto a sul do rio, a maior exposição visual desta vertente, se reflete 

numa absorção reduzida junto ao vale e moderada na vertente que ascende ao cume de Pedra 

D’Água, no qual se localiza a subestação. 

Por fim, a sensibilidade visual (DESENHO 20 do Volume III – Peças Desenhadas), resultado da 

conjugação entre a absorção e a qualidade visual, apresenta-se também muito variável, embora 

com um claro predomínio da reduzida suscetibilidade, função da presença de um relevo 

vigoroso, circunscrevendo as bacias visuais dos observadores dispersos no território, e uma 

ocupação predominantemente florestal sem relevância cénica ou ecológica.  

Sobressaem como áreas mais suscetíveis as cumeadas principais da serrania, ocupando 

essencialmente o quadrante sudeste, refletindo o elevado valor cénico destas zonas de altitude 

e a presença de um revestimento que evidencia as formas do relevo - matos baixos. Importa 

referir que a degradação da qualidade visual determinada pela presença de inúmeros 

aerogeradores nestas serranias, se repercute na sua sensibilidade visual. Embora sensível, esta 

paisagem manifesta-se atualmente menos suscetível à introdução de um elemento exógeno. 

Também as linhas de água e vales agrícolas adjacentes, pela qualidade visual e exposição aos 

aglomerados populacionais limítrofes, se assumem como áreas de elevada suscetibilidade, ao 

interromperem a matriz monótona conferida pelos povoamentos florestais monoespecíficos 

dominantes, evidenciando-se troços expressivos dos vales dos rios Ceira e Alva e da ribeira de 

Folques. 

Acrescem por fim as florestas de folhosas, resquícios da mata paraclimácica, em regressão pelos 

frequentes incêndios e invasão do seu espaço pelas culturas florestais de produção de pinheiro 

bravo e eucalipto. 

Os vales agrícolas ocupados por culturas, tornam-se mais suscetíveis a intrusões visuais 

negativas, quando na proximidade de povoações.  

A área de implantação dos aerogeradores previstos no âmbito do presente estudo, apresenta, 

pela sua proeminência no território, reduzida e elevada suscetibilidade à introdução de um 

elemento exógeno, função da variação do valor cénico, uma vez que ambas as encostas 

apresentam reduzida visibilidade, evidenciando-se apenas duas zonas mais expostas nas 

estrema norte e sul da cumeeira. A encosta nascente dominada por uma mancha florestal de 

pinheiro bravo, em regeneração após os últimos incêndios, apresenta reduzida suscetibilidade, 

enquanto a encosta poente ao apresentar um revestimento de matos baixos pontuados por 

manchas de folhosas assume elevada suscetibilidade.  

No que se refere à linha elétrica, verifica-se que no troço a norte do rio Ceira esta se desenvolve 

sobretudo em áreas de reduzida sensibilidade, interferindo a sul desta linha de água com um 

território nitidamente mais suscetível, pelo maior valor cénico e exposição visual que apresenta. 
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 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

No que se refere à paisagem, a não implementação do projeto em estudo faz prever a 

manutenção da paisagem descrita na situação de referência, caracterizada pela forte presença 

de matos e florestas de produção, prevendo-se apenas a regressão da atividade agrícola, 

fenómeno a que se tem assistido nesta região do país. 

Dadas as novas limitações impostas recentemente à plantação e replantação de eucalipto, 

prevê-se que esta ocupação não aumente de área, sendo substituída pela produção de pinheiro 

bravo, exploração já dominante nesta paisagem. 

Prevê-se uma expansão dos principais núcleos urbanos, mas uma menor propagação de 

habitações dispersas, função das alterações no emparcelamento rural definidas na Portaria nº. 

219/2016, que aumentou significativamente a unidade de cultura e das alterações 

recentemente introduzidas pela Lei de Bases da Política Pública de Solos, de Ordenamento do 

Território e de Urbanismo (LBPPSOTU) e pelo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT), extinguindo a categoria de solo urbanizável. 

É também provável um sobreequipamento dos outros parques eólicos existentes, por 

introdução de máquinas de maior dimensão ou substituição das antigas por equipamentos 

modernos, a que acresce a possibilidade de criação de pequenas centrais solares incluídas no 

novo conceito de parque híbridos. 
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5 AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

5.1 METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 CONSIDERAÇÕES GERAIS E ASPETOS METODOLÓGICOS 

A análise de impactes a desenvolver no âmbito de um EIA constitui um processo complexo tendo 

em conta a diversidade intrínseca do ambiente potencialmente afetado, traduzida na grande 

diferenciação de natureza e tipologia dos impactes. 

A amplitude do leque dos potenciais impactes de um Projeto, dos fatores físicos e ecológicos 

aos socioeconómicos e culturais, passando pelos fatores de qualidade ambiental, exige uma 

abordagem especializada e interdisciplinar com especificidades próprias, nomeadamente ao 

nível das metodologias e técnicas utilizadas na avaliação de impactes. A análise específica, por 

fator ambiental, é, assim, um momento indispensável da avaliação. 

No entanto, e tanto mais quanto o EIA constitui uma das peças centrais de um processo de 

tomada de decisão, a análise parcelar, por fator ambiental, deve ser complementada por um 

esforço de integração que procure, tanto quanto possível, dar base a uma análise global. 

Deste modo, e para além das metodologias setoriais específicas, torna-se necessário estabelecer 

uma base comum para a análise de cada fator ambiental, que possibilite uma avaliação global 

coerente. 

Para o efeito, é necessário clarificar, previamente, os seguintes aspetos: 

• Noção de impacte ambiental; 

• Aspetos gerais de identificação, previsão e avaliação de impactes. 

Por impacte ambiental entende-se a alteração, num momento futuro, de um determinado fator 

ambiental, provocada, direta ou indiretamente, por uma ação do Projeto, quando comparada 

com a situação, nesse momento futuro, na ausência de Projeto. 

Esta noção de impacte implica que a análise de impactes, para cada fator ambiental, tenha em 

conta a análise comparativa com a previsível evolução da situação existente, na ausência de 

Projeto. 

A análise de impactes envolve as seguintes fases: 
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Fases de Analise de Impacte Descrição 

Identificação de impactes, ou seja, 
especificar os impactes associados a 

cada fase do Projeto e ações a 
desenvolver 

A identificação de impactes constitui o primeiro 
momento da análise e consiste num levantamento 
preliminar de impactes que resulta do cruzamento 
das ações de Projeto na fase de construção, 
exploração e desativação, potencialmente geradoras 
de impactes, com as variáveis consideradas no 
âmbito de cada fator/vertente ambiental. 

Este procedimento implica a existência de uma 
listagem das atividades/ações do Projeto geradoras 
de impactes (capítulo 5.2) e uma sistematização das 
variáveis a considerar em cada fator ambiental. Exige 
uma definição de âmbito e de escalas geográficas de 
análise (capítulos 2.4.1 e 2.4.2). 

Previsão das características dos 
principais impactes em função dos 

critérios natureza, tipo, magnitude, área 
de influência, probabilidade de 

ocorrência, reversibilidade, duração e 
desfasamento no tempo 

A previsão inicia-se no próprio momento da 
identificação de impactes e tem como objetivo 
fundamental aprofundar o conhecimento das 
ligações de causa e efeito entre as ações do Projeto e 
os potenciais efeitos ambientais delas resultantes, 
configurando futuros possíveis, utilizando, para tal, os 
métodos e técnicas mais adequados e exequíveis às 
exigências e limitações de um EIA. 

A generalidade das previsões de impactes realizadas 
no EIA baseia-se nos seguintes passos: 

1-Análise das ações de construção, exploração e 
desativação do Projeto, recorrendo às informações 
prestadas pelo proponente e à experiência 
profissional dos técnicos envolvidos; 

2-Recolha e análise de informação sobre impactes 
verificados em Projetos similares, recorrendo a 
bibliografia e, mais uma vez, às informações 
prestadas pelo proponente e à experiência 
profissional dos técnicos envolvidos; 

3-Discussão da previsão realizada com outros 
membros da equipa do EIA e outros especialistas com 
experiência prática no âmbito da avaliação ambiental 
de Projetos. 

Avaliação da significância dos impactes 
residuais, ou seja, depois de 

consideradas as medidas adequadas e o 
grau em que as mesmas poderão 

mitigar os impactes previstos. 

A avaliação de impactes resulta das análises 
anteriores, tendo como objetivo construir e 
proporcionar uma noção da importância dos 
impactes analisados, recorrendo, para tal, à sua 
classificação através de um conjunto de parâmetros 
(critérios classificadores de impacte). 

A avaliação global efetua-se em função das análises 
setoriais, procurando traduzir, numa síntese 
avaliativa, os aspetos mais relevantes e os impactes 
mais importantes. 

Na avaliação global são considerados os seguintes 
aspetos: 

- Ações do Projeto mais relevantes, em função da 
importância dos impactes setoriais avaliados; 
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Fases de Analise de Impacte Descrição 

- Fatores ambientais mais relevantes, igualmente em 
função da importância dos impactes setoriais 
avaliados; 

- Explicitação dos critérios de seleção das ações e 
descritores ambientais e da importância dos 
impactes; 

 

Os aspetos gerais de identificação, previsão e avaliação de impactes do Projeto são referidos 

seguidamente, constituindo passos interligados e interativos de um mesmo processo. 

 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A classificação dos potenciais impactes ambientais induzidos direta ou indiretamente pelo 

Projeto, durante as fases de construção, exploração e desativação, é efetuada com base na 

consideração das suas características intrínsecas e das inerentes ao respetivo local de 

implantação, tendo em conta a experiência e o conhecimento dos impactes ambientais 

provocados por Projetos deste tipo, a experiência anterior da equipa técnica na realização de 

estudos de impacte ambiental e, finalmente, as informações e elementos recolhidos junto das 

entidades oficiais consultadas no âmbito do presente EIA. 

É utilizada uma escala qualitativa para a expressão dos impactes, baseada nos limiares de 

sensibilidade identificados para os diferentes fatores ambientais. O valor qualitativo atribuído a 

cada impacte tem em conta diferentes parâmetros, que de seguida se discriminam. 

No que se refere à sua “natureza”, os impactes são classificados como positivos ou negativos. 

Os impactes são classificados quanto ao seu “tipo” como impactes diretos ou indiretos. Os 

impactes indiretos do Projeto, ou seja, os impactes induzidos pela ocorrência de outros 

impactes, devem ser identificados e caracterizados sempre que se preveja a sua ocorrência. 

De acordo com a sua “área de influência”, os impactes são classificados como locais, regionais, 

nacionais ou transfronteiriços tendo em conta a dimensão da área na qual os seus efeitos se 

fazem sentir. 

A “probabilidade de ocorrência” ou o grau de certeza dos impactes são determinados com base 

no conhecimento das características de cada uma das ações e de cada fator ambiental, 

permitindo classificar cada um dos impactes como certo, provável ou improvável. 

Quanto à “duração”, os impactes são considerados temporários no caso de se verificarem 

apenas durante um determinado período, sendo permanentes em caso contrário. Estes podem 

ainda manifestar-se como cíclicos, caso se refiram a uma tendência com repetição em intervalos 

de tempo determinados. 
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Quanto à “reversibilidade” considera-se que os impactes têm um carácter irreversível ou 

reversível consoante os correspondentes efeitos permaneçam no tempo ou se se anulam, a 

médio ou longo prazo, designadamente quando cessar a respetiva causa. 

Relativamente ao “desfasamento no tempo” os impactes são considerados imediatos desde que 

se verifiquem durante ou imediatamente após a fase de construção do Projeto. No caso de só 

se virem a manifestar a prazo, são classificados de médio (sensivelmente até cinco anos) ou 

longo prazo. 

Relativamente à “magnitude” dos impactes ambientais determinados pelo Projeto, são 

utilizadas técnicas de previsão que permitem evidenciar a intensidade dos referidos impactes, 

tendo em conta a agressividade de cada uma das ações propostas e a sensibilidade de cada um 

dos fatores ambientais afetados. Assim, traduz-se, quando exequível, a magnitude (significado 

absoluto) dos potenciais impactes ambientais de forma quantitativa ou, quando tal não foi 

possível, qualitativamente, mas de forma tão objetiva e detalhada quanto possível e justificável. 

A magnitude dos impactes é assim classificada como elevada, moderada ou reduzida. 

Subsequentemente procurar-se-á atribuir uma significância (avaliação global) aos impactes 

ambientais induzidos pelo Projeto, para o que é adotada uma metodologia de avaliação, 

dominantemente qualitativa, que permite transmitir, de forma clara, o significado global dos 

impactes ambientais determinados pelo Projeto no contexto biofísico e socioeconómico em que 

o mesmo se insere, ou seja, o significado dos impactes induzidos em cada uma das vertentes 

ambientais analisadas. 

A atribuição do grau de significância de cada um dos impactes terá em conta o resultado da 

classificação atribuída nos diversos critérios apresentados, mas também a sensibilidade da 

equipa do EIA para as consequências desse impacte num contexto global; deste modo, poderão 

verificar-se impactes com classificações semelhantes nos diversos parâmetros caracterizadores, 

mas com resultados globais distintos em termos dos respetivos níveis de significância. 

Assim, no que se refere à “significância”, os impactes ambientais resultantes do Projeto em 

análise são classificados como sem significância, pouco significativos, significativos ou muito 

significativos.  

A significância é determinada consoante o grau de agressividade de cada uma das ações em 

análise, a vulnerabilidade do ambiente onde as ações se farão sentir e a possibilidade dos 

impactes negativos inerentes serem mitigados: 

• os impactes negativos sobre a geologia e geomorfologia são considerados muito 
importantes quando determinem importantes afetações sobre as formas de 
relevo ao introduzir alterações significativas na morfologia do terreno; quando 
afetem ou destruam formas naturais, pontos dominantes ou recursos 
geológicos; 

• os impactes negativos sobre os solos e uso do solo serão considerados muito 
importantes se forem afetadas áreas significativas para a prática agrícola; 

• os impactes negativos sobre a flora/habitats e fauna serão considerados muito 
importantes se determinarem significativas afetações sobre o equilíbrio dos 
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ecossistemas existentes, introduzindo roturas ou alterações nos processos 
ecológicos, afetando ou destruindo diversidade ou estabilidade das populações, 
espécies animais ou vegetais endémicas raras ou ameaçadas, ou atingindo de 
algum modo o património natural protegido por legislação específica; 

• em relação aos aspetos socioeconómicos, os impactes serão considerados 
muito importantes se induzirem alterações significativas sobre a forma e os 
padrões de vida das populações afetadas; 

• relativamente ao património, os impactes serão considerados muito 
importantes se o impacte implicar uma destruição total da ocorrência e se a 
mesma apresentar valor patrimonial elevado; 

• os impactes negativos sobre a qualidade do ambiente (água, qualidade do ar e 
ruído) serão considerados muito importantes se ocorrer uma afetação muito 
expressiva nos padrões de qualidade; 

• no que se refere à paisagem, embora se trate de um fator ambiental de maior 
subjetividade, é aceite com relativo consenso que deverão ser considerados 
impactes negativos muito importantes aqueles que determinarem alterações 
sobre áreas de reconhecido valor cénico ou paisagístico (em função do seu valor 
intrínseco ou da sua raridade), tendo em consideração o grau de intrusão visual 
provocado, a sensibilidade paisagística e visual da área, a extensão da área 
afetada e o número de potenciais observadores envolvidos.  

Os impactes identificados e classificados de acordo com o supracitado podem ainda ter um 

“carácter” simples ou cumulativo. 

No Quadro 5.1 resumem-se os critérios a utilizar na caracterização e avaliação de impactes 

ambientais. 

Quadro 5.1 – Critérios classificadores a utilizar na avaliação de impactes ambientais 

CARACTERÍSTICA DO IMPACTE AVALIAÇÃO 

NATUREZA 
Positivo 

Negativo 

TIPO 
Direto 

Indireto 

ÁREA DE INFLUÊNCIA (EXTENSÃO) 

Local 

Regional 

Nacional 

Transfronteiriço 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA 

Certo 

Provável 

Improvável 
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CARACTERÍSTICA DO IMPACTE AVALIAÇÃO 

DURAÇÃO 

Temporário 

Permanente 

Cíclico 

REVERSIBILIDADE 
Reversível 

Irreversível 

DESFASAMENTO NO TEMPO 

Imediato 

Médio prazo (+/- 5 anos) 

Longo Prazo 

MAGNITUDE 

Elevada 

Moderada 

Reduzida 

SIGNIFICÂNCIA 

Sem Significância 

Pouco significativo 

Significativo 

Muito significativo 

CARÁCTER 
Simples 

Cumulativo/sinergético 

 

 EFEITOS CUMULATIVOS  

Impactes cumulativos são impactes gerados ou induzidos pelo Projeto em análise que se irão 

adicionar a perturbações induzidas por Projetos passados, presentes ou previstos num futuro 

razoável, bem como pelos Projetos complementares ou subsidiários, sobre qualquer uma das 

vertentes ambientais consideradas.  

Este tipo de impactes pode assim resultar da acumulação de impactes similares ou da interação 

sinergística de diferentes impactes, cuja importância final resulta maior que a soma dos 

impactes individuais que os originam. 

Na identificação e avaliação destes impactes cumulativos, segue-se a metodologia geral acima 

identificada, associada a alguns passos adicionais: 

• Identificação dos recursos afetados pelo Projeto; 

• Limites espaciais e temporais pertinentes para a análise do significado do 
impacte sobre o recurso; 

• Identificação de outros Projetos ou ações, passados, presentes ou 
razoavelmente previsíveis no futuro que afetaram, afetam ou podem vir a 
afetar, com significado, os recursos identificados; 

• Análise das interações entre os impactes do Projeto em estudo e os impactes 
dos restantes Projetos ou ações identificadas e determinação da importância 
relativa na afetação dos recursos; 
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No caso concreto do presente Projeto, os impactes cumulativos deverão considerar 

cumulativamente, os aerogeradores já instalados e em funcionamento do Parque Eólico de 

Toutiço. 

Como potenciais impactes cumulativos resultantes do Projeto de sobreequipamento do Parque 

Eólico do Toutiço, identificam-se os resultantes de alteração na paisagem, na ocupação do solo, 

na fauna e habitats e no Ambiente Sonoro. 

5.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTES 

A implementação do Projeto tem associado um conjunto de ações com potenciais impactes 

ambientais, decorrentes das diversas fases de desenvolvimento do mesmo, as quais podem ser 

agrupadas em: 

• Fase de construção; 

• Fase de exploração; 

• Fase de desativação. 

Em seguida identificam-se as ações geradoras de impacte (AGI) relevantes para o Projeto em 

análise. Importa referir que as respetivas ações serão codificadas com numeração de modo a 

facilitar a sua referenciação a jusante no presente relatório síntese. 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

 

AGI 1: Implantação e utilização do estaleiro; 

AGI 2: Circulação de viaturas, maquinaria e veículos pesados afetos à obra; 

AGI 3:  Trabalhos de desmatação e decapagem das frentes de obra; 

AGI 4: Movimentação de Terras; 

AGI 5: Abertura/beneficiação de acessos aos Aerogeradores e Linha Elétrica 

AGI 6:  Depósito temporário de terras e materiais (escombro das escavações, terra 

vegetal, entre outros); 

AGI 7:  Transporte especial de materiais/equipamentos correspondentes aos 

elementos de Projeto; 

AGI 8:  Abertura e fecho de valas para interligação dos cabos elétricos e de 

comunicação entre os aerogeradores novos e o Posto de Corte; 

AGI 9:  Execução da fundação das torres dos aerogeradores (abertura de caboucos 

para as fundação e betonagem dos maciços de fundação); 

AGI 10: Execução das plataformas de montagem dos aerogeradores; 

AGI 11:  Montagem dos aerogeradores (torre, cabine e pás); 

AGI 12:  Construção do Posto de Corte, incluindo a montagem dos equipamentos 
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AGI 13:  Preparação do terreno para instalação dos apoios da Linha Elétrica de 30 kV 

AGI 14:  Montagem dos Apoios da Linha Elétrica de 30 kV 

AGI 15:  Montagem da Linha Elétrica de 30 kV 

AGI 16:  Abertura da Faixa de Servidão e faixa de gestão de Combustível da Linha 

Elétrica de 30 kV 

AGI 17:  Recuperação paisagística e renaturalização do terreno nas zonas 

intervencionadas onde não ficam infraestruturas à superfície, 

nomeadamente a área da plataforma de montagem, a vala de cabos e a zona 

de estaleiro. 

 

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

 

AGI 18: Produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável não 

poluente; 

AGI 19: Presença/Funcionamento dos elementos de projeto do 

Sobreequipamento (aerogeradores e acessos); 

AGI 20: Presença/Funcionamento dos elementos de projeto (Linha Elétrica de 

30 Kv) 

AGI 21: Manutenção e reparação dos equipamentos e acessos do 

sobreequipamento 

 FASE DE DESATIVAÇÃO 

AGI 22: Desmontagem dos aerogeradores e equipamentos associados; 

AGI 23: Demolição/desmontagem do Posto de Corte 

AGI 24: Desmontagem dos apoios da Linha Elétrica de 30 kV 

AGI 25: Circulação de viaturas e maquinaria para transporte de equipamentos 

e materiais; 

AGI 26: Recuperação paisagística da área desmobilizada 

5.3 ESTIMATIVA DAS ÁREAS A OCUPAR NAS FASES DE CONSTRUÇÃO E DE EXPLORAÇÃO 

 

Para a definição das áreas a afetar efetivamente pelos vários elementos de projeto, considerou-

se a definição de áreas de forma a não haver sobreposição de valores e consequentemente 

evitar quantificar mais área do que se espera afetar. 
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Deste modo, importa considerar o seguinte: 

a. Na Fase de Construção, a plataforma de montagem e a fundação do AEG, 

corresponde a uma área de aproximadamente 2115 m2 que inclui uma ligeira 

sobreposição das duas áreas. Refira-se que a plataforma de montagem será 

mantida ao longo da exploração do Projeto, para as situações de manutenção 

ou necessidade de colocar alguma máquina ou equipamento, gruas que aceda 

ao topo do aerogerador. Contudo, proceder-se-á à renaturalização da área, 

ficando a mesma perfeitamente enquadrada na envolvente; 

 

b. Os acessos e valas de cabo a implementar paralelamente aos mesmos, 

permanecem ao longo da exploração do Projeto, sendo que a vala será 

renaturalizada ficando à semelhança da plataforma de montagem devidamente 

enquadrada paisagisticamente. 

 

c. Na Fase de construção, considera-se uma área de trabalho temporária inerente 

aos apoios da linha elétrica, de 50m2, que serão recuperados apos implantação 

dos apoios das linhas. 

 

d. Relativamente ao Mastro Meteorológico, o mesmo corresponde a colocação de 

espias diretamente no solo, pelo que a sua afetação é considerada residual.  

No que respeita às quantificações das áreas a ocupar nas várias vertentes ambientais, 

apresenta-se no Quadro 5.2 uma estimativa das áreas a ocupar na Fase de Construção e na Fase 

de Exploração. Refira-se que o estaleiro constitui um elemento temporário, pelo que durante a 

Fase de exploração o mesmo é nulo. 

Neste âmbito importa considerar o seguinte: 

Quadro 5.2 – Estimativa das Áreas a Ocupar pelo Projeto do Sobreequipamento e Linha 
Elétrica nas Fases de Construção e Exploração 

Elementos de Projeto 
Fase de 

Construção 

Fase de 

Exploração 

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE TOUTIÇO (SPET) 

Aerogerador e Plataforma de 

Montagem 

Fundação do AEG + Plataforma de Montagem 

Área (m2) 2 115 2 043 

  

Acessos 

Acessos novos incluindo valeta de 50 cm 

Extensão (m) 642 642 

Largura (m) 5,5 5,5 

Área total (m2) 3 210 3 210 

Acessos existentes a beneficiar incluindo valeta de 50 cm 

Extensão (m) 3 200 3 200 

Largura (m) 5,5 5,5 
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Elementos de Projeto 
Fase de 

Construção 

Fase de 

Exploração 

Área total (m2) 16 000 16 000 

  

Valas elétricas 

Simples 

Extensão (m) 3 617 3 617 

Largura (média) 0,63 0,63 

Área total (m2) 2 279 2 279 

Em travessia 

Extensão (m) 119 119 

Largura (média) 1,2 1,2 

Área total (m2) 143 143 

  

Posto de Corte Área (m2) 263 263 

  

Mastro Meteorológico 
Mastro Meteorológico 

Área (m2) 78,5 78,5 

  

LINHA ELÉTRICA 30 Kv – PROJETO ASSOCIADO (LE.SPET) 

Linha Elétrica Aérea 

Apoios  (m2) 2 450 135 

Acesso a beneficiar (m2) 8 843 8 843 

Acesso novo (m2) 5 800 5 800 

Faixa de Servidão da linha de 

30KV - 7,5m para cada lado 

eixo da linha) e inclui Faixa 

de gestão de 

combustível.  Área 

condicionada pela presença 

do projeto, limitando o tipo 

de usos do solo no seu 

interior 

148 330 148 330 

ÁREAS DE APOIO TEMPORÁRIAS 

Estaleiro 
Área média de cada 

estaleiro (m2) 
445 - 

 

5.4 AVALIAÇÃO DE IMPACTES RESIDUAIS 

A avaliação de impactes realiza-se após consideração da integração de medidas que permitam 

evitar, reduzir ou eliminar os impactes negativos identificados, bem como potenciar os impactes 

positivos. 
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O objetivo da avaliação de um dado impacte é determinar a importância relativa e aceitabilidade 

dos impactes residuais. A identificação e qualificação dos impactes residuais é, assim, o objetivo 

último da avaliação de impactes ambientais no decurso de um EIA, facultando ao decisor o 

quadro final dos efeitos de um dado Projeto já contemplando a sua possível mitigação. 

Assim, como importante etapa no processo de avaliação global de impactes deverá ser efetuada 

a análise quanto à sua possibilidade de mitigação (ou maximização, no caso de impactes 

positivos), ou seja, se é aplicável/viável a execução de medidas mitigadoras (impactes 

mitigáveis) ou se os seus efeitos se farão sentir com a mesma intensidade independentemente 

de todas as precauções que vierem a ser tomadas (impactes não mitigáveis). 

Quadro 5.3 – Critério “possibilidade de mitigação” para a avaliação de impactes residuais 

CARACTERÍSTICA DO IMPACTE AVALIAÇÃO 

POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO 
Mitigável / Maximizável 

Não mitigável / maximizável 

 

 

Subsequentemente à identificação da possibilidade de mitigação e proposta/desenho de 

medidas em conformidade com os objetivos do Projeto, mas focadas na prevenção, mitigação 

ou eliminação de impactes ambientais negativos, e/ou maximização de eventuais impactes 

positivos, tendo em consideração também a sua viabilidade técnica e ambiental, é feito o 

exercício de qualificação dos impactes residuais. 

Os impactes residuais são impactes não mitigáveis e/ou impactes que permanecem, ainda que 

em menor grau, na sequência da implementação das medidas de mitigação apropriadas. Estes 

impactes são apresentados tipicamente no âmbito da avaliação global do Projeto, para apoiar a 

decisão quanto à viabilidade ambiental do Projeto considerando a avaliação ambiental residual 

pós implementação medidas de minimização. 

5.5 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

A identificação e avaliação dos impactes expectáveis pela implementação do projeto são 

efetuadas com base nas ações previstas para cada uma das fases (construção, exploração e 

desativação) e a sua implicação na eventual alteração do padrão natural das condições 

climatéricas da área de estudo. 

 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE 

• Fase de Construção 

AGI 2: Circulação de viaturas, maquinaria e veículos pesados afetos à obra; 

AGI 3:  Trabalhos de desmatação e decapagem das frentes de obra; 
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AGI 4: Movimentação de Terras; 

AGI 5: Abertura/beneficiação de acessos aos Aerogeradores e Linha Elétrica; 

AGI 6:  Depósito temporário de terras e materiais (escombro das escavações, terra 

vegetal, entre outros); 

AGI 7:  Transporte especial de materiais/equipamentos correspondentes aos 

elementos de Projeto; 

AGI 9:  Execução da fundação das torres dos aerogeradores (abertura de caboucos 

para as fundação e betonagem dos maciços de fundação); 

AGI 12:  Construção do Posto de Corte, incluindo a montagem dos equipamentos; 

AGI 16:  Abertura da Faixa de Servidão e faixa de gestão de Combustível da Linha 

Elétrica de 30 kV. 

• Fase de Exploração 

AGI 18: Produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável não poluente; 

AGI 21: Manutenção e reparação dos equipamentos e acessos do 

sobreequipamento; 

• Fase de Exploração 

AGI 25: Circulação de viaturas e maquinaria para transporte de equipamentos e 

materiais. 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

As ações de movimentação de terras e alteração do coberto vegetal (AGI 3, AGI 4, AGI 5, AGI 6 

e AGI16) são de expressão muito reduzida não provocando impactes percetíveis no clima, 

nomeadamente ao nível da temperatura e velocidade do vento, nem mesmo a nível 

microclimático, podendo classificar-se o impacte sobre o clima como sem significância. 

O aumento de emissões de gases com efeito de estufa pela circulação de veículos e maquinaria 

afetados à obra (AGI 2 e AGI 7), também não será significativo ao ponto de se considerar um 

impacte relevante nas alterações climáticas. Outras atividades, que envolvem a produção de 

betão para a construção dos maciços e do edifício de posto de corte (AGI 9 e AGI 12) implicam 

também a utilização de equipamentos com emissões de GEE para a atmosfera, mas que são 

pouco expressivas. O impacte nas alterações climáticas do aumento das emissões de GEE 

durante a fase de construção é, deste modo, negativo e pouco significativo. 

A desmatação, com abate espécies florestais e limpeza de matos ocorre maioritariamente ao 

longo do traçado de desenvolvimento da linha elétrica, resultando na perda de capacidade de 

sequestro de carbono, tratando-se, pela dimensão da área florestal, de um impacte negativo, 

mas pouco significativo. 

Não se preveem medidas de minimização específicas para este fator, para além das medidas de 

carácter geral que garantem a minimização das emissões atmosféricas e da afetação dos 

recursos florestais. 
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 FASE DE EXPLORAÇÃO 

 NATUREZA E VOLUME DE EMISSÕES DE GEE 

A expansão do Parque Eólico de Toutiço permite o acréscimo anual de 75,4 GWh de energia, 

produzidos com recurso a uma tecnologia “limpa”, sem emissões atmosféricas associadas. De 

facto, o parque eólico constitui uma alternativa a outras tecnologias que utilizam combustíveis 

fósseis, e que para produzir a mesma quantidade de energia que o aerogerador a instalar, 

podem emitir anualmente cerca 15 364 tCO2, no caso de uma central a gás natural, e 27 687 

tCO2 no caso de uma central a carvão, conforme referido e justificado no capítulo 3.1. 

Assumindo o mix energético nacional 11 , constata-se que a energia gerada pelos novos 

aerogeradores   pode evitar a emissão de 17 191 toneladas de CO2 anuais.   

Assim, espera-se que a exploração do projeto tenha um impacte positivo, no clima e alterações 

climáticas, dado evitar a emissão de Gases com Efeito de Estufa associados à queima de 

combustíveis fósseis nas centrais térmicas existentes a nível nacional. 

De referir que este impacte será de âmbito nacional, indireto, certo, permanente, reversível, 

com efeitos a longo prazo, de magnitude moderada, significativo e de carácter simples, tendo 

em conta os objetivos nacionais em termos da redução das emissões de GEE.  

 VULNERABILIDADE DO PROJETO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Neste capítulo pretende-se identificar os potenciais impactes das Alterações Climáticas sobre o 

projeto, para as variáveis climáticas relevantes (temperatura, precipitação, vento e neve/geada) 

considerando a evolução prevista para a região em estudo, tendo por base as projeções 

climáticas realizadas no âmbito do PIAAC-CIM-RC.  

Segundo os estudos recentemente realizados para a área de estudo (PIAAC-CIM-RC), a evolução 

climática conduzirá a um agravamento dos impactes relacionados com eventos climáticos, dos 

quais se destacam: 

• Aumento do risco de incêndio, com danos para vegetação/biodiversidade, 
danos para as cadeias de produção, alteração e/ou destruição de habitats e 
processos de desertificação e erosão de solos, devido às temperaturas elevadas 
e ondas de calor; 

• Danos para a saúde, relacionado com as temperaturas elevadas e as ondas de 
calor ou períodos de frio intenso, devido ao aumento da morbilidade e 
mortalidade sazonal e proliferação de vetores, aumento da concentração de 
poluentes atmosféricos, aumento de doenças de origem hídrica; 

 

11 Cálculos elaborados com base nas emissões específicas de CO2 por cada kWh produzido pelo setor 

electroprodutor, considerando o mix energético português no ano 2019, que se traduzem em 228 g/kWh 

de CO2. 
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• Cheias e/ou Inundações resultantes de fenómenos de precipitação excessiva e 
danos em edifícios e infraestruturas, deslizamentos de vertentes, alterações nos 
estilos vida, danos para a vegetação e alterações na biodiversidade; 

• Vento forte e eventos de precipitação intensa podem conduzir a danos para a 
vegetação, danos em edifícios e infraestruturas, queda de estruturas, falhas no 
fornecimento de energia, falhas nos serviços de telecomunicações e interrupção 
de serviços de transporte de pessoas e mercadorias. 

Cruzando esta informação com a tipologia de projeto em estudo, considera-se que os principais 

impactes sobre o projeto estarão associados a eventos climáticos conforme exposto na Quadro 

5.1. 

Quadro 5.1 - Impactes das Alterações Climáticas sobre o Projeto 

Evento Climático Impacte Principais consequências 
Potenciais medidas 

de adaptação 

Temperaturas 
muito elevadas e 

humidade relativa 
reduzida 

Incêndios 
florestais 

Danos materiais, que podem 
pôr em causa o funcionamento 

do projeto, bem como a 
transferência de energia para a 

RESP 

Implementação das 
medidas de gestão 

florestal indicadas no 
PMDFCI dos 

concelhos abrangidos 

Períodos longos de 
seca 

Deposição de 
poeiras e 
resíduos 

Potenciais danos para os 
elementos que constituem o 

Parque Eólico 

Manter um plano de 
limpeza regular 

Ventos Extremos 
(ex. ciclones) 

Danos para os 
equipamentos 

Ventos de intensidade 
excecional podem originar 

danos diretos nas linhas aéreas 
e outras infraestruturas mais 
vulneráveis que não fazendo 

parte do projeto podem afetá-
lo indiretamente. 

- 

Precipitação 
excessiva 

Deslizamento 
de Vertentes 

Danos materiais devido à 
instabilidade do terreno. 

Afetação de equipamentos que 
não sendo parte do projeto, 

influenciam o seu 
funcionamento, como a 

subestação. 

Procurar estar em 
linha com as medidas 

preconizadas nos 
Planos de Emergência 

Municipais.   
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 FASE DE DESATIVAÇÃO 

 

Tendo em conta as ações geradoras de impactes previstas no subcapítulo 5.2.3, prevê-se que os 

impactes no clima e alterações climáticas sejam similares aos observadores durante a fase de 

construção, mas ainda menos significativos. 
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 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES 

IMPACTE 
AÇÕES GERADORAS 

DE IMPACTE 

CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTES RESIDUAL1 
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CONSTRUÇÃO 

Alterações do clima à microescala 
AGI 3, AGI 4, AGI5, AGI 6 

e AGI 16 
- Dir L Imp T Rev I R SS Spl NMit R SS 

Aumento das concentrações de GEE na atmosfera pela 
circulação de veículos e funcionamento de equipamentos 
a combustível fóssil  

AGI 2, AGI 7, AGI 9 e 
AGI12 

- Dir L Prov T Rev MP R PS Spl Mit R PS 

Perda da capacidade de sequestro de carbono  AGI 3 e AGI 16 - Dir L Prov P Irrev MP R PS Spl NMit R PS 

EXPLORAÇÃO 

Emissões evitadas de GEE  AGI 18 + Ind Nac C P Rev MP M S Cum NMit M S 

Aumento das concentrações de GEE na atmosfera pela 
circulação de veículos nas operações de manutenção 

AGI 21 - Dir L Prov P Rev MP R SS Spl Mit R SS 

DESATIVAÇÃO 

Aumento das concentrações de GEE na atmosfera pela 
circulação de veículos 

AGI 25 - Dir L Prov T Rev MP R SS Spl Mit R SS 

1 Classificação de impactes residuais, após implementação de medidas de mitigação 
Natureza: Positivo [+] | Negativo [─]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II: Relatório síntese 

350 

5.6 BIODIVERSIDADE 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Foi considerado como um impacte todas as modificações que induzem um desvio à evolução da 

situação atual, podendo decorrer direta ou indiretamente da execução do Projeto. A análise dos 

impactes foi realizada com base numa abordagem qualitativa, tendo sido identificadas as 

principais ações potenciadoras de impactes sobre as comunidades biológicas. 

 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE 

 

• Fase de Construção 

AGI 1: Implantação e utilização do estaleiro; 

AGI 2: Circulação de viaturas, maquinaria e veículos pesados afetos à obra; 

AGI 3: Trabalhos de desmatação e decapagem das frentes de obra; 

AGI 4: Movimentação de Terras; 

AGI 5: Abertura/beneficiação de acessos aos Aerogeradores e Linha Elétrica 

AGI 6: Depósito temporário de terras e materiais (escombro das escavações, terra 

vegetal, entre outros); 

AGI 7: Transporte especial de materiais/equipamentos correspondentes aos 

elementos de Projeto; 

AGI 8: Abertura e fecho de valas para interligação dos cabos elétricos e de 

comunicação entre os aerogeradores novos e o Posto de Corte; 

AGI 9: Execução da fundação das torres dos aerogeradores (abertura de caboucos 

para as fundação e betonagem dos maciços de fundação); 

AGI 10: Execução das plataformas de montagem dos aerogeradores; 

AGI 11: Montagem dos aerogeradores (torre, cabine e pás); 

AGI 12: Construção do Posto de Corte, incluindo a montagem dos equipamentos 

AGI 13: Preparação do terreno para instalação dos apoios da Linha Elétrica de 30 kV 

AGI 14: Montagem dos Apoios da Linha Elétrica de 30 kV 

AGI 15: Montagem da Linha Elétrica de 30 kV 

AGI 16: Abertura da Faixa de Servidão e faixa de gestão de Combustível da Linha 

Elétrica de 30 kV 

AGI 17: Recuperação paisagística e renaturalização do terreno nas zonas 

intervencionadas onde não ficam infraestruturas à superfície, 

nomeadamente a área da plataforma de montagem, a vala de cabos e a 

zona de estaleiro. 
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• Fase de Exploração 

AGI 19: Presença/Funcionamento dos elementos de projeto do Sobreequipamento 

(aerogeradores e acessos); 

AGI 20: Presença/Funcionamento dos elementos de projeto (Linha Elétrica de 30 Kv); 

AGI 21: Manutenção e reparação dos equipamentos e acessos do 

sobreequipamento. 

 

• Fase de Desativação 

AGI 22: Desmontagem dos aerogeradores e equipamentos associados; 

AGI 23: Demolição/desmontagem do Posto de Corte; 

AGI 24: Desmontagem dos apoios da Linha Elétrica de 30 kV; 

AGI 25: Circulação de viaturas e maquinaria para transporte de equipamentos e 

materiais; 

AGI 26: Recuperação paisagística da área desmobilizada. 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

 FLORA E VEGETAÇÃO  

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 (Quadro 5.4). A abertura e beneficiação de acessos afetará sobretudo matos 

em regeneração e eucaliptal (Quadro 5.4). O posto de corte afetará uma pequena área de matos 

em regeneração (Quadro 5.4). 

No que diz respeito aos apoios da linha elétrica prevê-se a afetação permanente de 135m2 no 

total. 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 (Quadro 5.4). Para além da afetação temporária 

prevê-se ainda a ocupação de 50m2 por cada apoio, como área de trabalho, que será 

requalificada posteriormente (Quadro 5.4). 

A subestação de ligação à RESP já existe, pelo que não se preveem impactes de destruição de 

vegetação referentes a esta estrutura. 

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 
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de reduzida dimensão e será, maioritariamente, um impacte pouco significativo, sempre que 

não sejam afetados habitats de interesse comunitário.  

Contudo no caso da afetação de carvalhal (habitat 9230) este será um impacte significativo, uma 

vez que esta unidade de vegetação corresponde a um habitat de interesse comunitário. 

Aquando da fase de construção da linha elétrica serão também abertos acessos temporários 

para a instalação dos apoios resultado dessa ação o impacte de 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 

0,04ha de matos em regeneração, contudo este é um impacte temporário e minimizável pela 

instalação do mesmo numa área de baixo valor ecológico. 

 



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II: Relatório síntese 

353 

Quadro 5.4 – Áreas de cada unidade de vegetação afetadas pelos diversos elementos do Sobreequipamento (m2) – Fase de Construção 

Unidades de 

Vegetação 

SPET  LE. SPET 

Estaleiro 

Temporári

o 

AE-SPET 

Fundação + Plataforma de 

Montagem 
Valas 

Elétrica

s 

Simples 

Valas 

Elétricas 

Em 

travessi

a 

Post

o de 

Corte 

Acessos 

Novos 

incluind

o 

Valetas 

de 50 cm 

Acessos 

Existente

s a 

beneficia

r 

incluindo 

Valetas 

de 50 cm 

Apoio

s 

Acesso

s Novos 

Acessos 

Existente

s a 

beneficia

r 

Faixa de 

Servidã

o 

AG01 
AG0

2 

AG0

3 

AG0

4 

AG0

5 

Acacial -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20 3126 -- 

Bosque misto           100 --  4590  

Matos em 

regeneração 

211

5 
2021 2115 1796 2115 1593 122 263 2106 2019 1815 4553 7326 88337 445 

Prados com 

matos 

esparsos 

-- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- 150 -- 1121 6449 -- 

Eucaliptal -- 94 -- -- -- 240 -- -- 1038 96 315 1140 170 33636 -- 

Carvalhal -- -- -- -- -- 36 -- -- -- 98 -- -- -- -- -- 

Áreas 

artificializada

s 

-- -- -- 

319 -- 411 22 -- 67 13787 75 107 206 7650 -- 

Linha de Água              3677  
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Quadro 5.5 – Áreas de cada unidade de vegetação afetadas pelos diversos elementos do Sobreequipamento (m2) – Fase de Construção 

Unidades de 

Vegetação 

SPET LE. SPET 

Fundação + Plataforma de 

Montagem Valas 

Elétricas 

Simples 

Valas 

Elétricas 

Em 

travessia 

Posto 

de 

Corte 

Acessos 

Novos 

incluindo 

Valetas de 

50 cm 

Acessos 

Existentes a 

beneficiar 

incluindo 

Valetas de 

50 cm 

Apoios 
Acessos 

Novos 

Acessos 

Existentes 

a 

beneficiar 

Faixa de 

Servidão 
AG01 AG02 AG03 AG04 AG05 

Acacial -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20 3126 

Bosque misto -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- -- 4590 

Matos em 

regeneração 
2043 1949 2043 1724 2043 1593 122 263 2106 2019 99 4553 7326 88337 

Medronhal -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 865 

Prados com 

matos esparsos 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9 -- 1121 6449 

Eucaliptal -- 94 -- -- -- 240 -- -- 1038 96 18 1140 170 33636 

Carvalhal -- -- -- -- -- 36 -- -- -- 98 -- -- -- -- 

Linha de água -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3677 

Áreas 

artificializadas 

-- -- -- 
319 -- 411 22 -- 67 13787 4 107 206 7650 
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As ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para as áreas 

de implantação do projeto, irão conduzir também à destruição de espécimenes de flora. A 

maioria dos espécimenes cuja destruição está prevista correspondem a espécies de baixo valor 

ecológico. Destaca-se, contudo, a presença de indivíduos de espécies RELAPE, nomeadamente 

sobreiro em ambas as áreas em estudo e Ulex europaeus subsp. latebracteatus no corredor da 

linha elétrica. 

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.  

O estabelecimento da faixa de servidão de 7,5m para cada lado eixo da linha (Quadro 5.4) e de 

uma faixa de gestão de combustível de 10 m para lá dos cabos elétricos exteriores, nas quais irá 

ocorrer o corte e decote de árvores necessários levará ao impacte sobre alguns exemplares 

arbóreos, 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. 

Também a circulação de maquinaria e veículos pesados durante a construção do parque 

associada poderá resultar eventualmente no dano ou morte de espécies arbóreas na vegetação 

circundante por descuido de manipulação de máquinas. A presença eventual de espécies 

RELAPE e habitats de interesse comunitário de forma dispersa na área envolvente da área de 

implantação do projeto leva a supor que possam vir a existir danos sobre indivíduos/núcleos 

destas. No entanto, contempla-se nas medidas de minimização a sua identificação, devendo 

estes ficar devidamente sinalizados e protegidos até concretizadas todas as operações de 

construção. Este impacte considera-se negativo, temporário, direto, improvável, local, 

reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e minimizável. 

As ações de terraplanagem, escavações, movimentações de máquinas e outros veículos, irão ser 

responsáveis pela suspensão de poeiras, produção de gases de combustão e de outras 

substâncias poluentes. As ações acima referidas poderão ainda contribuir para a deterioração 

da qualidade do solo e das águas, através do derramamento acidental de substâncias 

potencialmente poluentes ou tóxicas. 

A suspensão de poeiras levará consequentemente à acumulação das mesmas na superfície das 

folhas das plantas presentes na envolvente da obra. Esta acumulação afeta as taxas de 

fotossíntese, respiração e transpiração das plantas e favorece a entrada nas células das folhas 

de gases fitotóxicos, que poderão conduzir a doenças ou morte das plantas (Farmer, 1993). 

O aumento da presença de gases de combustão e outros poluentes no ar, poderá provocar nas 

plantas presentes na envolvente da obra necrose e alterações de coloração das folhas, 

diminuição das taxas de crescimento e queda prematura da folha (Sikora, 2004).  



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II: Relatório síntese 

356 

O aumento da presença de poluentes e deterioração da qualidade do solo, poderá resultar em 

efeitos indiretos nas plantas presentes na envolvente do Projeto, nomeadamente alterações no 

pH, alteração e/ou diminuição da comunidade de microrganismos, maior risco de erosão, 

diminuição das taxas de crescimento e menor fertilidade (Mishra et al., 2016). Também a 

deterioração da qualidade das águas poderá resultar em efeitos indiretos nas plantas presentes 

na envolvente do projeto, nomeadamente excesso de crescimento de algumas espécies 

(nitrófilas), alterações de pH e/ou morte de algumas espécies (Owa, 2014). 

O impacte de degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras, 

deterioração da qualidade do solo, ar e águas caracteriza-se como sendo negativo, indireto, 

local, provável, no caso da suspensão de poeiras e deterioração da qualidade do ar, improvável, 

no caso deterioração da qualidade do solo e água (uma vez que apenas poderá acontecer em 

caso de acidente), e de médio prazo. A magnitude do impacte é reduzida assim como a sua 

significância. 

Importa ainda referir que um outro fator de degradação da vegetação é o fogo e que a presença 

de maquinaria e o aumento movimentações na área do projeto poderá levar a um aumento do 

risco de incêndio, contudo considera-se que, sendo seguidas as boas práticas e medidas de 

segurança adequadas ao funcionamento dos equipamentos, este é um impacte improvável, 

contudo poderá ter um âmbito local a regional. 

O aumento do número de veículos e movimentação de terras na zona de implantação do projeto 

poderão funcionar como facilitadores da dispersão de espécies que anteriormente não existiam 

nas áreas contiguas ao projeto ou de espécies de caráter invasor já presentes nas imediações 

(ICNB, 2008). A confirmação da presença de espécies de flora exóticas de caráter invasor na 

envolvente da área de estudo potencia a ocorrência deste impacte.  

O impacte de favorecimento de espécies invasoras caracteriza-se como sendo negativo, 

temporário, indireto, provável, local, de longo prazo, reversível, de magnitude moderada e 

significativo, uma vez que já existem no corredor da linha manchas dominadas por espécies 

exóticas e grande para da área se encontrar a regenerar do fogo, momento de grande 

suscetibilidade para a dispersão de espécie exóticas. 

A recuperação ambiental das áreas intervencionadas de forma temporária tem um impacte 

positivo sob a flora e vegetação, permitindo a reposição e recuperação da vegetação nas áreas 

intervencionadas apenas de forma temporária. Este é um impacte positivo, permanente, local, 

certo, de longo prazo, direto, reversível, de magnitude reduzida e significativo. 

 FAUNA 

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. 

Prevê-se a remoção de coberto vegetal nas áreas onde se pretende colocar as fundações e 

plataforma do aerogerador, valas de cabos, acessos e apoios da linha elétrica. Para a instalação 



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II: Relatório síntese 

357 

dos aerogeradores, abertura e melhoramento de acessos e valas de cabos prevê-se a perda de 

áreas de matos e povoamentos florestais.  

Para as áreas de afetação de cada apoio prevê-se a afetação sobretudo de áreas de 

povoamentos florestais e matos, assim como pequenas áreas de prados e florestas de folhosas. 

Será ainda afetada de forma temporária uma área de 50m2 em redor de cada apoio.  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. 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 povoamentos florestais. Os apoios 3 e 4 

irão afetar uma mancha de floresta de folhosas e os apoios 16, 17 e 49 afetarão áreas de prados 

(Quadro 6.1). 

A perda destes biótopos irá conduzir à perda de habitat de 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. 

A subestação de ligação à rede já existe, pelo que não se preveem impactes de destruição 

habitat para a fauna referentes a esta estrutura. 

A instalação do estaleiro levará à destruição temporária de uma pequena área de matos (444 

m2). Este é um impacte negativo, temporário, local, certo, imediato, direto, reversível, de 

magnitude reduzida considerando que a área a afetar é diminuta, pouco significativo. 
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Quadro 5.6 - Áreas de cada biótopo afetadas pelos diversos elementos do sobreequipamento (m2)- Fase de Construção 

 

Biótopos 

SPET  LE. SPET  

Estaleiro 

Temporári

o 

AE-SPET 

Fundação + Plataforma de 

Montagem 

Valas 

Elétrica

s 

Simples 

Valas 

Elétrica

s 

Em 

travessi

a 

Post

o de 

Cort

e 

Acessos 

Novos 

incluind

o 

Valetas 

de 50 

cm 

Acessos 

Existentes 

a beneficiar 

incluindo 

Valetas de 

50 cm 

Apoio

s 

Acesso

s 

Novos 

Acessos 

Existent

es a 

beneficia

r 

Faixa de 

Servidão 

AG01 
AG0

2 

AG0

3 

AG0

4 

AG0

5 

Acacial -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20 3126 -- 

Florestas de 

folhosas 
-- -- -- -- -- 36 -- -- -- 98 100 -- -- 4590  

Matos 
211

5 
2021 2115 1796 2115 1593 122 263 2106 2019 1815 4553 7326 89202 445 

Prados -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 150 -- 1121 6449 -- 

Povoamentos 

Florestais 
-- 94 -- -- -- 240 -- -- 1038 96 315 1140 170 33636 -- 

Áreas 

artificializadas 
-- -- -- 319 -- 411 22 -- 67 13787 75 107 206 7650 -- 

Linha de Água              3677  
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Quadro 5.7 - Áreas de cada biótopo afetadas pelos diversos elementos do sobreequipamento (m2)= - Fase de Exploração 

Biótopos 

SPET LE. SPET 

Fundação + Plataforma de 

Montagem Valas 

Elétricas 

Simples 

Valas 

Elétricas 

Em 

travessia 

Posto 

de 

Corte 

Acessos 

Novos 

incluindo 

Valetas de 

50 cm 

Acessos 

Existentes a 

beneficiar 

incluindo 

Valetas de 

50 cm 

Apoios 
Acessos 

Novos 

Acessos 

Existentes 

a 

beneficiar 

Faixa de 

Servidão 
AG01 AG02 AG03 AG04 AG05 

Acacial -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20 3126 

Florestas de 

folhosas 
-- -- -- -- -- 36 -- -- -- 98 5 -- -- 4590 

Matos 2043 1949 2043 1724 2043 1593 122 263 2106 2019 99 4553 7326 89202 

Prados -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9 -- 1121 6449 

Povoamentos 

Florestais 
-- 94 

-- -- -- 
240 -- -- 1038 96 18 1140 170 33636 

Linha de água -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3677 

Áreas 

artificializadas 

-- -- -- 
319 -- 411 22 -- 67 13787 4 107 206 7650 

 



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II: Relatório síntese 

360 

Tal como referido aquando da caracterização da situação de referência presença de espécies 

ameaçadas é potencial, contudo a presença de nidificação na área de intervenção não foi 

confirmada. Embora a nidificação de nenhuma espécie ameaçada tenha foi confirmada na área 

de estudo, esta apresenta características favoráveis, sobretudo, à nidificação de tartaranhão-

caçador (Circus pygargus), nomeadamente pela presença de extensas áreas de matos. No 

entanto, é possível que aves comuns e sem estatuto de conservação desfavorável utilizem as 

áreas de matos, nomeadamente o cartaxo (Saxicola torquatus) e as toutinegras (Sylvia sp.), e 

povoamentos florestais, nomeadamente a gralha-preta (Corvus corone) e o gaio (Garrulus 

glandarius), para construir os seus ninhos.  

As áreas de matos e povoamentos florestais são utilizadas por diversas espécies de aves como 

áreas de alimentação, nomeadamente as aves de rapina e outras planadoras, como a águia-

d’asa-redonda (Buteo buteo) e o gavião (Accipiter nisus), que poderão ver as suas áreas de caça 

pontualmente reduzidas. A afetação poderá ser mais significativa para as espécies com estatuto 

de conservação desfavorável potencialmente presentes na área de estudo, mas não se espera 

que estas áreas constituam uma parte importante dos seus territórios. 

Contudo, a área de estudo oferece áreas de habitat favorável para estas espécies, como tal 

considera-se que a eventual afetação de áreas de nidificação e de alimentação resultante da 

destruição de coberto vegetal durante a fase de construção será negativa, provável, de 

magnitude reduzida, temporária, local, minimizável, pouco significativa para espécies não 

ameaçadas, tendo em conta que existe disponibilidade de habitat semelhante na envolvente da 

área de estudo, e significativa quando afetadas espécies ameaçadas. 

Não foram detetados abrigos com quirópteros nas proximidades das áreas de intervenção, pelo 

não são esperados impactes relativos à destruição ou perturbação de abrigos na área de estudo 

e envolvente. 

Caso os trabalhos se desenvolvam em período noturno, o ruído e as luzes poderão também 

afetar a atividade dos quirópteros, aves noturnas e lobo na área, e a movimentação de veículos 

automóveis e de máquinas poderá originar algumas mortes por atropelamento de morcegos e 

aves noturnas. A mortalidade de quirópteros por atropelamento atinge predominantemente 

espécies que normalmente voam mais próximo do solo, como as dos géneros Rhinolophus sp. e 

Pipistrellus sp., mas também são detetadas espécies normalmente de voo alto, como as do 

género Nyctalus (Fensome & Mathews, 2016; Medinas et al., 2013). Sendo que a mortalidade 

de aves noturnas atinge sobretudo rapinas noturnas, nomeadamente noitibós (IP, 2015). Este 

será um impacte negativo, direto, local, improvável, temporário, irreversível, imediato, de 

magnitude reduzida e pouco significativo. Este impacte poderá ser eliminado pela limitação dos 

trabalhos ao período diurno.  

A circulação de maquinaria e veículos pesados durante a fase de construção, assim como os 

trabalhos de desmatação conduzirão à perturbação, incluindo ruído e vibrações, resultando 

num efeito de exclusão da fauna, sobretudo de aves e mamíferos, diminuindo a diversidade 

faunística. Este efeito não se limitará à área intervencionada, prolongando-se pelas áreas 

contíguas. Este impacte considera-se negativo, temporário, local, provável, imediato, indireto, 

reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e minimizável. 
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O aumento dos níveis de perturbação resultará também na degradação dos habitats presentes 

na envolvente da área de intervenção do projeto. Este impacte considera-se negativo, 

temporário, local, provável, imediato, indireto, reversível, de magnitude reduzida, pouco 

significativo e minimizável. 

A circulação de maquinaria e veículos pesados levará ainda ao aumento do risco de 

atropelamento, sobretudo sobre espécies com menor mobilidade, como os anfíbios, os répteis 

e os micromamíferos. Este impacte considera-se negativo, temporário, local, provável, imediato, 

direto, irreversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e minimizável pelo 

estabelecimento de medidas relativas aos limites de velocidade. 

A recuperação ambiental das áreas intervencionadas temporariamente tem um impacte 

positivo sob a fauna, permitindo o regresso de algumas espécies de fauna a essas áreas que 

foram intervencionadas apenas de forma temporária, minimizando o efeito de exclusão 

causado. Este é um impacte positivo, permanente, local, certo, de longo prazo, indireto, 

reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

 FLORA E VEGETAÇÃO  

Durante a fase de exploração esperam-se poucos impactes adicionais sobre a flora e vegetação.  

As movimentações de veículos no parque poderão ser responsáveis pela suspensão de uma 

pequena quantidade de poeiras, produção de gases de combustão e de outras substâncias 

poluentes. Este é um impacte que foi identificado também na fase de construção e cujos efeitos 

esperados são semelhantes aos descritos para essa fase, contudo prevê-se uma magnitude 

ainda mais baixa, sendo por isso este um impacte muito pouco significativo.  

Tal como identificado na fase de construção, a presença de veículos na zona de implantação do 

parque poderá funcionar como facilitador da dispersão de espécies de caráter invasor. Contudo, 

nesta fase as movimentações de veículos serão menores e como tal este é um impacte muito 

pouco significativo. 

A manutenção do corredor da linha sem árvores de grande porte na faixa de servidão e gestão 

de combustíveis tem na fase de exploração tem um impacte semelhante ao esperado na fase de 

construção. Este é um impacte negativo, permanente, local, certo, imediato, direto, reversível, 

de magnitude reduzida, pouco significativo (dada a dimensão e tipologia da linha) e 

minimizável. 

 FAUNA 

Durante a fase de construção os impactes mais significativos são a mortalidade e perturbação 

(efeito de exclusão) de aves e morcegos. 
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A mortalidade de aves num parque eólico é um dos principais impactes decorrentes deste tipo 

de projeto. O risco de colisão de aves com aerogeradores está associado a interações complexas 

entre diversos fatores, como as características das espécies (morfologia, perceção sensorial, 

fenologia, comportamento e abundância), a localização dos aerogeradores (paisagem, padrões 

de voo, disponibilidade de alimento e condições meteorológicas) e as características do parque 

eólico (tipo e configuração dos aerogeradores, iluminação) (Marques et al., 2014).  

Ferrer et al. (2011) refere que não existe uma relação linear entre a frequência de aves 

observadas e a mortalidade encontrada em parques eólicos, mas existem algumas espécies cuja 

vulnerabilidade é conhecida, como as aves de rapina que caçam à altura das pás (e.g. peneireiro, 

águia-d’asa-redonda), as aves com pouca manobralidade (e.g. abutres), as aves migradoras que 

desconhecem a localização dos aerogeradores e as espécies com voos rápidos e erráticos (e.g. 

andorinhas). A localização dos aerogeradores é crucial como medida de minimização da 

mortalidade por colisão, sendo que vários estudos demonstram que os aerogeradores 

localizados na proximidade de zonas declivosas aumentam o risco de colisão, pois é nessas zonas 

que se formam as correntes térmicas utilizadas pelas aves de maior porte para se deslocarem e 

caçarem.  

Quadro 5.8 - Espécies de aves com maiores taxas de mortalidade em Portugal Continental 
segundo Marques et al. (2018) com ocorrência na área de estudo 

Nome comum Nome científico Estatuto 
Ocorrência no 

sobreequipamento 

Andorinha-dos-beirais Delichon urbicum LC X 

Andorinhão-preto Apus apus LC X 

Laverca Alauda arvensis LC X 

Cotovia-dos-bosques Lullula arborea LC X 

Toutinegra-do-mato Sylvia undata LC C 

Perdiz Alectoris rufa LC X 

Águia-de-asa-redonda Buteo buteo LC C 

Peneireiro Falco tinnunculus LC X 

Papa-moscas Ficedula hypoleuca - X 

Felosinha + 

Felosinha-ibérica 

Phylloscopus 

collybita + 

Phylloscopus ibericus 

LC C 

Águia-caçadeira Circus pygargus EN X 

(X - potencial, C - confirmada) e estatuto de conservação de acordo com Cabral et al. (2006) (EN 

– Em perigo, LC – Pouco preocupante). 

Tal como apresentado no Quadro 5.8, três das espécies com maior mortalidade por colisão com 

aerogeradores em Portugal tem ocorrência confirmada para a área de estudo, estas não 

apresentam estatuto de conservação desfavorável. Contudo, de entre as espécies com 

ocorrência potencial na área do sobreequipamento destaca-se o tartaranhão-caçador pelo 

estatuto de “Em perigo”.  
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A presença de diversos parques eólicos na envolvente da área de estudo (num raio de 10km) 

permitiu a recolha de informação relativa à mortalidade de aves na região que é apresentada 

no Quadro 5.9. De entre os dados recolhidos para os parques em redor da área de estudo 

destaca-se a mortalidade de 23 aves no PE do Toutiço (Ecosativa, 20120). De entre as espécies 

afetadas destaca-se o noitibó-do-nuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis), calssificado como 

“Vulnerável”, e o grifo (Gyps fulvus), classificado como “Quase ameaçado”. 

Quadro 5.9 - Mortalidade de aves em parques eólicos na envolvente da área de estudo 
(negrito – espécies ameaçadas). 

Parque eólico 
Distância à área do 

sobreequipamento 

Mortalidade Fonte 

Espécie 
Nº de 

indivíduos 
 

Cadafaz II 5,5km Aves 5 
AgriPro 

Ambiente, 2016 

Vale Grande 6km (E) 

Melro (Turdus merula) 1 

Ecosativa, 2014 Tordo-pinto (Turdus 

philomelos) 
1 

Cadafaz-Góis 7km (S) Grifo (Gyps fulvus) 1 
AgriPro 

Ambiente, 2016 

Toutiço 7,8km (E) 

Laverca (Alauda arvensis) 5 

Ecosativa, 2012 

Pombo-comum (Columba 

livia) 
4 

Melro 1 

Toutinegra-de-bigodes 

(Sylvia cantillans) 
1 

Cartaxo (Saxicola torquata) 1 

Andorinha-dos-beirais 

(Delichon urbicum) 
1 

Andorinhão-preto (Apus 

apus) 
1 

Perdiz (Alectoris rufa) 1 

Águia-d’asa-redonda (Buteo 

buteo) 
1 

Grifo 1 

Toutinegra-dos-valados 

(Sylvia undata) 
1 

Petinha-dos-prados (Anthus 

pratensis) 
1 

Tentilhão (Fringilla coelebs) 1 

Noitibó-de-nuca-vermelha 

(Caprimulgus ruficollis) 
1 
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Parque eólico 
Distância à área do 

sobreequipamento 

Mortalidade Fonte 

Espécie 
Nº de 

indivíduos 
 

Ferreirinha (Prunella 

modularis) 
1 

Tordo-pinto 1 

 

Como tal considera-se que 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. 

Contudo, para as espécies mais comuns, sem estatuto, mas onde se incluem espécies com maior 

vulnerabilidade à colisão, este impacte é negativo, permanente, local, muito provável, imediato, 

direto, irreversível, de magnitude reduzida e pouco significativo. Este é um impacte de carácter 

cumulativo dada a presença de parques eólicos já instalados nas proximidades. 

A acessibilidade à área do parque para efeitos de manutenção poderá potenciar situações de 

mortalidade por atropelamentos (e. g. de indivíduos de espécies com mobilidade mais reduzida), 

contudo não se prevê que estas situações sejam comuns, pois a circulação restringir-se-á aos 

veículos de manutenção. Este impacte caracteriza-se como sendo de negativo, improvável, 

temporário, local, imediato, irreversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e 

minimizável. 

No caso dos morcegos, a mortalidade nos parques eólicos é provocada pela colisão com os 

aerogeradores ou devida a lesões internas provocadas pela descompressão súbita (barotrauma) 

(Amorim, 2009; Amorim et al., 2012; Arnett et al., 2013a; Baerwald et al., 2008; Eurobats, 2013; 

Jones et al., 2009; Rodrigues et al., 2015; Rydell et al., 2010a; Rydell et al., 2012). 

Apesar de ainda não serem conhecidos com exatidão os fatores que aumentam o risco de 

mortalidade dos quirópteros nos aerogeradores, são apontadas as seguintes hipóteses: 

• A concentração de insetos junto aos aerogeradores, devido à criação de 

corredores lineares em áreas florestais, à inversão térmica após tempestades, à 

presença de nuvens baixas e ao efeito de atração provocado pela cor dos 

próprios aerogeradores (Ahlén, 2003; Long et al., 2010b; Rydell et al., 2010b; 

Rydell et al., 2016); 

• Confusão entre árvores altas e aerogeradores, levando a que estes sejam 

utilizados como área de descanso, como abrigo ou mesmo como área de 

acasalamento (Ahlén, 2003; Cryan, 2008); 

• Desorientação acústica, devido à deficiente qualidade dos ecos refletidos pelas 

pás dos aerogeradores, ou aos sons emitidos por estes (Ahlén, 2003; Kunz et. 

al., 2007; Long et al., 2009; Long et al., 2010a; Long et al., 2010b); 

• A perturbação eletromagnética provocada pelos aerogeradores (Kunz et al., 

2007); 
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• A possibilidade de indivíduos em migração reduzirem a taxa com que emitem 

os ultrassons, pelo que podem não detetar as pás ou mesmo os aerogeradores 

(Ahlén, 2003); 

• As altas velocidades atingidas na extremidade das pás, que dificultam ou mesmo 

impossibilitam a sua deteção pelos quirópteros (Ahlén, 2003; Kunz et al., 2007; 

Rydell et al., 2010a; Rydell et al., 2017). 

 

As espécies mais afetadas pela mortalidade são migradoras e normalmente voam e alimentam-

se a grande altura (em espaço aberto ou sobre a copa das árvores), parecendo haver uma maior 

taxa de mortalidade entre meados de julho e finais de setembro (Alcade, 2002; Eurobats, 2013; 

Jameson & Willis, 2014; Jonhson, 2005; Johnson et al., 2000; Kunz et al., 2007; Lehnert et al., 

2014; Rydell et al., 2010a; Rydell et al., 2010b; Rydell et al., 2017).  

De acordo com os dados mais recentes (Eurobats, 2017), em Portugal continental as espécies 

mais afetadas são as dos géneros Pipistrellus (no conjunto representam pelo menos 51% dos 

cadáveres detetados) e Nyctalus (no conjunto representam pelo menos 28% dos cadáveres 

detetados), com as espécies o morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus) e o morcego-arborícola-

pequeno (Nyctalus leisleri) a serem claramente as que apresentam maior mortalidade 

(representam respetivamente cerca de 28% e 25% de todos os cadáveres detetados). O período 

de maior mortalidade surge nos meses de maio, agosto e setembro (ICNB, 2010b). 

Quadro 5.10 - Géneros de morcegos e respetivo risco de mortalidade (ICNB, 2010b). 

Género 
Risco de mortalidade em parques 

eólicos 

Rhinolophus, Myotis, Plecotus, Barbastella Baixo 

Eptesicus Médio 

Pipistrellus, Hypsugo, Nyctalus, Miniopterus, 

Tadarida 
Elevado 

 

A presença de diversos parques eólicos na envolvente da área de estudo (num raio de 10km) 

permitiu a recolha de informação relativa à mortalidade de aves na região que é apresentada 

no Quadro 5.11. De referir a mortalidade de 7 indivíduos no parque eólico do Toutiço (Ecosativa, 

2012).  

Quadro 5.11 - Mortalidade de morcegos em parques eólicos na envolvente da área de estudo. 

Parque eólico 
Distância à área do 

sobreequipamento 

Mortalidade Fonte 

Espécie 
Nº de 

indivíduos 
 

Cadafaz II 5,5km Morcegos 4 
AgriPro 

Ambiente, 2016 
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Parque eólico 
Distância à área do 

sobreequipamento 

Mortalidade Fonte 

Espécie 
Nº de 

indivíduos 
 

Vale Grande 6km (E) 

Morcego-arborícola-

pequeno (Nyctalus leisleri) 
1 

Ecosativa, 2014 

Não identificado 1 

Cadafaz-Góis 7km (S) - 0 
AgriPro 

Ambiente, 2016 

Toutiço 7,8km (E) 

Morcego-arborícola-

pequeno 
6 

Ecosativa, 2012 Morcego-arborícola-

grande (Nyctalus 

lasiopterus) 

1 

 

Considera-se que 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. 

Outro dos impactes mais comuns dos parques eólicos na comunidade de aves e quirópteros é a 

perturbação, associada não só ao funcionamento dos aerogeradores, mas também à circulação 

de veículos e pessoas nestas áreas, que aumentam a presença humana e o ruído, e se pode 

manifestar de diferentes formas, podendo resultar em alterações nos padrões de uso da área 

(nomeadamente a adaptação ou o afastamento da área por efeito de exclusão), alterações de 

comportamento, alterações na composição da comunidade, tanto ao nível da abundância como 

da riqueza, e alterações nos padrões e sucesso da reprodução, particularmente para as aves 

(Drewitt & Langston, 2006; Madders & Whitfield, 2006; Marques et al., 2018; Pearce-Higgins et 

al., 2009; Rodrigues et al., 2015; Rydell et al., 2012).  

A perturbação causada pelo funcionamento dos aerogeradores pode constituir uma barreira aos 

movimentos naturais de aves e morcegos entre as zonas de alimentação, reprodução e repouso, 

podendo provocar a deslocação para biótopos menos adequados, o que pode reduzir a sua 

capacidade de sobrevivência e reprodução.  

Por outro lado, se as espécies continuarem a utilizar a área mais perturbada devido a uma 

possível habituação à presença da infraestrutura, o seu sucesso de caça pode ser comprometido 

e o risco de colisão com as pás dos aerogeradores aumenta. Ambos os efeitos são também uma 

forma indireta de perda de habitat (Madders & Whitfield, 2006). Em Portugal, apesar de já terem 

sido efetuados vários trabalhos sobre a perturbação de espécies de fauna, com eventual efeito 

de exclusão, as monitorizações tendem a não detetar este impacte ou a não conseguir provar a 

sua ocorrência. No caso das aves mais vulneráveis à colisão com aerogeradores, o afastamento 

e exclusão das áreas dos aerogeradores pode também ser considerado um impacte positivo, 

uma vez que pode diminuir o risco de colisão.  

Desta forma, considera-se que a perturbação da comunidade de aves e morcegos na área do 

projeto será um impacte negativo, permanente, local a regional (dependendo da afetação de 
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espécies migradoras), reversível, provável, de magnitude reduzida e pouco significativo a 

significativo (no caso de espécies ameaçadas).  

A presença da linha elétrica de média tensão poderá potenciar situações de morte de aves por 

colisão e eletrocussão. A significância deste impacte está relacionada com três aspetos 

principais, a sensibilidade do elenco de espécies a fenómenos de colisão com linhas elétricas, os 

biótopos atravessados pela linha e a extensão desta. No caso presente, prevê-se que a linha 

elétrica tenha uma extensão de cerca de 10km, atravessando sobretudo áreas naturais.  

Das espécies ameaçadas elencadas para a área de estudo duas apresentam elevado risco de 

colisão com linhas elétricas (Neves et al., 2005). E outras 13 espécies ameaçadas elencadas para 

a área de estudo apresentam um risco intermédio de colisão com linhas elétricas (Quadro 5.12). 

Uma das espécies ameaçadas elencada para a área de estudo apresenta risco III 12  de 

eletrocussão e outras oito espécies apresentam risco de eletrocussão II-III13 e quatro espécies 

têm risco I14 de eletrocussão (BirdLife International, 2003). 

Quadro 5.12 - Espécies de aves ameaçadas elencadas para a área de estudo com risco elevado 
e intermédio de colisão com linhas elétricas (BirdLife International, 2003; Neves et al., 2005). 

Nome científico  Nome comum 
Risco de 

colisão 

Risco de 

eletrocussão15 

Caprimulgus ruficollis Noitibó-de-nuca-vermelha Intermédio 0 

Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento Intermédio 0 

Ciconia nigra Cegonha-preta Elevado III 

Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas Elevado I16 

Pernis apivorus Bútio-vespeiro Intermédio II-III 

Aquila fasciata Águia de Bonelli Intermédio II-III 

Circus cyaneus Tartaranhão-cinzento Intermédio II-III 

Circus pygargus Tartaranhão-caçador Intermédio II-III 

Accipiter gentilis Açor Intermédio II-III 

Milvus milvus Milhafre-real Intermédio II-III 

 

12 III – ocorrência de mortalidade constitui um importante fator de mortalidade, representando uma 

ameaça de extinção a nível regional ou a escala mais alargada (BirdLife International, 2003). 

13 II – elevada ocorrência de registos de mortalidade, mas supostamente sem impacto significativo na 

população.  

14 I – com registos de mortalidade, mas que não constituem aparente ameaça para a população (BirdLife 

International, 2003) 
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Nome científico  Nome comum 
Risco de 

colisão 

Risco de 

eletrocussão15 

Falco subbuteo Ógea Intermédio II-III 

Falco peregrinus Falcão-peregrino Intermédio II-III 

Monticola saxatilis Melro-das-rochas Intermédio I 

Oenanthe hispanica Chasco-ruivo Intermédio I 

Saxicola rubetra Cartaxo-nortenho Intermédio I 

 

Face ao exposto este impacte considera-se negativo, permanente, local, provável, imediato, 

direto, irreversível, de magnitude reduzida, pouco significativo (para as espécies mais comuns) 

a significativo (para espécies ameaçadas) e minimizável através da correta sinalização da linha. 

Foram identificadas as áreas mais sensíveis atravessadas pela elétrica, nomeadamente as linhas 

de água, tendo sido definido com o projetista a sinalização dos vão identificados com 

sinalizadores em espiral. Os sinalizadores serão de espiral de fixação dupla de 35cm de diâmetro 

de cor vermelha e branca, alternado as cores. O afastamento aparente no feixe de condutores 

de cada fase entre cada dispositivo de sinalização não será superior a 7m, ou seja, os 

sinalizadores estarão dispostos de 14m em 14m nos condutores externos. A referida sinalização 

será aplicada nos seguintes vãos: 

• entre os apoios 11 e 13; 

• entre os apoios 26 e 29; 

• entre os apoios 40 e 41; 

• entre os apoios 42 e 43; 

possibilidades de minimização do impacte de eletrocussão foram analisadas conjuntamente 

com o Projetista da Linha em simultâneo e em cooperação. Uma vez que o projeto se encontra 

fora de Rede Natura 2000 e tendo em conta que a área mais sensível se encontra à chegada à 

subestação, nessa zona será adotada a tipologia de apoio pórtico duplo em betão, que possibilita 

a redução do número de planos de colisão. Contudo, na restante linha será utilizada a tipologia 

galhardete. Outros tipos de apoio, tais como esteira horizontal, armações em pórtico ou Nappe-

Voûte, implicam a instalação de um maior número de apoios, porque a distância entre 

condutores sendo menor requer um menor comprimento de vãos; esta situação em relevos de 

montanha, como é o caso em estudo, implicaria um acréscimo de número de apoios que 

acarretaria maiores impactes sobre outros valores naturais, nomeadamente sobre flora e 

habitats. 

Ainda de forma a diminuir o risco de eletrocussão, os elementos condutores associados à 

subestação estarão isolados, de forma a minimizar o risco de eletrocussão. 
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 FASE DE DESATIVAÇÃO 

 FLORA E VEGETAÇÃO  

Na fase de desativação irão verificar-se impactes semelhantes aos identificados na fase de 

construção, nomeadamente de degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de 

poeiras, deterioração da qualidade do solo, ar e águas; de favorecimento da dispersão de 

espécies invasoras e de aumento do risco de incêndio. Sendo estes impactes caracterizados de 

forma semelhante para a fase de construção e desativação.  

Durante a fase de desativação, deverá ocorrer ainda a implementação de um plano de 

recuperação paisagística de cariz ambiental que permitirá tornar reversíveis alguns dos impactes 

referidos anteriormente. A implementação do plano de recuperação paisagística irá promover 

a recuperação da vegetação natural, facto que será potenciado pelo elenco vegetal preconizado 

neste plano. Este é um impacte positivo, permanente, local, certo, de longo prazo, direto, 

reversível, de magnitude moderada e significativo. 

 FAUNA 

Nesta fase poderão ocorrer impactes já identificados na fase de construção, nomeadamente 

perturbação e aumento do risco de mortalidade por atropelamento. Estes são impactes 

temporário, prováveis, de reduzida magnitude e significância. 

A recuperação de biótopos após a desativação do projeto é um impacte positivo após o 

desmantelamento de todo o equipamento e instalações e a promoção da recuperação das áreas 

afetadas ocupadas anteriormente. Este é um impacte que propicia a ocupação das áreas 

recuperadas de vegetação por espécies de fauna que se encontravam presentes em áreas 

contíguas, embora tal seja um processo naturalmente lento. 

O impacte de promoção da recuperação de biótopos caracteriza-se como sendo positivo, direto, 

certo, de longo prazo, magnitude moderada e significativo. 

 



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II: Relatório síntese 

370 

 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES 

 

IMPACTE 
AÇÕES GERADORAS 

DE IMPACTE 

CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTES RESIDUAL1 
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CONSTRUÇÃO 

Destruição da vegetação AGI 3, AGI 13 - Dir L C P Rev I R PS/S Cum Mit R PS/S 

Destruição da vegetação para instalação do 
estaleiro 

AGI 1 - Dir L C T Rev I R PS Cum Mit R PS 

Destruição de espécimenes de flora 
AGI 1, AGI 3, AGI 13, AGI 

16 
- Dir L C P Rev I R PS Cum Mit R PS 

Corte e decote de árvores na faixa de servidão e 
gestão de combustíveis 

AGI 16 - Dir L C P Rev I M PS Cum NMit M PS 

Degradação da vegetação na envolvente da obra 

AGI 1, AGI 2, AGI 3, AGI 4, 
AGI 5, AGI 6, AGI 7, AGI 8, 
AGI 9, AGI 10, AGI 11, AGI 

12, AGI 13, AGI 14, AGI 
15, AGI 16 

- Ind L 
Prov/
Imp 

T Rev MP R PS Spl Mit R PS 

Aumento do risco de incêndio 
AGI 2, AGI 3, AGI 13, AGI 

16 
- Ind L/Reg Imp T Rev MP R/M PS/S Cum Mit R PS 

Favorecimento de espécies invasoras AGI 2, AGI 3, AGI 4, AGI 6, - Ind L Prov T Rev LP M S Cum Mit M S 

Perda de habitat de para as espécies de fauna AGI 3, AGI 13, AGI 16 - Dir L C P Rev I R PS Cum Mit R PS 
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IMPACTE 
AÇÕES GERADORAS 

DE IMPACTE 

CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTES RESIDUAL1 
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Perturbação da fauna 

AGI 1, AGI 2, AGI 3, AGI 4, 
AGI 5, AGI 6, AGI 7, AGI 8, 
AGI 9, AGI 10, AGI 11, AGI 
12, AGI 13, AGI 14, AGI 
15, AGI 16 

- Ind L Prov T Rev I R PS Spl Mit R PS 

Aumento do risco de atropelamento AGI 2, AGI 7 - Dir L Prov T Irrev I R PS Cum Mit R PS 

Recuperação ambiental das áreas intervencionadas AGI 17 + Dir L C P Rev LP R S Spl Mit R S 

EXPLORAÇÃO 

Degradação da vegetação na envolvente do projeto AGI 21 - Ind L 
Prov/
Imp 

P Rev MP R PS Spl Mit R PS 

Favorecimento de espécies invasoras AGI 21 - Ind L Prov P Rev LP R PS Cum Mit R PS 

Manutenção da faixa de servidão e gestão de 
combustíveis 

AGI 21 - Dir L C P Rev I M PS Cum NMit M PS 

Mortalidade de aves e morcegos no parque eólico AGI 19 - Dir L Prov P Irrev I R PS/S Cum NMit R PS/S 

Aumento do risco de atropelamento AGI 21 - Dir L Prov P Irrev I R PS Cum Mit R PS 

Efeito de exclusão de fauna AGI 19, AGI 20, AGI 21 - Ind L/Reg Prov P Rev LP R PS/S Cum Mit R PS/S 

Mortalidade de aves na linha elétrica AGI 20 - Dir L Prov P Irrev I R PS/S Cum Mit R PS/S 

DESATIVAÇÃO 

Degradação da vegetação na envolvente do projeto 
AGI 22, AGI 23, AGI 24, 

AGI 25 
- Ind L 

Prov/
Imp 

T Rev MP R PS Spl Mit R PS 

Aumento do risco de incêndio 
AGI 22, AGI 23, AGI 24, 

AGI 25 
- Ind L/Reg Imp T Rev MP R/M PS/S Cum Mit R PS 

Favorecimento de espécies invasoras 
AGI 22, AGI 23, AGI 24, 

AGI 25 
- Ind L Prov T Rev LP M S Cum Mit M S 
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IMPACTE 
AÇÕES GERADORAS 

DE IMPACTE 
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Perturbação da fauna 
AGI 22, AGI 23, AGI 24, 

AGI 25 
- Ind L Prov T Rev I R PS Spl Mit R PS 

Aumento do risco de atropelamento AGI 25 - Dir L Prov T Irrev I R PS Cum Mit R PS 

Plano de recuperação paisagística AGI 26 + Dir L C P Rev LP M S Spl NMit M S 
1 Classificação de impactes residuais, após implementação de medidas de mitigação 
Natureza: Positivo [+] | Negativo [─]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
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5.7 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

A identificação e avaliação dos impactes expectáveis pela implementação do projeto são 

efetuadas com base nas ações previstas para cada uma das fases (construção, exploração e 

desativação) e a sua implicação na eventual alteração na geologia e geomorfologia da área de 

estudo. 

Refira-se ainda que a avaliação de impactes que se segue teve por base o facto de o projeto em 

análise não se sobrepor a património geológico classificado (de acordo com informação 

disponível na bibliografia) nem em áreas reservadas à exploração de recursos minerais (de 

acordo com informação disponível na DGEG e LNEG).  

 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE 

• Fase de Construção 

AGI 1: Implantação e utilização do estaleiro; 

AGI 4: Movimentação de Terras; 

AGI 5: Abertura/beneficiação de acessos aos Aerogeradores e Linha Elétrica 

AGI 8:  Abertura e fecho de valas para interligação dos cabos elétricos e de 

comunicação entre os aerogeradores novos e o Posto de Corte; 

AGI 9:  Execução da fundação das torres dos aerogeradores (abertura de caboucos 

para as fundação e betonagem dos maciços de fundação); 

AGI 10: Execução das plataformas de montagem dos aerogeradores; 

AGI 13:  Preparação do terreno para instalação dos apoios da Linha Elétrica de 30 kV 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção, atendendo às especificidades do Projeto, as atividades com maior 

potencial em impactar a geologia e geomorfologia, no Sobreequipamento do Parque Eólico de 

Toutiço, relacionam-se com: 

• As escavações e/ou aterros associados à construção da plataforma e à abertura do 

cabouco da fundação da torre dos aerogeradores. O projeto prevê-se que as escavações 

não ultrapassem os 3,20 metros de profundidade para a instalação da sapata do 

aerogerador.  

 

A construção das plataformas de montagem dos aerogeradores requerer trabalhos de 

regularização da topografia o que envolve movimentações de terras. Prevê-se que para 

as intervenções mencionadas será necessário efetuar a escavação de 9567 m3 e as 

operações de aterro envolverá um volume de 9016 m3. 
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Face ao exposto, o impacte relacionado com a regularização da topografia é classificado como: 

negativo, direto, permanente, imediato, irreversível, certo, local, magnitude reduzida (uma 

vez que os locais escolhidos para a implantação dos apoios são pouco declivosos) e não 

minimizável, classificando-se como pouco significativo;  

• As escavações e/ou aterros associados à construção de acessos novos e a beneficiar e 

da vala para a instalação dos cabos elétricos de ligação entre os aerogeradores a 

construir e o posto de corte e entre este e o primeiro apoio da Linha Elétrica associada. 

Os acessos a construir e os existentes a beneficiar, de um modo geral, apresentam 

declives que rondam entre os 5 e 10% de inclinação, nunca ultrapassando os 12%. 

Ambos os acessos iram ter 5 m de largura aos quais acresce a valeta para 

encaminhamento das águas pluviais. Sempre que possível, a vala de cabos apresenta 

um traçado paralelo aos acessos. A profundidade de escavação não ultrapassa 1,15 m. 

Prevê-se que para as intervenções mencionadas será necessário efetuar a escavação de 

14 433 m3 e as operações de aterro envolverá um volume de 5 381 m3.   

 

Face ao exposto, o impacte associado a estas intervenções é avaliado como negativo, direto, 

permanente, imediato, irreversível, certo, local, magnitude moderada (face à extensão das 

intervenções), classificando-se como pouco significativo, dado que as intervenções são bastante 

superficiais; 

• Implantação do posto de corte e do estaleiro: O Posto de Corte e o estaleiro (apenas só 

durante a fase de construção) serão implantados contiguamente em terrenos pouco 

declivosos. As atividades previstas para a sua instalação correspondem a trabalhos de 

desmatação, regularização e compactação do terreno. Estes trabalhos são pouco 

expressivos e não envolvem escavação, apenas aterro de 645 m3 para a instalação do 

Posto de corte, pelo que o impacte é avaliado como: negativo, direto, imediato, 

reversível, certo, local, magnitude reduzida classificando-se como sem significância. 

 

• No balanço da movimentação de terras consta-se que o volume total de escavações é 

de 24 000 m3 e o volume de aterro é de 15 100 m3, 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. 

As atividades com maior potencial em impactar a geologia e geomorfologia decorrentes da 

implantação da Linha Elétrica associada ao Sobreequipamento de Toutiço que ligará à 

subestação de Pampilhosa da Serra estão relacionados com a implantação dos apoios da Linha 

Elétrica e as escavações e/ou aterros associados à construção de acessos novos e existentes a 

beneficiar. Sobre este último, os impactes na geologia e geomorfologia são idênticos aos 

classificados para o Parque Eólico do Sobreequipamento de Toutiço.  

Relativamente à implantação dos apoios da linha elétrica, dado que esta será uma linha elétrica 

a 30 kV, ou seja, as áreas de afetação são muito localizadas e as profundidades de escavação são 

muito superficiais, pelo que o impacte na geologia, embora seja negativo é classificado como 

sem significância.  
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 FASE DE EXPLORAÇÃO 

 

Na fase de exploração do Projeto não são previsíveis impactes sobre a geologia e a 

geomorfologia. 

 FASE DE DESATIVAÇÃO 

 

Na fase de desativação do Projeto não são previsíveis impactes sobre a geologia e a 

geomorfologia. 
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 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES 

IMPACTE 
AÇÕES GERADORAS 

DE IMPACTE 
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CONSTRUÇÃO 

Alteração da morfologia e intervenções sobre o 
substrato rochoso com a implantação dos 
Aerogeradores 

AGI 4; AGI 9; AGI 10 - Dir L C P Irrev I R PS Spl NMit R PS 

Alteração da morfologia e intervenções sobre o 
substrato rochoso com a implantação dos acessos e 
valas elétricas 

AGI4; AGI 5; AGI 8 - Dir L C P Irrev I M PS Spl NMit M PS 

Alteração da morfologia e intervenções sobre o 
substrato rochoso com a implantação do Posto de 
Corte e do Estaleiro 

AGI 1; AGI 4;  - Dir L C P Irrev I R SS Spl NMit R SS 

Intervenções sobre o substrato rochoso com a 
implantação dos apoios da Linha Elétrica 

AGI 13 - Dir L C P Irrev I R SS Spl NMit R SS 

1 Classificação de impactes residuais, após implementação de medidas de mitigação 
Natureza: Positivo [+] | Negativo [─]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
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5.8 SOLOS 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

A identificação e análise dos impactes do Projeto sobre os solos e respetiva capacidade de uso 

são realizadas com base nas condições existentes e nas características do Projeto, 

nomeadamente na afetação prevista pelos elementos de Projeto. 

 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE 

• Fase de Construção 

AGI 1: Implantação e utilização do estaleiro; 

AGI 3:  Trabalhos de desmatação e decapagem das frentes de obra; 

AGI 4: Movimentação de Terras; 

AGI 5: Abertura/beneficiação de acessos aos Aerogeradores e Linha Elétrica 

AGI 6:  Abertura e fecho de valas para interligação dos cabos elétricos e de 

comunicação entre os aerogeradores novos e a subestação existente; 

AGI 9:  Execução da fundação das torres dos aerogeradores (abertura de caboucos 

para as fundação e betonagem dos maciços de fundação); 

AGI 10: Execução das plataformas de montagem dos aerogeradores; 

AGI 13:  Preparação do terreno para instalação dos apoios da Linha Elétrica de 30 

kV; 

AGI 16:  Abertura da Faixa de Servidão e faixa de gestão de Combustível da Linha 

Elétrica de 30 kV; 

AGI 17:  Recuperação paisagística e renaturalização do terreno nas zonas 

intervencionadas onde não ficam infraestruturas à superfície, 

nomeadamente a área da plataforma de montagem, a vala de cabos e a 

zona de estaleiro. 

 

• Fase de Exploração 

AGI 19: Presença/Funcionamento dos elementos de projeto do Sobreequipamento 

(aerogeradores e acessos). 

• Fase de Desativação 

AGI 22: Desmontagem dos aerogeradores e equipamentos associados; 

AGI 26: Recuperação paisagística da área desmobilizada. 
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 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Os solos presentes nas áreas de estudo e consequentemente intersetados pelos elementos de 

Projeto são sobretudo Cambissolos húmicos de xistos, com uma capacidade de uso classificada 

como utilização não agrícola (florestal). Deste modo, não se preveem impactes negativos 

significativos. Ainda assim, serão propostas medidas que evitem ou minimizem a degradação do 

solo existente. 

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 negativo, direto, certo e de magnitude reduzida, irreversível, permanente 

e pouco significativo, nas áreas de implantação do Projeto e reversível, temporário e sem 

significância, na área de estaleiro (área de ocupação temporária), afeta unicamente à fase de 

construção. 

Nesta fase 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. 

A potencial poluição do solo, em resultado de derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis 

é um cenário pouco provável. No entanto, numa eventual ocorrência verificar-se-ão impactes 

negativos, considerados pouco significativos no âmbito local, incertos e cuja magnitude 

dependerá da quantidade de substâncias envolvidas. 

No final da obra, prevê-se a preconização da renaturalização do terreno das zonas 

intervencionadas integrando as mesmas paisagisticamente em toda a sua envolvente. As áreas 

que serão alvo de renaturalização respeitam ao 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. 

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante esta fase de Projeto, não se perspetivam impactes novos relativamente aos gerados 

durante a fase de construção. 

Apenas se refere que após a conclusão da obra, a vegetação natural das áreas envolventes ao 

aerogerador e respetiva plataforma de montagem tenderá gradualmente a fixar o solo, 

reduzindo, assim, os efeitos erosivos provocados temporariamente durante a obra. 

Assim, neste contexto considera-se que na fase de exploração não existirão impactes relevantes 

no solo, para além dos identificados na fase de construção. 
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 FASE DE DESATIVAÇÃO 

A descompactação e libertação dos espaços ocupados pela implantação do aerogerador e 

plataforma de montagem, após a remoção de todas as estruturas, conduzirão a um impacte 

positivo, direto, local, certo, permanente e de magnitude reduzida. 
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 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES 
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AÇÕES GERADORAS 
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CONSTRUÇÃO 

Afetação de solos pela sua mobilização e fenómenos 
de erosão 

AGI1, AGI3, AGI4, AGI5, 
AGI8, AGI9, AGI10, 
AGI13, AGI16 

- Dir L C T/P 
Irrev/
Rev 

I R PS/SS Spl Mit R SS 

Eventual contaminação de solos devido a derrame 
acidental de substâncias contaminantes 

AGI2 - Dir L Imp T/P Rev I R SS Spl Mit R SS 

Renaturalização do terreno nas zonas de estaleiro, 
vala de cabos e parte da plataforma de trabalhos 

AGI17 + Dir L C P Irrev I M S Spl -- -- -- 

EXPLORAÇÃO 

Afetação Permanente do Solo AGI19 - Dir L C P Irrev I R SS Spl NMit - - 

DESATIVAÇÃO 

Descompactação de solos como resultado da 
desativação dos elementos de Projeto. 

AGI22, AGI26 + Dir L C P Irrev I R PS Spl -- R PS 

1 Classificação de impactes residuais, após implementação de medidas de mitigação 
Natureza: Positivo [+] | Negativo [─]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
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5.9 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

No presente ponto apresenta-se a avaliação dos impactes do Projeto nos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, tanto a nível quantitativo como qualitativo. A afetação do meio 

hídrico superficial e subterrâneo ocorre sobretudo durante a fase de construção onde os 

eventuais impactes resultarão da afetação das condições naturais de infiltração e da alteração 

da qualidade das águas superficiais e subterrâneas. 

 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE 

 

• Fase de Construção 

AGI 1: Implantação e utilização do estaleiro; 

AGI 2: Circulação de viaturas, maquinaria e veículos pesados afetos à obra; 

AGI 3:  Trabalhos de desmatação e decapagem das frentes de obra; 

AGI 4: Movimentação de Terras; 

AGI 5: Abertura/beneficiação de acessos aos Aerogeradores e Linha Elétrica; 

AGI 6:  Depósito temporário de terras e materiais (escombro das escavações, terra 

vegetal, entre outros); 

AGI 7:  Transporte especial de materiais/equipamentos correspondentes aos 

elementos de Projeto; 

AGI 8:  Abertura e fecho de valas para interligação dos cabos elétricos e de 

comunicação entre os aerogeradores novos e o Posto de Corte; 

AGI 9:  Execução da fundação das torres dos aerogeradores (abertura de caboucos 

para as fundação e betonagem dos maciços de fundação); 

AGI 10: Execução das plataformas de montagem dos aerogeradores; 

AGI 13:  Preparação do terreno para instalação dos apoios da Linha Elétrica de 30 kV 

AGI 16:  Abertura da Faixa de Servidão e faixa de gestão de Combustível da Linha 

Elétrica de 30 Kv. 

 

• Fase de Exploração 

AGI 21: Manutenção e reparação dos equipamentos e acessos do 

sobreequipamento 

• Fase de Desativação 

AGI 22: Desmontagem dos aerogeradores e equipamentos associados; 
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AGI 25: Circulação de viaturas e maquinaria para transporte de equipamentos e 

materiais. 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

 ALTERAÇÃO DOS PADRÕES DE DRENAGEM 

 Os efeitos ao nível dos recursos hídricos associados à fase de construção relacionam-se 

essencialmente com a preparação do terreno para as diversas intervenções, com as respetivas 

movimentações de terras e ações de compactação do terreno para estabelecimento da 

plataforma, abertura da vala de cabos, beneficiação de acessos e com a fundação do 

aerogerador. 

Estas ações promoverão potencialmente uma alteração da hidrografia local, por alteração da 

rede de drenagem natural nas zonas de implantação de infraestruturas, com impermeabilização 

e compactação de áreas anteriormente naturais, bem como pelo potencial arrastamento de 

sólidos para as linhas de água existentes na envolvente. No caso do corredor da linha elétrica, 

que é atravessado por uma linha de água, esta questão poderá assumir maior significância, pelo 

que a aplicação de medidas de mitigação assume especial relevância. 

Da análise da área de implantação específica das infraestruturas do Projeto e dos apoios da linha 

elétrica, constata-se que a área de implantação dos mesmos respeitará o Domínio Público 

Hídrico (DPH), não intercetando nenhuma linha de água. 

No que diz respeito ao arrastamento de sólidos provocado pelas atividades de decapagem, o 

impacte é classificado como negativo, de magnitude reduzida e pouco significativo a 

significativo, no caso do corredor da linha elétrica, direto, local, permanente, irreversível, 

sendo que pode, ainda assim, ser mitigado pela aplicação das medidas apresentadas. 

Relativamente ao estaleiro, a localização do mesmo será afastada das cabeceiras das linhas de 

água presentes na área de estudo, não sendo expectáveis impactes ao nível da drenagem 

 IMPACTE NA RECARGA DA MASSA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR IMPERMEABILIZAÇÃO PELOS ELEMENTOS 

DE PROJETO 

As intervenções previstas com a implantação do Projeto representam uma área relativamente 

pequena de impermeabilização do solo, resumindo-se apenas às fundações dos aerogeradores. 

Assim, tendo em consideração a dimensão da massa de água subterrânea, a área a 

impermeabilizar é negligenciável pelo que o impacte na recarga da massa de água subterrânea 

pela implantação do projeto é classificado como sem significância.  

 INTERSEÇÃO DO NÍVEL DE ÁGUA PELAS AÇÕES DE ESCAVAÇÃO 

 Nesta fase importa salientar como principais impactes potenciais aqueles decorrentes das 

escavações que, de algum modo, possam influenciar o nível de água local.  
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Nas litologias da área de estudo (xistos e grauvaques) ocorrem áreas onde a camada de 

alteração não é muito espessa, pelo que a circulação hídrica deve-se fazer preferencialmente 

pelas fraturas e planos de xistosidade com permeabilidade mais elevada e com escassa 

capacidade de armazenamento. Por outro lado, nas áreas onde a camada de alteração é mais 

espesssa e constituída por materiais de menor permeabilidade, a infiltração ocorre com mais 

dificuldade, predominando assim, no caso da topografia o favorecer, a escorrência superficial, 

caso contrário ocorre a acumulação de água à superfície na estação húmida.  

Da visita de campo efetuada não foram reconhecidas nascentes na área de estudo nem charcas 

de origem natural. Referia-se ainda que não foram inventariadas captações de água subterrânea 

na área em estudo. Assim, não é expectável qualquer alteração no regime de fluxo (gradientes 

e sentidos de fluxo) das águas subterrâneas, considerando ainda a pouca profundidade das 

escavações do projeto, pelo que o impacte é considerado improvável e sem significância 

 ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE CIRCULAÇÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA E DA QUALIDADE PELA EVENTUAL 

UTILIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS 

Eventualmente, nas operações de desmonte do maciço rochoso para a implantação dos 

elementos de projeto, nomeadamente as fundações dos aerogeradores, poderá ser necessário 

recorrer ao uso de explosivos. As profundidades a alcançar no âmbito do projeto são 

relativamente superficiais: pouco mais de 3 m na fundação do aerogerador e de cerca de 1 m de 

profundidade para a abertura das valas e novos acessos.  

Assim, aplicando as medidas de minimização adequadas que promovam a diminuição das 

vibrações provocadas pela detonação dos explosivos (por exemplo pré-corte), considera-se que 

os impactes na alteração do padrão de circulação da água subterrânea e da sua qualidade, 

embora improvável, dada a possível pontualidade das intervenções, é classificado como 

negativo, local, de magnitude reduzida e pouco significativo uma vez que não ocorrem 

captações de água subterrânea na área em estudo do sobreequipamento.  

 IMPACTE NAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO 

Como referido na Seção 4.6.4.1 dos Recursos Hídricos e como se pode constatar da Figura 4.25, 

na área em estudo do projeto não ocorrem captações de água subterrânea para abastecimento 

público. 

Refira-se apenas a proximidade à área de estudo de uma captação para abastecimento público, 

mas que cujo perímetro de proteção não intersecta a área de interesse de projeto. Esta captação 

para abastecimento público localiza-se a cerca de 400 m do aerogerador AG03, mas na vertente 

oposta onde vão ocorrer as intervenções. As intervenções associadas ao projeto são bastante 

superficiais, pelo que não se perspetiva que ocorram interferências, tanto relativamente à 

qualidade como à quantidade da água captada pela referida captação. Assim o impacte é 

classificado como negativo, local, improvável, de magnitude reduzida e pouco significativo. 



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II: Relatório síntese 

384 

 DEGRADAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

As atividades de construção, em particular a desmatação/decapagem, embora reduzida, expõe 

temporariamente o solo à erosão hídrica, assim como as movimentações de terras para 

beneficiação do acesso e escavação da vala de cabos, abertura do cabouco para a fundação do 

aerogerador e preparação da plataforma de montagem do aerogerador, poderão originar um 

maior aporte de sedimentos às linhas de água mais próximas, o que poderá ter reflexos sobre a 

qualidade da água superficial. Contudo, esta é uma situação pouco provável. 

As linhas de água pouco significativas e o afastamento suficiente das mesmas à área a 

intervencionar, bem como as necessidades de escavação muito reduzidas, permitem concluir 

que os impactes que poderão resultar dai são reduzidos e pouco significativos. 

No que diz respeito à contaminação dos recursos hídricos superficiais devido à eventual 

ocorrência de derrames acidentais de substâncias perigosas (associadas à sua utilização direta 

nas atividades de construção ou pela sua utilização nas máquinas e equipamentos necessários 

à obra), a adoção das medidas propostas permitirá prevenir e reduzir significativamente a 

probabilidade de ocorrência destas situações. Para além disso, a ocorrência de contaminação 

direta de recursos hídricos superficiais é pouco provável, tendo em conta o seu afastamento e 

significância. 

Relativamente à contaminação direta de águas subterrâneas e indireta de água superficiais, a 

sua probabilidade de ocorrência é pouco provável e minimizável e como tal, o impacte é 

classificado como negativo, direto ou indireto, improvável, temporário, irreversível, reduzido 

e pouco significativo. 

 CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA POR DERRAME ACIDENTAL DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

A atividade de estaleiro, circulação de maquinaria de obra e manipulação de substâncias 

perigosas são passíveis de gerar impactes na ocorrência de derrame acidental de combustíveis, 

óleos e outros lubrificantes. Na massa de água do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 

Mondego, este impacte é negativo e irreversível, mas dadas as características litológicas e por 

ser mitigável, pode ser classificado como reduzido e pouco significativo. 

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Considerando a tipologia do Projeto em avaliação, a reduzida necessidade de presença de 

operadores e tendo em conta que o edifício do Posto de Corte estará equipado com um depósito 

estanque pré-fabricado para recolha das águas residuais do tipo doméstico, não são esperados 

quaisquer impactes negativos em termos de contaminação dos recursos hídricos e degradação 

de qualidade da água, relacionados com esta questão, durante a exploração do Projeto. 

No entanto, prevê-se que durante a fase de exploração sejam realizadas ações de manutenção 

inerentes ao bom funcionamento das diversas componentes do Parque Eólico e manutenção do 

acesso. Neste sentido, poderão ocorrer potenciais derrames, associados à circulação de 

veículos, aos equipamentos do aerogerador e à própria manutenção, que poderão resultar em 
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impactes negativos na qualidade da água dos recursos hídricos, mas de reduzida magnitude e 

improváveis, face à tipologia de atividades. 

Em relação ao acesso, refere-se o potencial arrastamento de sólidos, associado à sua 

manutenção através da aplicação de tout-venant, que poderá originar impactes negativos nos 

recursos hídricos superficiais, embora de reduzida magnitude e pouco significativos, tendo em 

consideração a sua possível mitigação através de medidas de minimização. 

Face ao exposto, consideram-se negativos, improváveis, locais, reversíveis, reduzidos e pouco 

significativos, tendo ainda em consideração a implantação de medidas de minimização e 

medidas de controlo de potenciais derrames de produtos perigosos 

 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Na fase de desativação, onde ocorrerá a remoção integral de todos os equipamentos, é 

expectável a mesma tipologia de impactes que são previstos na fase de construção. 
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 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES 
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CONSTRUÇÃO 

Alteração dos padrões de drenagem 
AGI1, AGI3, AGI4, AGI5, 

AGI6, AGI8, AGI9, AGI10, 
AGI13, AGI16 

- Dir L Imp P Irrev I R PS SpL Mit R PS 

Degradação da qualidade da água superficial e 
subterrânea 

AGI2, AGI4, AGI7, AGI8, 
AGI13, AGI16 

- 
Dir / 
Ind 

L Imp T Irrev I R PS SpL Mit R PS / S 

Interseção do nível de água pelas ações de 
escavação 

AGI 4, AGI 5, AGI 8, AGI 9, 
AGI 10 

- Dir L Imp T Rev I R SS Spl Mit R SS 

Alteração da produtividade e da qualidade da água 
captada pelas captações para abastecimento 
público 

AGI 4, AGI 5, AGI 8, AGI 9, 
AGI 10 

- Dir L Imp -- Rev MP R SS Spl Mit R PS 

Alteração do padrão de circulação da água 
subterrânea e da sua qualidade pela eventual 
utilização de explosivos 

AGI 4, AGI 5, AGI 8, AGI 9 - Dir L Imp -- Irrev MP R SS Spl Mit R PS 

Impacte na recarga da massa de água subterrânea 
por impermeabilização pelos elementos de projeto 

AGI 4, AGI 5, AGI 8, AGI 9, 
AGI 10 

- Dir L Imp P Rev MP R SS Cum Mit R SS 

Contaminação da água subterrânea por derrame 
acidental de substâncias perigosas 

AGI 1, AGI 2 - Dir L Imp T Irrev MP R PS Spl Mit R PS 

DESATIVAÇÃO 

Alteração dos padrões de drenagem AGI22 - Dir L Imp P Irrev I R PS SpL Mit R PS 
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Degradação da qualidade da água AGI25 - Dir L Imp T Rev I R PS SpL Mit R PS 

 

 

1 Classificação de impactes residuais, após implementação de medidas de mitigação 
Natureza: Positivo [+] | Negativo [─]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
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5.10 QUALIDADE DO AR 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

A identificação e avaliação dos impactes expectáveis pela implementação do projeto são 

efetuadas com base nas ações previstas para cada uma das fases (construção, exploração e 

desativação) e a sua implicação na eventual alteração dos níveis de qualidade do ar da área de 

estudo. 

 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE 

• Fase de Construção 

AGI 2: Circulação de viaturas, maquinaria e veículos pesados afetos à obra; 

AGI 3:  Trabalhos de desmatação e decapagem das frentes de obra; 

AGI 4: Movimentação de Terras; 

AGI 5: Abertura/beneficiação de acessos aos Aerogeradores e Linha Elétrica; 

AGI 6:  Depósito temporário de terras e materiais (escombro das escavações, 

saibro, terra vegetal, entre outros); 

AGI 7:  Transporte especial de materiais/equipamentos correspondentes aos 

elementos de Projeto; 

AGI 9:  Execução da fundação das torres dos aerogeradores (abertura de caboucos 

para as fundação e betonagem dos maciços de fundação); 

AGI 12:  Construção do Posto de Corte, incluindo a montagem dos equipamentos; 

AGI 16:  Abertura da Faixa de Servidão e faixa de gestão de Combustível da Linha 

Elétrica de 30 kV. 

• Fase de Exploração 

AGI 18: Produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável não poluente; 

AGI 21: Manutenção e reparação dos equipamentos e acessos do 

sobreequipamento. 

• Fase de Desativação 

AGI 25: Circulação de viaturas e maquinaria para transporte de equipamentos e 

materiais. 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Os principais poluentes emitidos no decurso das ações geradoras de impacte descritas no ponto 

anterior são as partículas e os gases de combustão, como se apresenta no quadro seguinte. 
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Quadro 5.13 – Principais poluentes emitidos no decurso das ações geradoras de impacte na 
qualidade do ar na fase de construção 

AÇÃO GERADORA DE IMPACTE 
NA QUALIDADE DO AR 

POLUENTES 

PM10 COV NOX SOX HC CO 

Desmatação, desarborização e decapagem do solo X      

Movimentação de terras X      

Circulação e funcionamento de maquinaria e 
equipamento pesado 

X1 X X X X X 

Construção de edifícios, estruturas e arruamentos 
(obras de construção civil) 

X X X X X X 

Legenda: COV – Compostos Orgânicos Voláteis; NOX – óxidos de nitrogénio, SOX – óxidos de enxofre; 

HC - hidrocarbonetos; CO – monóxido de carbono; (1) Esta emissão ocorre quer pelo funcionamento dos 

motores, quer pela ressuspensão de partículas aquando a circulação em vias não pavimentadas 

 
Durante esta fase, os principais impactes na qualidade do ar estão associados ao aumento das 

concentrações de partículas, emitidas por todas as ações identificadas como geradoras de 

impactes na qualidade do ar (Quadro 5.13). Deve dar-se destaque às ações de movimentação 

de terras 17 , circulação de veículos pesados e maquinaria, principalmente em zonas não 

asfaltadas18.  

O acréscimo local das emissões de óxidos de enxofre, óxidos de azoto, compostos orgânicos 

voláteis, monóxido de carbono, hidrocarbonetos e partículas, originado pela circulação de 

viaturas e equipamento pesados, depende do tipo e número de equipamentos previstos e do 

respetivo tempo de alocação 19 . Salienta-se que o impacte da atividade dos motores de 

combustão é contínuo ao longo de toda a obra, uma vez que a utilização das máquinas e a 

operação de camiões de transporte é um aspeto comum às várias atividades decorrentes da 

construção. 

Os impactes sentem-se maioritariamente nas zonas próximas da construção, enquanto que o 

impacte dos camiões de transporte de material de e para a obra terá um impacte geográfico 

mais extenso. É relevante selecionar um percurso que não perturbe recetores particularmente 

sensíveis e afete o menor quantitativo populacional possível (zonas de densidade habitacional 

mais reduzida), assim como selecionar os horários mais favoráveis (com menos trânsito). 

Tendo em conta o afastamento dos recetores sensíveis à área de intervenção do Projeto e 

considerando que as emissões atmosféricas das atividades de construção provocam uma 

alteração da qualidade do ar limitada à envolvente próxima do Projeto, estima-se que não haja 

 

17 AP 42, Chapter 13.2.4 – Aggregate handling and Storage Piles, November 2006 

18 AP42 – Chapter 13.2.2 – Unpaved Roads, November 2006 

19 EMEP/EEA Air Pollution Emission Inventory Guidebook 2013, 1.1.1 – Non-road mobile Sources and 

Machinery 
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uma afetação da qualidade do ar ambiente na zona onde os recetores se encontram localizados, 

mesmo em condições de vento favoráveis que coloquem o recetor a jusante da fonte emissora.  

Desta forma, considera-se que o impacte decorrente da Fase de Construção é caracterizado por 

ser negativo, direto, local, provável, temporário, reversível, imediato, de magnitude reduzida, 

pouco significativo e de carácter simples. Ainda assim, considera-se que se devem implementar 

medidas de minimização que visem a redução da emissão de poeiras.  

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

A expansão do Parque Eólico de Toutiço permite o acréscimo anual de 75,4 GWh de energia, 

produzidos com recurso a uma tecnologia “limpa”, sem emissões atmosféricas associadas. De 

facto, o parque eólico constitui uma alternativa a outras tecnologias que utilizam combustíveis 

fósseis, e que para produzir a mesma quantidade de energia que o aerogerador a instalar 

emitem poluentes atmosféricos, afetando a qualidade do ar local.  

Assim, espera-se que a exploração do projeto tenha um impacte positivo indireto na qualidade 

do ar, dado evitar a emissão de poluentes atmosféricos para a produção de energia associada à 

queima de combustíveis fósseis nas centrais térmicas existentes a nível nacional. 

De referir que este impacte será de âmbito nacional, certo, permanente, reversível, com efeitos 

a longo prazo, de magnitude moderada, pouco significativo e de carácter simples.  

Considera-se que a atividade de manutenção do equipamento (AGI 21) não originará um tráfego 

rodoviário suficientemente relevante para que se considere que possa causar uma alteração dos 

níveis de qualidade do ar, traduzindo-se assim num impacte sem significância para a qualidade 

do ar local. 

 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Os impactes ambientais identificados nesta fase correspondem às emissões atmosféricas 

provenientes da circulação de veículos e máquinas afetos às operações de desmantelamento. 

No entanto, tendo em conta o afastamento do Projeto dos recetores sensíveis e dado o carácter 

temporário e de curta duração desta fase, prevê-se que o impacte seja sem significância, mas 

ainda assim, caracterizado por ser negativo, direto, local, provável, temporário, reversível, 

imediato, de magnitude reduzida e de carácter simples. 
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 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES 

IMPACTE 
AÇÕES GERADORAS 

DE IMPACTE 

CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTES RESIDUAL1 
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CONSTRUÇÃO 

Aumento das concentrações de partículas na área 
de intervenção e envolvente próxima 

AGI 3, AGI 4, AGI 5, AGI 6, 
AGI 9, AGI 12, AGI 16 

- Dir L Prov T Rev I R PS Spl Mit R SS-PS 

Aumento das concentrações de NO2, SO2, COV, CO, 
PM10 pela circulação de veículos, na área de 
intervenção e envolvente próxima 

AGI 2, AGI 7 - Dir L Prov T Rev I R PS Spl Mit R SS-PS 

EXPLORAÇÃO 

Emissões evitadas de poluentes atmosféricos e 
melhoria da qualidade do ar  

AGI 18 + Ind Nac Prov P Rev MP M PS Cum NMit M PS 

Aumento das concentrações de NO2, SO2, COV, CO, 
PM10 pela circulação de veículos nas operações de 
manutenção 

AGI 21 - Dir L Prov P Rev I R SS Spl Mit R SS 

DESATIVAÇÃO 

Aumento das concentrações de NO2, SO2, COV, CO, 
PM10 pela circulação de veículos 

AGI 25 - Dir L Prov T Rev I R SS Spl Mit R SS 

1 Classificação de impactes residuais, após implementação de medidas de mitigação 
Natureza: Positivo [+] | Negativo [─]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
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5.11 AMBIENTE SONORO 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

A identificação de impactes seguiu a metodologia genérica descrita no capítulo 7.1. A avaliação 

de impactes na área do sobreequipamento foi feita com recurso à modelação acústica. 

O software utilizado, denominado por SoundPLAN, versão 7.0, desenvolvido pela 

Braunstein+Berndt GmbH, permite calcular os valores dos níveis sonoros emitidos por vias de 

tráfego, indústrias ou fontes pontuais. Os dados do modelo são geridos de acordo com normas 

selecionadas pelo utilizador, e os resultados são apresentados em forma de tabela ou de mapa 

de ruído. Para o cálculo ser efetuado é necessária uma base de dados geométricos, que inclua 

as posições tridimensionais relativas, das diferentes fontes sonoras, edifícios, obstáculos e 

terreno, a qual pode ser introduzida manualmente ou mediante recurso a ficheiros em formato 

digital, tipo “dxf”. 

Assim, os dados de base necessários ao modelo, para o cálculo prospetivo, são: 

 

- Cartografia, segundo as três coordenadas espaciais, das posições relativas dos edifícios, dos 

obstáculos, das vias e do terreno; 

- Características de emissão sonora do aerogerador; 

- Características geométricas e acústicas (absorção sonora e/ou isolamento sonoro) dos 

edifícios, dos obstáculos, da via e do terreno; 

- Condições de velocidade e direção do vento no local de implantação do aerogerador. 

No que respeita à Linha Elétrica de 30 kV, no presente capítulo pretende-se determinar os níveis 

de ruído resultantes da instalação da linha, nas fases de construção, exploração e desativação, 

e avaliar as alterações introduzidas no ambiente sonoro atualmente existente e tomado como 

referência. A análise incide sobre três recetores, localizados na área de estudo da Linha mas 

bastante distanciados desta (entre 150 m e 254 m). 

 

A análise do impacte é efetuada comparando o ambiente sonoro atual com o ambiente sonoro 

previsto, à luz da legislação em vigor que determina para avaliação do impacte dois critérios: a) 

Critério da exposição máxima, para verificação da alteração da classificação das zonas, neste 

caso considerada como zona mista; b) Critério de incomodidade, que impõe acréscimos ao 

ambiente sonoro existente, para os três períodos de referência, diurno, entardecer, noturno. 

 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE 

• Fase de Construção 

AGI 1: Implantação e utilização do estaleiro; 
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AGI 2: Circulação de viaturas, maquinaria e veículos pesados afetos à obra; 

AGI 3:  Trabalhos de desmatação e decapagem das frentes de obra; 

AGI 4: Movimentação de Terras; 

AGI 5: Abertura/beneficiação de acessos aos Aerogeradores e Linha Elétrica 

AGI 7:  Transporte especial de materiais/equipamentos correspondentes aos 

elementos de Projeto; 

AGI 8:  Abertura e fecho de valas para interligação dos cabos elétricos e de 

comunicação entre os aerogeradores novos e a subestação existente; 

AGI 9:  Execução da fundação das torres dos aerogeradores (abertura de caboucos 

para as fundação e betonagem dos maciços de fundação); 

AGI 10: Execução das plataformas de montagem dos aerogeradores; 

AGI 11:  Montagem dos aerogeradores (torre, cabine e pás); 

AGI 12:  Construção do Posto de Corte, incluindo a montagem dos equipamentos 

AGI 13:  Preparação do terreno para instalação dos apoios da Linha Elétrica de 30 kV 

AGI 14:  Montagem dos Apoios da Linha Elétrica de 30 kV 

AGI 15:  Montagem da Linha Elétrica de 30 kV 

AGI 16:  Abertura da Faixa de Servidão e faixa de gestão de Combustível da Linha 

Elétrica de 30 kV 

AGI 17:  Recuperação paisagística e renaturalização do terreno nas zonas 

intervencionadas onde não ficam infraestruturas à superfície, 

nomeadamente a área da plataforma de montagem, a vala de cabos e a zona 

de estaleiro. 

• Fase de Exploração 

AGI 19: Presença/Funcionamento dos elementos de projeto do Sobreequipamento 

(aerogeradores e acessos); 

AGI 20: Presença/Funcionamento dos elementos de projeto (Linha Elétrica de 30 Kv) 

AGI 21: Manutenção e reparação dos equipamentos e acessos do sobreequipamento 

 

• Fase de Desativação 

AGI 22: Desmontagem dos aerogeradores e equipamentos associados; 

AGI 23: Demolição/desmontagem do Posto de Corte 

AGI 24: Desmontagem dos apoios da Linha Elétrica de 30 kV 

AGI 25: Circulação de viaturas e maquinaria para transporte de equipamentos e 

materiais; 

AGI 26: Recuperação paisagística da área desmobilizada 
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 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Em termos das atividades inerentes à fase de construção, há a considerar a execução da 

plataforma de montagem dos aerogeradores, a execução das fundações e restantes processos 

inerentes à sua instalação. A quantificação dos níveis sonoros, nesta fase, requer conhecimento 

preciso do planeamento da obra, máquinas envolvidas e suas características em termos de 

potência sonora. 

Na ausência dessa informação apresentam-se, no Quadro 5.14, as distâncias correspondentes 

aos níveis sonoros de 65 dB(A) e 65 dB(A), considerando fontes pontuais e um meio de 

propagação homogéneo, determinados a partir dos valores limite do nível de potência sonora, 

indicados no V, do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro, relativamente às emissões 

sonoras dos equipamentos para utilização no exterior. 

Quadro 5.14 – Distâncias correspondentes a LAeq de 65 dB(A) e 55 dB(A) 
(Fase de construção) 

Tipo de equipamento 
Nível admissível de 
potência sonora em 

dB/1pW 

Distâncias [m] 

LAeq=65 dB(A) LAeq=55dB(A) 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rasto contínuo 

84 + 11 log P 

(P = 55 kW) 
30 90 

Escavadoras, guinchos de construção 
80 + 11 log P 

(P = 15 kW) 
10 30 

Compressores 
95 + 2 log P 

(P = 15 kW) 
15 45 

P: potência instalada efetiva (kW) 

Dependendo do número de equipamentos a utilizar – no total e de cada tipo – e dos obstáculos 

à propagação sonora, entre a zona de obra e os recetores, os valores apresentados no quadro 

anterior podem aumentar ou diminuir significativamente. 

Considerando que as obras deverão decorrer apenas durante o período diurno, da análise do 

quadro anterior, podemos estimar que até uma distância de cerca de 30 m da obra, os níveis 

sonoros poderão causar situações de incomodidade. O edifício com utilização sensível mais 

próxima dos aerogeradores localiza-se a cerca de 908 (R1) do aerogerador AG1 não sendo desta 

forma previsível que ocorram impactes negativos durante a fase de construção. 

Relativamente aos veículos pesados de acesso às obras, o ruído global de funcionamento não 

deverá exceder os valores fixados no livrete, com limite de tolerância de 5 dB(A), em acordo com 

o Artigo 22º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro. 

Não é previsível, dada a distância a que os recetores se encontram dos locais de instalação dos 

aerogeradores e da construção dos apoios da Linha, que possam ocorrer situações de impacte 

devido ao ruído. Mesmo que audível, o impacte daí decorrente não deverá ter qualquer 

significado. Tendo em conta a distância a que os recetores se encontram dos locais de 
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construção dos apoios (da Linha) mais próximos, entre 150 m e 255 m, não é previsível a 

ocorrência de impactes com algum significado. 

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

ESTIMATIVA DOS VALORES DOS NÍVEIS SONOROS 

A estimativa das características dos campos sonoros estabelecidos, em consequência do 

funcionamento dos aerogeradores, foi efetuada com base nos pressupostos que a seguir se 

apresentam. 

Trata-se de cinco aerogeradores, com potência nominal de 4,3 MW e altura da torre de 120 m. 

A respetiva especificação acústica indica o valor mais elevado de LW = 106,0 dB(A). Por 

segurança, assumiu-se no modelo de cálculo este valor. 

Considerou-se um funcionamento permanente e constante do aerogerador ao longo das 24 h. 

O método de cálculo utilizado foi o descrito na norma ISO 9613-2 de 1996, conforme 

recomendado no Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de julho. 

O ruído da Linha Elétrica depende da tensão da mesma e significativamente da distância a que 

esta se vai situar dos recetores sensíveis. Para uma Linha MAT, de 220 Kv, o nível de ruído a 84 

m é de 22 dB(A). Para uma linha com tensão de 30 Kv, num recetor a 150 m de distância, o ruído 

da Linha em situações desfavoráveis de humidade relativa não será sequer percetível, nem trará 

qualquer alteração ao ambiente sonoro existente, não se prevendo qualquer impacte nos 

recetores devido ao ruído da Linha. Considera-se, assim que o nível de ruído da Linha é inferior 

a 22 dB(A). 

Apresentam-se, no Quadro 5.15, os níveis de ruído particular, LAeq(P), previstos para cada um 

dos recetores sensíveis, considerando os 5 aerogeradores em funcionamento, e no Anexo III do 

Volume IV – Anexos os mapas de ruído, a 4 m acima do solo, para os indicadores Lden e Ln, e para 

as condições de velocidade e direção dos ventos do local. 

Quadro 5.15 – Níveis de ruído, LAeq(P), com os aerogeradores em funcionamento 

Recetor 

Ruído Particular, LAeq(P) 

[dB(A)] 

Ld
(1) Le

(2) Ln
(3) Lden

(4) 

R1 43 43 43 49 

R2 42 42 42 46 

R3 42 42 42 46 

R4 36 36 36 47 

R5 ≤ 22 ≤ 22 ≤ 22 ≤ 28 

R6 ≤ 22 ≤ 22 ≤ 22 ≤ 28 

R7 ≤ 22 ≤ 22 ≤ 22 ≤ 28 
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(1) Ld – Indicador de ruído diurno 

(2) Le – Indicador de ruído do entardecer 

(3) Ln – Indicador de ruído noturno 

(4) Lden – Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno 

 

Verifica-se que os valores do ruído particular, estimados para cada um dos recetores, variam 

entre 36 dB(A) e 43 dB(A) para o indicador Ln e entre 46 dB(A) e 49 dB(A) para o indicador Lden.  

CRITÉRIO DOS VALORES DE EXPOSIÇÃO MÁXIMA 

As características dos campos sonoros estabelecidos, em consequência do funcionamento dos 

aerogeradores, são expressas em termos dos valores do nível sonoro contínuo equivalente LAeq, 

em dB(A), obtidos mediante recurso a modelo apropriado e tendo em conta os dados de base 

referentes às características de emissão sonora do equipamento. 

A verificação do critério dos valores limite de exposição máxima é efetuada por comparação dos 

valores resultantes após implementação do projeto, LAeq (P) (correspondem à soma logarítmica 

dos níveis sonoros característicos da Situação de Referência com os previstos para o projeto em 

avaliação), com os limites máximos admissíveis. Neste estudo, e de acordo com o exposto no 

enquadramento legal, os valores limite são os seguintes: 

Indicador Lden ≤ 65 dB(A); 

Indicador Ln ≤ 55 dB(A). 

Constam, do Quadros 4, os valores previstos para os aerogeradores em funcionamento, (ruído 

particular), LAeq (P), para os locais em análise e os valores resultantes após a sua implementação, 

LAeq (A), determinados a partir da expressão: 

LAeq (A) = LAeq (R)  LAeq (P) 

em que: 

LAeq (R) é o valor característico da Situação de Referência (valores constantes do Quadro 1 

designado por “Caracterização da Situação de Referência (ambiente sonoro atual);  

LAeq (P) é o valor do ruído particular (ruído estimado, resultante do funcionamento do 

aerogerador).  
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Quadro 5.16– Níveis de ruído ambiente com os aerogeradores em funcionamento  

Recetor 

Situação de Referência(1) 

LAeq(R) 

Ruído Particular(2) 

LAeq(P) 

Ruído Ambiente(3) 

LAeq(A) 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R1 39 41 40 46 43 43 43 49 44 45 45 51 

R2 39 30 31 39 42 42 42 46 44 42 42 47 

R3 53 49 46 54 42 42 42 46 53 50 47 55 

R4 43 32 28 41 36 36 36 47 44 37 37 48 

R5 43 32 28 41 ≤ 22 ≤ 22 ≤ 22 ≤ 28 43 32 29 41 

R6 43 32 28 41 ≤ 22 ≤ 22 ≤ 22 ≤ 28 43 32 29 41 

R7 43 32 28 41 ≤ 22 ≤ 22 ≤ 22 ≤ 28 43 32 29 41 

(1) Equivalente ao ruído residual, ou seja, ambiente sonoro na ausência de qualquer 

aerogerador em funcionamento 

(2) Ruído resultante da exploração dos aerogeradores 

(3) Ruído ambiente LAeq (A) = LAeq (R) + LAeq (P) 

Da análise do quadro anterior verifica-se que os valores dos indicadores Lden e Ln satisfazem 

aos limites máximos admissíveis para zonas não classificadas, de 63 dB(A) para o indicador Lden 

e de 53 dB(A) para o indicador Ln.   

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE 

De acordo com o número 5 do Artigo 13.º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, o cumprimento do critério de incomodidade não é 

aplicável, quando com os aerogeradores em exploração, os valores do indicador LAeq do ruído 

ambiente no exterior são iguais ou inferiores a 45 dB(A). Encontram-se nesta situação os 

recetores os recetores R1, R2 e R4 em que os valores de LAeq variam entre 37 dB(A) e 45 dB(A). 

Os valores do indicador LAeq do ruído ambiente, para o recetor R3, variam entre 47 dB(A) e 53 

dB(A). Apresenta-se para esta situação, no Quadros 5, a comparação dos níveis de ruído 

característicos da Situação de Referência (ruído residual) com os níveis de ruído ambiente (com 

os aerogeradores em funcionamento) para avaliação do critério de incomodidade.  

Quadro 5.17 – Avaliação do critério de incomodidade 

Recetor 

Ruído Residual(1)  

LAeq(R) 

Ruído Ambiente(2) 

LAeq(A) 

∆(3) = LAeq(A) - LAeq(R) 

Ld
 Le

 Ln
 Ld Le Ln Ld Le Ln 

R3 53 49 46 53 50 47 0 1 1 

(1) Situação de Referência 
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(2) Ruído ambiente LAeq (A) = LAeq (R) + LAeq (P) 

(3) Diferença entre o ambiente sonoro com e sem os aerogeradores 

Da análise do quadro acima verifica-se que as diferenças ∆, entre o ruído ambiente e o ruído 

residual, se situam entre 0 e 1 dB(A) sendo cumpridos os limites definidos na alínea b) do 

numero 1 do artigo 13.º do Regulamento Geral do Ruído 

Na área envolvente ao Parque identificaram-se quatro recetores sensíveis (R1, R2, R3 e R4), 

constituídos por habitações de 1 e 2 pisos. Nos recetores identificados foram realizadas 

medições “in situ” no sentido de caracterizar a Situação de Referência, considerada como o 

ambiente sonoro existente na ausência do ruído dos aerogeradores previstos para o Parque 

(AG1, AG2, AG3, AG4 e AG5. Os resultados obtidos permitem concluir tratar-se de locais com 

níveis sonoros muito reduzidos resultantes essencialmente de ruídos da natureza. 

As áreas envolvidas são caracterizadas como zonas não classificadas pelo que os níveis de 

exposição máxima deverão verificar os limites de Ln ≤ 53 dB(A) e Lden ≤ 63 dB(A).  

As estimativas dos níveis sonoros resultantes da exploração do Parque foram realizadas para as 

condições mais desfavoráveis nomeadamente no que se refere à potência do aerogerador (LW 

= 106 dB(A)) e ao período de funcionamento do mesmo (permanente e constante durante as 24 

horas). 

Da análise realizada verificou-se o cumprimento dos limites máximos admissíveis, para zonas 

não classificadas, assim como o critério de incomodidade tendo em conta o Artigo 13.º do 

Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro.  

Face ao exposto nos pontos anteriores, conclui-se que os impactes com relevância nesta 

componente do ambiente, decorrentes da Exploração do sobreequipamento do Parque Eólico 

são negativos, diretos, permanentes, de magnitude reduzida no caso do R3 e média para os 

restantes recetores, pouco significativos para os recetores R1, R2 e R4. 

O ruído da Linha Elétrica de 30 kV depende da tensão da mesma e significativamente da 

distância a que esta se vai situar dos recetores sensíveis. Para uma Linha MAT, de 220 kV, o nível 

de ruído a 84 m é de 22 dB(A). Para uma linha com tensão de 30 kV, que é o caso da que será 

construída, num recetor a 150 m de distância, o ruído da linha em situações desfavoráveis de 

humidade relativa não será sequer percetível, nem trará qualquer alteração ao ambiente sonoro 

existente. Deste modo, não se prevê qualquer impacte nos recetores devido ao ruído da Linha. 
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Figura 5.1 – Mapa de Ruido indicador Lden 4m acima do solo 
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Figura 5.2 – Mapa de Ruido indicador Ln 4m acima do solo 
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 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Os impactes no ruído durante a fase de desativação, do Parque ou da Linha, serão similares aos 

da fase de construção, embora com menor expressão. 
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 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES 
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FASE DE CONSTRUÇÃO 

Afetação muito pontual da população existente 
junto aos acessos utlizados para transporte de 
materiais para a obra 

AGI 2, AGI 7 - Dir L Prov T Rev I R PS Spl Mit R PS 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

Funcionamento normal da máquina (Aerogerador) AGI 20 - Dir L Prov T Rev I R SS Spl Mit R SS 

FASE DE DESATIVAÇÃO 

Afetação muito pontual da população existente 
junto aos acessos utlizados para transporte de 
materiais para a obra 

AGI 25 - Dir L Prov T Rev I R SS Spl NMit - - 

1 Classificação de impactes residuais, após implementação de medidas de mitigação 
Natureza: Positivo [+] | Negativo [─]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
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5.12 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

A escala de análise considerada respeita a delimitação da área de estudo e a identificação de 

impactes seguiu a metodologia genérica descrita no início do presente capítulo. 

Os impactes associados à implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço têm 

início logo na fase de construção, abrangendo todas as infraestruturas de caráter permanente, 

como os aerogeradores, posto de corte, acessos, valas elétricas, mas também de carácter 

temporário, como é o caso do estaleiro. 

Relativamente à linha elétrica de 30 kV, que fará a ligação do Projeto à RESP, os impactes 

ocorrem sobretudo aquando da fase de construção e resultam da implantação dos apoios, da 

necessidade de abertura de acessos para instalação dos mesmos, e das ações de desmatação 

e/ou abate de árvores, necessários à abertura da faixa de servidão e de gestão de combustível. 

Na fase de exploração, os impactes resultantes da manutenção da referida faixa. 

Para a avaliação de impactes serão, então, analisadas as atividades do projeto durante as suas 

fases de construção e de exploração, das quais poderão decorrer impactes sobre a ocupação do 

solo, sendo as mesmas cruzadas com a ocupação de solo na área em estudo. Com o objetivo de 

garantir uma avaliação mais rigorosa, neste cruzamento serão efetuadas as quantificações de 

áreas a afetar pelos vários constituintes dos projetos em estudo. 

 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE 

• Fase de Construção 

AGI 1: Implantação e utilização do estaleiro; 

AGI 3:  Trabalhos de desmatação e decapagem das frentes de obra; 

AGI 4: Movimentação de Terras; 

AGI 5: Abertura/beneficiação de acessos aos Aerogeradores e Linha Elétrica 

AGI 8:  Abertura e fecho de valas para interligação dos cabos elétricos e de 

comunicação entre os aerogeradores novos e a subestação existente; 

AGI 9:  Execução da fundação das torres dos aerogeradores (abertura de caboucos 

para as fundação e betonagem dos maciços de fundação); 

AGI 10: Execução das plataformas de montagem dos aerogeradores; 

AGI 12:  Construção do Posto de Corte, incluindo a montagem dos equipamentos; 

AGI 13:  Preparação do terreno para instalação dos apoios da Linha Elétrica de 30 kV; 

AGI 14:  Montagem dos Apoios da Linha Elétrica de 30 kV; 

AGI 16:  Abertura da Faixa de Servidão e faixa de gestão de Combustível da Linha 

Elétrica de 30 kV; 

AGI 17:  Recuperação paisagística e renaturalização do terreno nas zonas 

intervencionadas onde não ficam infraestruturas à superfície, 
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nomeadamente a área da plataforma de montagem, a vala de cabos e a zona 

de estaleiro. 

• Fase de Exploração 

AGI 19: Presença/Funcionamento dos elementos de projeto do Sobreequipamento 

(aerogeradores e acessos); 

AGI 20: Presença/Funcionamento dos elementos de projeto (Linha Elétrica de 30 Kv) 

• Fase de Desativação 

AGI 22: Desmontagem dos aerogeradores e equipamentos associados; 

AGI 24: Desmontagem dos apoios da Linha Elétrica de 30 kV 

AGI 26: Recuperação paisagística da área desmobilizada 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção do sobreequipamento, os impactes na ocupação do solo decorrem 

da preparação do terreno para instalação do aerogerador, implantação da plataforma, abertura 

do acesso e da vala de cabos. Neste sentido, serão necessárias ações de desmatação, preparação 

de terreno e movimentação de terras. De referir ainda a necessidade de instalação de um 

estaleiro de apoio à obra e áreas de depósito de terras e materiais diversos, de carácter 

temporário. 

Todos os elementos do projeto ocupam maioritariamente áreas de matos e florestas, 

apresentando-se no quadro que se segue as áreas de ocupação dos elementos do Projeto. O 

acesso para as obras inerentes ao projeto, será realizada através de caminhos municipais e 

caminhos florestais existentes na envolvente da área de implantação dos aerogeradores, 

contudo, será necessário desenvolver alguns novos acessos, aos quais estarão associadas valas 

de cabos. O Posto de Corte será implantado numa zona atualmente ocupada por matos rasteiros 

pouco densos. 

No que respeita à linha elétrica de 30 kV, que fará a ligação do Projeto à RESP, são afetadas 

diversas classes de espaço, quer pela instalação de apoios e criação/beneficiação de acessos, 

mas também pela abertura da faixa de servidão e faixa de gestão de combustível associada, com 

maior incidência nas áreas de matos e de florestas de folhosas. 

No Quadro 5.18 apresenta-se a ocupação do solo afetada, tanto no que respeita aos elementos 

do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço (SPET) como da Linha Elétrica (LE-

SPET).  
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Quadro 5.18 – Quantificações de áreas de ocupação do solo pelos vários elementos do Projeto (m2) – Fase de Construção 

Classes de 

ocupação do solo 

SPET LE-SPET 

Estaleiro 

Temporário 

Fundação + Plataforma de 

Montagem Valas 

Elétricas 

Simples 

Valas 

Elétricas 

Em 

travessia 

Posto 

de 

Corte 

Acessos 

Novos 

incluindo 

Valetas de 

50 cm 

Acessos 

Existentes a 

beneficiar 

incluindo 

Valetas de 50 

cm 

Apoios 
Acessos 

Novos 

Acessos 

Existentes 

a 

beneficiar 

Faixa de 

Servidão 
AG01 AG02 AG03 AG04 AG05 

1.4.1 Redes viárias 

e ferroviárias 
-- -- -- 319 -- 410 22 -- 67 13 788 75 107 206 7 650 -- 

3.1.2 Pastagens 

Espontâneas 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 150 -- 1 121 6 449 -- 

5.1.1 Florestas de 

Folhosas 
-- 94 -- -- -- 276 -- -- 1 037 193 415 1 140 190 41 352 -- 

6.1.1 Matos 2 115 2 021 2 115 1 796 2 115 1 593 121 263 2 106 2 019 1 810 4 553 7 326 89 201 445 

9.1.1 Cursos de 

água 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 677 -- 

Total 2 115 2 115 2 115 2 115 2 115 2 279 143 263 3 210 16 000 2 450 5 800 8 843 148 329 445 
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Através da análise do quadro, é possível verificar que o terreno onde se irão implantar os 

elementos de projeto do Parque Eólico nomeadamente os aerogeradores, plataformas de 

trabalho, posto de corte está maioritariamente ocupado por áreas de Mato. O AG02 ocupa uma 

pequena área de floresta de folhosas e o AG04 uma pequena área de territórios artificializados, 

correspondente a redes viárias. 

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. 

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 incendio 

ocorrido em 2017) e de redes viárias e ferroviárias, sendo estes impactes considerados 

negativos, certos, diretos, locais, permanentes, de magnitude e significado moderado. 

No que refere à linha elétrica, a afetação da ocupação do solo decorre da instalação dos apoios 

da linha elétrica (sapatas de fundação), bem como das áreas de auxílio à montagem dos apoios, 

isto é, para a movimentação de maquinaria afeta ao processo construtivo, e do estabelecimento 

da zona de proteção - de acordo com o estabelecido no Regulamento de Segurança de Linhas 

Elétricas de Alta Tensão, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro. Na 

zona de proteção proceder-se-á ao corte ou decote das árvores que for suficiente. 

A construção dos apoios da linha elétrica afetará, como observável no Quadro anterior, várias 

classes de espaço, com maior expressão nas áreas de Mato, que serão afetadas pela construção 

dos apoios AP1 e AP2, AP5 a AP15, AP19 e AP20, AP23 a AP25, AP30 a AP48. Com menor 

significância, serão também afetadas pela construção dos apoios as áreas com a classe 

“Florestas de Folhosas (AP3, AP4, AP18, AP21, AP22, AP26, AP27, AP28, AP29), áreas com a 

classe”Pastagens espontâneas” (AP16, AP17 e AP49) e áreas com a classe “Redes viárias e 

ferroviárias “(AP30, AP33, AP34 e AP36). 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. 

No traçado da linha elétrica, a maior afetação das áreas decorrerá, então, da obrigatoriedade 

de abertura da faixa de servidão e gestão de combustível associada, afetando várias classes de 

espaço, nomeadamente Matos (mais de 60%) e florestas de folhosas (28%). Considera-se que o 

impacte associado é negativo, certo, direto, local, permanente, de magnitude moderada, 

tendo em conta a vasta área a afetar, mas de significado reduzido, pela tipologia de classes a 

afetar. A área restante a afetar distribui-se pelas classes redes viárias, pastagens espontâneas e 

cursos de água. 
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Os elementos temporários necessários à concretização da obra, como o estaleiro de obra e as 

plataformas de montagem, provocam impactes de carácter temporário. 

De referir ainda que se prevê a concretização de medidas de mitigação para minimizar a afetação 

das classes referidas anteriormente. 

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico os impactes já verificados na fase 

de construção assumem um carácter permanente, pelo que foram aí contabilizados. Contudo, 

algumas áreas afetadas temporariamente na fase de construção, como as plataformas de 

montagem e o estaleiro, ficarão livres e poderão recuperar naturalmente o coberto vegetal, 

podendo, no entanto, ser consideradas inutilizáveis para o desenvolvimento de atividades, já 

que estarão na dependência do Parque Eólico. 

No que respeita à linha elétrica, na fase de exploração os impactes na ocupação do solo resultam 

de duas situações, uma delas prende-se com a ocupação permanente da área de implantação 

dos apoios, que se inicia na fase de construção e se perpetua para a fase de exploração, e a outra 

situação corresponde ao condicionamento 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. 

Face ao exposto, considera-se que na fase de exploração ocorrerão impactes sobre a ocupação 

do solo negativos, diretos, certos, locais, permanentes e de magnitude moderada, que, no 

entanto, são pouco significativos, para todas as ocupações identificadas que possam ser 

afetadas. A maioria destes impactes, contudo, foi já contabilizada na fase de construção. 

No Quadro 5.19Quadro 5.18 apresenta-se a ocupação do solo afetada na fase de exploração. 
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Quadro 5.19 – Quantificações de áreas de ocupação do solo pelos vários elementos do Projeto (m2) – Fase de Exploração 

Classes de 

ocupação do solo 

SPET LE-SPET 

Fundação + Plataforma de 

Montagem Valas 

Elétricas 

Simples 

Valas 

Elétricas 

Em 

travessia 

Posto 

de 

Corte 

Acessos 

Novos 

incluindo 

Valetas de 

50 cm 

Acessos 

Existentes a 

beneficiar 

incluindo 

Valetas de 

50 cm 

Apoios 
Acessos 

Novos 

Acessos 

Existentes 

a 

beneficiar 

Faixa de 

Servidão 
AG01 AG02 AG03 AG04 AG05 

1.4.1 Redes 

viárias e 

ferroviárias 

-- -- -- 319 -- 410 22 -- 67 13 788 4 107 206 7 650 

3.1.2 Pastagens 

Espontâneas 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9 -- 1 121 6 449 

5.1.1 Florestas de 

Folhosas 
-- 94 -- -- -- 2 76 -- -- 1 037 193 24 1 140 190 41 352 

6.1.1 Matos 2 043 1 949 2 043 1 724 2 043 1 593 121 263 2 106 2 019 98 4 553 7 326 89 201 

9.1.1 Cursos de 

água 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 677 

Total 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 279 143 263 3 210 16 000 135 5 800 8 843 148 329 
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 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Na fase de desativação, será reposta a situação existente antes da implantação do Projeto. 

Assim, os elementos definitivos do Projeto serão removidos e as áreas correspondentes serão 

recuperadas, o que terá um impacte positivo, local, certo, provável, reversível, mas de 

magnitude reduzida e pouco significativo. 
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 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES 

 

IMPACTE 
AÇÕES GERADORAS 

DE IMPACTE 

CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTES RESIDUAL1 
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CONSTRUÇÃO 

Afetação temporária do uso atual do solo associada 
a áreas de apoio à obra 

AGI1, AGI6,  - Dir L C T Rev I R PS Spl Mit R PS 

Afetação permanente do uso atual do solo 
associado à implantação de elementos do projeto 

AGI3, AGI5, AGI8, AGI9, 
AGI10, AGI12, AGI13, 

AGI16 
- Dir L C P Irrev I R / M PS / S Spl Mit R PS 

Alteração do uso atual do solo pela construção do 
Sobreequipamento e da Linha Elétrica, incluindo a 
faixa de servidão 

AGI3, AGI5, AGI8, AGI9, 
AGI10, AGI12, AGI13, 

AGI16 
- Dir L C P Rev I M S Spl Mit M PS/S 

EXPLORAÇÃO 

Afetação permanente do uso atual do solo 
associado aos elementos do Projeto e apoios da 
linha elétrica 

AGI19, AGI20 - Dir L C P Irrev I R PS Spl Mit R PS 

Manutenção da faixa de servidão da LE AGI20 - Dir L C P Irrev I M PS Spl Mit M S 

DESATIVAÇÃO 

Desafetação dos usos ocorrentes associados à 
remoção dos elementos do Projeto e apoios da 
Linha Elétrica 

AGI 22, AGI24 + Dir L C P Rev I R PS Spl Mit R PS 

Recuperação paisagística AGI26 + Dir L C P Rev I R PS S --- --- --- 
1 Classificação de impactes residuais, após implementação de medidas de mitigação 
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Natureza: Positivo [+] | Negativo [─]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
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5.13 SOCIOECONOMIA 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Em geral, projetos relacionados com energias renováveis representam benefícios 

socioeconómicos para a região onde se inserem, além de contribuírem para atingir metas 

nacionais e internacionais. No que concerne à avaliação de impactes ambientais neste âmbito, 

é expectável que a maioria dos impactes identificados sejam positivos. Não obstante, não deixa 

de ser importante referir a ocorrência de eventuais impactes se os mesmos influírem 

negativamente na qualidade de vida das populações e no seu quotidiano.  

A identificação de impactes segue a metodologia genérica descrita no início do presente 

capítulo. A escala de análise considerada respeita a delimitação da área de estudo do presente 

EIA. 

 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE 

 

• Fase de Construção 

AGI 1: Implantação e utilização do estaleiro; 

AGI 2: Circulação de viaturas, maquinaria e veículos pesados afetos à obra; 

AGI 3:  Trabalhos de desmatação e decapagem das frentes de obra; 

AGI 4: Movimentação de Terras; 

AGI 5: Abertura/beneficiação de acessos aos Aerogeradores e Linha Elétrica 

AGI 6:  Depósito temporário de terras e materiais (escombro das escavações, saibro, 

terra vegetal, entre outros); 

AGI 7:  Transporte especial de materiais/equipamentos correspondentes aos 

elementos de Projeto; 

AGI 8:  Abertura e fecho de valas para interligação dos cabos elétricos e de 

comunicação entre os aerogeradores novos e a subestação existente; 

AGI 9:  Execução da fundação das torres dos aerogeradores (abertura de caboucos 

para as fundação e betonagem dos maciços de fundação); 

AGI 13:  Preparação do terreno para instalação dos apoios da Linha Elétrica de 30 kV 

AGI 16:  Abertura da Faixa de Servidão e faixa de gestão de Combustível da Linha 

Elétrica de 30 kV 

AGI 17:  Recuperação paisagística e renaturalização do terreno nas zonas 

intervencionadas onde não ficam infraestruturas à superfície, 

nomeadamente a área da plataforma de montagem, a vala de cabos e a zona 

de estaleiro. 
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• Fase de Exploração 

AGI 18: Produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável não poluente; 

AGI 21: Manutenção e reparação dos equipamentos e acessos do sobreequipamento 

 

• Fase de Desativação 

AGI 22: Desmontagem dos aerogeradores e equipamentos associados; 

AGI 24: Desmontagem dos apoios da Linha Elétrica de 30 kV 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção do Projeto, identificam-se como possíveis impactes a ocorrer: 

• Empregabilidade e dinamização económica local 

Associado ao período 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. 

É ainda expectável que as ações inerentes à fase de construção, nomeadamente nos trabalhos 

de construção civil (ex.: fundações e acessos) 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.  

Importa referir, no entanto, que a decisão quanto à necessidade de mão-de-obra para a 

empreitada é da responsabilidade da entidade executante (empreiteiro), prevendo-se no geral 

um total de 20 postos de trabalho a ser temporariamente criados e a sua origem. Já os trabalhos 

de montagem dos aerogeradores e de eletricidade requerem mão-de-obra especializada, pelo 

que muito provavelmente não levarão à criação de postos de trabalho nem à contratação de 

empresas locais com mão de obra especializada, desconhecendo-se a origem dos trabalhadores 

e o vínculo à respetiva empresa.  

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, por parte da 

entidade empregadora, à contratação de mão-de-obra local, caso contrário será um impacte 

sem significância face à dimensão da obra e consequentemente à duração da mesma. 

Importa referir que, face à dimensão da obra e à duração da mesma, estes impactes serão 

imediatos. 
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• Incómodo ambiental - degradação do ambiente sonoro e qualidade do ar local 

A degradação dos níveis sonoros e qualidade do ar local ocorrem geralmente em paralelo, dadas 

as fontes coincidentes que as originam, sobretudo a circulação e funcionamento de maquinaria 

e veículos pesados e o transporte de materiais / equipamentos correspondentes aos elementos 

de Projeto. Existem alguns aglomerados populacionais na envolvente da área de estudo, no 

entanto, importa referir que se evitará o atravessamento das localidades aquando do transporte 

de equipamentos e materiais. 

Os impactes na saúde humana e ambiente sonoro associados ao Projeto são avaliados de forma 

mais exaustiva na análise dos fatores ambientais referidos nos seus capítulos específicos.  

Globalmente, atendendo à implementação das boas práticas de gestão de obra e medidas gerais 

habitualmente em ação durante a fase de obra, atendendo ainda cumulativamente à nula 

densidade humana na área em estudo para o Projeto e baixa densidade humana na envolvente 

direta, o impacte esperado será negativo, direto, local, provável, temporário, reversível, 

imediato, de magnitude reduzida e pouco significativo. Estes impactes serão mitigados com a 

implementação das medidas de mitigação indicadas no capítulo 7. 

• Constrangimentos à acessibilidade e mobilidade local e segurança: 

Perspetiva-se que o transporte dos aerogeradores e restante equipamento feito em veículos de 

grande porte resulte num aumento do tráfego nas vias existentes que servirão de acesso ao 

Projeto. Tal situação poderá induzir o constrangimento do fluxo de tráfego, não só pela 

deslocação lenta que lhes é característica, como também pela deterioração que provocam nas 

vias de circulação, com implicações nos padrões de mobilidade, obrigando a uma acessibilidade 

mais morosa para atingir o mesmo destino. 

Os impactes inerentes serão assim negativos, diretos, temporários, prováveis e reversíveis, de 

magnitude reduzida e pouco significativos dada a tipologia de obra. 

Estes impactes serão mitigados com a implementação das medidas de mitigação previstas no 

capítulo 7. 

• Perda e interferência física com a funcionalidade/utilização dos espaços: 

A afetação da ocupação do solo em si é avaliada em capítulo próprio, interligando-se aqui a 

ocupação do uso do solo em função da sua importância ao nível da propriedade (com valor 

económico associado à terra), ao nível do rendimento que se retira das parcelas de solo afetadas 

e do desenvolvimento de atividades económicas.  

Neste âmbito, a principal interferência decorre da implantação do sobreequipamento, dada a 

sua dimensão, numa área maioritariamente ocupada por floretas, sem aptidão agrícola. Assim, 

tendo em conta a atual ocupação do solo, não se consideram significativos os impactes a este 

nível. 
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 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nesta fase, serão expectáveis impactes positivos resultantes dos seguintes aspetos: 

• Criação de postos de trabalho 

Para a exploração do Projeto é necessário a existência de uma equipa técnica para assistência 

ao nível de manutenção e vigilância. Para o efeito, existe atualmente uma equipa no Parque 

Eólico de Toutiço que já efetua essa manutenção e vigilância, à qual podem, ou não, ser 

acrescidos recursos humanos. Neste sentido, não se prevê a criação de postos de trabalho, 

sendo este impacte nulo. 

A equipa atualmente existente no Parque Eólico do Toutiço, é constituída por 3 colaboradores, 

com as respetivas funções: 

- Gestor de Operação; 

- Gestor Regional de Operação; e 

- Supervisor  

• Criação de receita fiscal 

Salienta-se também que o município onde os aerogeradores do Projeto 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 é devido aos municípios das áreas em que os mesmos se instalam). Este acréscimo de 

verba poderá ser convertido em mais-valias efetivas para a população local. 

Serão, por conseguinte, esperados impactes positivos, reversíveis, indiretos, permanentes, 

certos, de magnitude variável (dependendo da faturação e da conversão das mais-valias para a 

população local) e significativo.  

• Produção de eletricidade a partir de FER 

A concretização e operação do projeto permite a obtenção de energia elétrica a partir de fontes 

renováveis, contribuindo, por isso, para o cumprimento de metas nacionais e internacionais, 

nomeadamente a Estratégia Nacional para a Energia, definida no Plano Nacional de Ação para 

as Energias Renováveis (PNAER) 2020, o Roteiro para a Neutralidade Carbónica (RNC) 2050 e o 

Plano Nacional Energia Clima (PNEC) 2030, constituindo este facto um importante impacte 

positivo. 

Importa referir que as populações na envolvente do Projeto não irão utilizar diretamente a 

energia elétrica produzida pelo Projeto, uma vez que toda a energia elétrica produzida é injetada 

na rede elétrica nacional. No entanto, irão beneficiar indiretamente do aumento de produção 

de energia de FER e consequentemente na redução de combustíveis fósseis. O fornecimento de 

energia contribuirá para um reforço da potência instalada ajudando a equilibrar eventuais 

quebras de tensão na rede. 
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Assim, considera-se que a instalação do Projeto e respetiva exploração irá gerar um impacte 

positivo, reversível, indireto, certo, que ocorrerá na fase de exploração do aproveitamento 

eólico (permanente), de magnitude reduzida, considerando-se um impacte significativo, tendo 

em conta que contribuirá para a produção elétrica nacional de FER. 

 FASE DE DESATIVAÇÃO 

A cessação do funcionamento do Projeto permitirá o desmantelamento das infraestruturas que 

o constituem. Podem gerar-se impactes semelhantes aos descritos para a fase de construção, 

dada a necessidade de uma empreitada de desmantelamento, embora de magnitude e 

significância mais reduzida. Outros impactes negativos associados correspondem à redução de 

energia elétrica produzida a partir de FER, não contribuindo desta forma com os objetivos 

preconizados no PNAER 2020, para o RNC 2050 e para o PNEC 2030. 
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CONSTRUÇÃO 

Dinamização económica local 
AGI2, AGI3, AGI4, AGI5, 
AGI6, AGI7, AGI8, AGI9, 
AGI13, AGI16 

+ I L P T R I R PS Spl Mit M 
PS-
MS 

Criação de postos de trabalho 
AGI1, AGI3, AGI5, AGI8, 
AGI9, AGI13, AGI16, 
AGI17 

+ D L P T R I R-M PS-M Spl Mit M 
PS-
MS 

Incómodo ambiental – degradação do ambiente 
sonoro e qualidade do ar local 

AGI2, AGI6, AGI7 - D L P T R I R PS Spl Mit R PS 

Constrangimentos à acessibilidade e mobilidade 
local e segurança 

AGI2, AGI5, AGI7, GI16 - D L P T R I R PS Spl Mit R PS 

Alteração da funcionalidade/utilização dos espaços 
AGI1, AGI3, AGI5, AGI7, 
AGI8, AGI9, AGI13, 
AGI16, AGI17 

Impacte nulo 

EXPLORAÇÃO 

Criação de postos de trabalho AGI21 Impacte nulo 

Aumento dos rendimentos dos proprietários dos 
terrenos visados 

AGI18 + I L R T R I R-E S Cum Mit R-E S 

Produção de eletricidade a partir de FER AGI18 + I N C T R I R S Cum Mit R S 

DESATIVAÇÃO 
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Redução de produção de eletricidade a partir de 
FER 

AGI22, AGI24 - D N C P I LP M S Spl Mit R S 

 

 

1 Classificação de impactes residuais, após implementação de medidas de mitigação 
Natureza: Positivo [+] | Negativo [─]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
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5.14 SAÚDE HUMANA 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Os impactes na Saúde Humana são avaliados ao nível da qualidade do ar, do efeito sombra 

gerado pelos aerogeradores e da incomodidade gerada pelo ruído. É ainda avaliado o impacte 

associado aos campos eletromagnéticos gerados pela subestação e respetiva linha elétrica. 

 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE 

• Fase de Construção 

AGI 1: Implantação e utilização do estaleiro; 

AGI 2: Circulação de viaturas, maquinaria e veículos pesados afetos à obra; 

AGI 3:  Trabalhos de desmatação e decapagem das frentes de obra; 

AGI 4: Movimentação de Terras; 

AGI 5: Abertura/beneficiação de acessos aos Aerogeradores e Linha Elétrica 

AGI 6:  Depósito temporário de terras e materiais (escombro das escavações, 

saibro, terra vegetal, entre outros); 

AGI 7:  Transporte especial de materiais/equipamentos correspondentes aos 

elementos de Projeto; 

AGI 8:  Abertura e fecho de valas para interligação dos cabos elétricos e de 

comunicação entre os aerogeradores novos e a subestação existente; 

AGI 9:  Execução da fundação das torres dos aerogeradores (abertura de caboucos 

para as fundação e betonagem dos maciços de fundação); 

AGI 10: Execução das plataformas de montagem dos aerogeradores; 

AGI 11:  Montagem dos aerogeradores (torre, cabine e pás); 

AGI 12:  Construção do Posto de Corte, incluindo a montagem dos equipamentos; 

AGI 13:  Preparação do terreno para instalação dos apoios da Linha Elétrica de 30 

kV; 

AGI 14:  Montagem dos Apoios da Linha Elétrica de 30 kV; 

AGI 15:  Montagem da Linha Elétrica de 30 kV; 

AGI 16:  Abertura da Faixa de Servidão e faixa de gestão de Combustível da Linha 

Elétrica de 30 kV; 

AGI 17:  Recuperação paisagística e renaturalização do terreno nas zonas 

intervencionadas onde não ficam infraestruturas à superfície, 

nomeadamente a área da plataforma de montagem, a vala de cabos e a 

zona de estaleiro. 
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• Fase de Exploração 

AGI 18: Produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável não poluente; 

AGI 20: Presença/Funcionamento dos elementos de projeto (Linha Elétrica de 30 

Kv); 

AGI 21: Manutenção e reparação dos equipamentos e acessos do 

sobreequipamento. 

• Fase de Desativação 

AGI 22: Desmontagem dos aerogeradores e equipamentos associados; 

AGI 23: Demolição/desmontagem do Posto de Corte; 

AGI 24: Desmontagem dos apoios da Linha Elétrica de 30 kV; 

AGI 25: Circulação de viaturas e maquinaria para transporte de equipamentos e 

materiais; 

AGI 26: Recuperação paisagística da área desmobilizada. 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

No que diz respeito ao Ambiente Sonoro, tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo 

do ruído gerado durante a fase de construção e as distâncias entre a zona de intervenção e os 

recetores, considera-se que os impactes do ruído gerado na construção na Saúde Humana serão 

negativos e pouco significativos.  

No que concerne a Qualidade do Ar, é previsível um aumento de emissões de partículas de solo 

para a atmosfera, resultantes, quer da movimentação de terras, quer da circulação de 

maquinaria e veículos pesados. Os impactes causados por esta fase são, no entanto, 

considerados negativos, indiretos, temporários, prováveis, reversível, de magnitude reduzida e 

sem significância, uma vez não se verifica uma exposição direta da população da envolvente. 

Há ainda a considerar potenciais riscos para a Saúde Humana da utilização do estaleiro de obra, 

nomeadamente: 

• Risco da proliferação de vetores na zona de deposição de resíduos; 

• Risco da contaminação de solos e de água subterrânea pela ocorrência de 

acidentes envolvendo substâncias perigosas. 

O Estaleiro de Apoio à obra terá uma zona de armazenamento temporário de resíduos sólidos, 

equiparados a urbanos, destinada ao correto acondicionamento dos resíduos gerados pelos 

trabalhadores até ao seu encaminhamento a destino final autorizado para o efeito. Esta zona 

será delimitada, identificada e coberta. Por outro lado, as medidas de minimização preveem a 

implementação de um Plano de Gestão de Resíduos que contemple uma adequada manutenção 

e limpeza do espaço, assim como formação específica e sensibilização dos trabalhadores da 

obra. Deste modo, considera-se que o impacte na saúde humana da proliferação de vetores 

transmissores de doenças será sem significância, dado a reduzida probabilidade de ocorrência, 
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bem como a reduzida magnitude das consequências (pelo reduzido nº de trabalhadores 

permanentes afetos à obra). 

A zona destinada ao armazenamento de materiais perigosos como óleo de motores ou sistemas 

hidráulicos de maquinaria pesada, combustíveis de maquinaria pesada, materiais de pintura e 

solventes, prevenirá potenciais fenómenos de contaminação para o solo e água, estando 

provida com bacia de retenção, delimitada, identificada e coberta. A manutenção de veículos e 

equipamento será feita em oficina exterior ou por oficina móvel. Face ao exposto, considera-se 

que o impacte para a saúde humana da ocorrência de acidentes graves envolvendo substâncias 

perigosas é negativo, mas sem significância, dado o risco de ocorrência ser praticamente nulo. 

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

AMBIENTE SONORO 

Durante o funcionamento do Parque Eólico, é de considerar o ruído resultante do fluxo de vento 

gerado pelas pás, bem como o ruído do funcionamento do rotor. A emissão de ruído pode 

representar um risco para a saúde dos recetores sensíveis que se localizam próximos do parque, 

uma vez que existem estudos que constatam que sintomas como o cansaço, alterações ao nível 

do sono, dores de cabeça, stress e ansiedade podem estar relacionados com o ruído proveniente 

de parques eólicos.  

O estudo realizado por PIERPONT (2006), acerca da “Síndroma do Aerogerador” (Wind Turbine 

Syndrome), refere ainda os sintomas de irritabilidade, fúria, exaustão, depressão, problemas de 

concentração e aprendizagem, tonturas e vertigens, náuseas e zumbido nos ouvidos, como 

sintomas em pessoas que vivem a um raio de 1,4 km a 2,3 km de parques eólicos.  

O ruído da Linha Elétrica, associado ao “efeito coroa” depende da tensão da mesma e 

significativamente da distância a que esta se vai situar dos recetores sensíveis. 

Na análise do descritor Ruído Ambiente, procedeu-se ao desenvolvimento de um “Estudo 

Provisional de Ruido”, para 4 recetores na envolvente dos aerogeradores, alvo de monitorização 

na Situação de Referência. Estimou-se igualmente os níveis sonoros em 3 recetores na 

envolvente da Linha Elétrica (distanciados entre 150 m e 254 m desta), partindo de um valor de 

referência para linhas de 220 kV. 

No Quadro 4.32 apresenta-se os níveis sonoros medidos e os principais efeitos expectáveis ao 

nível da saúde humana.  

Quadro 5.20 – Principais efeitos da exposição da população aos níveis de ruído monitorizados 

Recetor Ln dB (A) Lden dB (A) Principais efeitos da exposição ao ruído 

R1 45 51 

O valor Ln e Lden aumenta cerca de 5 dB com a entrada 
em funcionamento do Parque Eólico.  

Contudo, o Lden continua inferior ao máximo 
recomendado pela OMS para a exposição a ruído 
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Recetor Ln dB (A) Lden dB (A) Principais efeitos da exposição ao ruído 

rodoviário (53 dB). No período noturno, verifica-se que 
o valor medido (Ln) cumpre o recomendado pela OMS 
para a exposição a ruído rodoviário (45 dB). A exposição 
a esses níveis sonoros pode ter efeitos adversos sobre 
a saúde humana, prevendo-se a adaptação da 
população de modo a lidar com a gama de valores 
registada, sendo que grupos mais vulneráveis são 
mais severamente afetados. 

R2 42 47 

O valor Ln e Lden aumenta cerca de 11 dB e 8 dB, 
respetivamente, com a entrada em funcionamento dos 
novos aerogeradores.  

O valor Lden continua, contudo, inferior ao máximo 
recomendado pela OMS para a exposição a ruído 
rodoviário (53 dB). No período noturno, verifica-se que 
o valor medido (Ln) é inferior ao recomendado pela OMS 
para a exposição a ruído rodoviário (45 dB). A exposição 

a esses níveis sonoros pode ter efeitos adversos sobre 
a saúde humana, prevendo-se a adaptação da 
população de modo a lidar com a gama de valores 
registada, sendo que grupos mais vulneráveis são 
mais severamente afetados. 

R3 47 55 

O valor Ln e Lden aumenta cerca de 1 dB, com a entrada 
em funcionamento dos novos aerogeradores.  

O valor Lden mantém-se um pouco superior ao máximo 
recomendado pela OMS para a exposição a ruído 
rodoviário (53 dB), contudo, esta fonte emissora nem 
sequer foi identificada durante as medições.  

No período noturno, verifica-se que o valor medido (Ln) 
é ligeiramente superior ao recomendado pela OMS para 
a exposição a ruído rodoviário (45 dB), enquadrando-se 

na gama de valores que refletem  a ocorrência de efeitos 
adversos sobre a saúde humana, prevendo-se a 
adaptação da população de modo a lidar com a gama 
de valores registada, sendo que grupos mais 
vulneráveis são mais severamente afetados. 
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Recetor Ln dB (A) Lden dB (A) Principais efeitos da exposição ao ruído 

R4 37 48 

O valor Ln e Lden aumenta cerca de 11 dB e 7 dB, 
respetivamente, com a entrada em funcionamento dos 
novos aerogeradores.  

O valor Lden mantém-se muito inferior ao máximo 
recomendado pela OMS para a exposição a ruído 
rodoviário (53 dB), mesmo não tendo sido identificado 
como fonte sonora significativa durante as medições. No 
período noturno, verifica-se que o valor medido (Ln) é 
muito inferior ao recomendado pela OMS para a 
exposição a ruído rodoviário (45 dB), passando a ficar na 

gama de valores em que podem surgir perturbações do 
sono essencialmente em grupos vulneráveis. 
Considera-se, mesmo nos casos mais críticos que os 
efeitos sobre a população afetada são modestos.  

R5, R6 e 
R7 

29 41 

O valor Ln aumenta 1 dB e o valor de Lden mantém-se 
igual com a entrada em funcionamento da linha 
elétrica. 

Assim o valor Lden é muito inferior ao máximo 
recomendado pela OMS para a exposição a ruído 
rodoviário (53 dB). 

• No período noturno, verifica-se que o valor medido (Ln) 
é muito inferior ao recomendado pela OMS para a 
exposição a ruído rodoviário (45 dB), sendo 
representativo de condições sem efeitos adversos 
observados. 

 

Face ao exposto verifica-se que, com a entrada em funcionamento dos novos aerogeradores, há 

um aumento expressivo dos níveis sonoros, especialmente nos recetores expostos atualmente 

a níveis de ruído mais reduzidos (R2 e R4), contudo, os valores estimados de Lden e Ln não 

representam, na generalidade, implicações relevantes sobre a saúde humana face ao já 

verificado na situação de referência, com exceção do R4, que representa um ambiente 

atualmente muito pouco perturbado. 

No que respeita ao impacte do ruído da linha elétrica, de acordo com a análise efetuada no 

Capítulo 6.11, a operação de uma linha com tensão de 30 kV não gera ruído que seja percetível 

num recetor a 150 m de distância (menor distância dos recetores à linha), mesmo em situações 

desfavoráveis de humidade relativa, nem trará qualquer alteração ao ambiente sonoro 

existente. 

Assim, conclui-se que o ruído gerado pelos aerogeradores do sobreequipamento terá um 

impacte pouco significativo para os recetores R1, R2 e R3 e significativo para o recetor R4, 

atualmente menos perturbado por ruído ambiente. Por outro lado, o ruído gerado pela linha 
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elétrica terá um impacte sobre a saúde humana dos recetores mais próximos sem significância, 

apesar de negativo. 

QUALIDADE DO AR 

Relativamente à fase de exploração, importa evidenciar os impactes indiretos que o projeto, 

pela sua natureza, induzirá na qualidade do ar. A produção de energia elétrica a partir do 

potencial eólico e, por conseguinte, de energia renovável, contribuirá para reduzir a produção 

de energia com base em combustíveis fósseis, reduzindo, simultaneamente, a emissão local de 

poluentes atmosféricos. Sendo assim, o impacte da exploração do projeto na Saúde Humana 

será positivo, mas pouco significativo, tendo em conta a quantidade de energia gerada.  

No que respeita aos impactes associados ao aumento das emissões atmosféricas pela circulação 

dos veículos utilizados nas operações de manutenção, esses serão sem significância em termos 

de saúde humana. 

CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS 

Os campos eletromagnéticos gerados por uma linha elétrica de 30 kV são muito reduzidos, 

estando os recetores mais próximos potencialmente expostos a campos eletromagnéticos muito 

inferiores aos limites estabelecidos para salvaguarda da saúde humana, na Portaria n.º 

1421/2004, de 23 de novembro. 

Considerando o reduzido risco existente para a população residente na envolvente da linha, face 

à voltagem da linha e ao afastamento existente entre esta e os recetores, assume-se que o 

impacte na saúde humana será sem significância, em termos dos campos eletromagnéticos 

gerados pela linha de 30 kV associada ao projeto e dos potenciais efeitos da exposição da 

população. 

EFEITO DE SOMBRA 

É ainda de destacar que a implantação dos novos aerogeradores pode gerar o Efeito de Sombra 

(shadow flicker) com afetação da Saúde Humana da população residente. Contudo, na área onde 

serão instalados os aerogeradores em estudo não foram identificadas habitações ou potenciais 

recetores que pudessem sofrer do efeito sombra, sendo este um risco não aplicável para o atual 

projeto, porém relevante de ser mencionado.  

 FASE DE DESATIVAÇÃO 

No que diz respeito ao ambiente sonoro, as operações associadas à desativação e/ou 

reabilitação das infraestruturas em exploração terão associadas emissões de níveis de ruído 

semelhantes à fase de construção, contudo num grau de intensidade muito menor. Prevê-se, 

assim, que na fase de desativação os impactes sobre a saúde humana sejam sem significância, 

tendo em conta a atual localização de recetores. 
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Da mesma forma, os impactes na qualidade do ar decorrentes da fase de desativação serão da 

mesma natureza dos identificados na fase de construção, contudo apresentarão um significado 

e magnitude inferiores atendendo ao reduzido período de tempo em que ocorrem, 

considerando-se, assim sem significância. 

Nesta Fase não há atividades geradoras de impacte ao nível dos campos eletromagnéticos. 
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 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES 
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CONSTRUÇÃO 

Aumento da concentração de material particulado 
e gases de combustão  

AGI 3, AGI 4, AGI 5, AGI 6, 
AGI 7, AGI 9, AGI 12, AGI 

16 
- Dir L Prov T Rev I R SS Spl Mit R SS 

Aumento dos níveis de ruído na envolvente da zona 
de obra 

Todas - Dir  L Prov T Rev I R PS Spl Mit R SS-PS 

Risco de proliferação de vetores  AGI 1 - Dir  L Imp T Rev I R SS Spl Mit R SS 

Risco de ocorrência de acidentes graves 
envolvendo substâncias perigosas 

AGI 1 - Dir  L Imp T Rev I R SS Spl Mit R SS 

EXPLORAÇÃO 

Emissões evitadas de poluentes atmosféricos e 
melhoria da qualidade do ar 

AGI 18 + Ind Nac Prov P Rev MP M S Cum NMit M S 

Aumento dos níveis de ruído, pelo funcionamento 
dos novos aerogeradores e da linha elétrica  

AGI 18 e AGI 20 - Dir  L C P Rev I R PS-S2 Spl Mit R PS 

Exposição aos Campos Eletromagnéticos gerados 
pelo funcionamento do projeto  

AGI 20 - Dir L C P Rev LP R SS Spl Mit R NS 

Degradação da qualidade do ar e ambiente sonoro 
pela circulação de veículos  

AGI 21 - Dir L Prov P Rev LP R SS Spl Mit R SS 

Efeito de sombra sobre os recetores AGI 19 - Dir L Prov P Rev I R SS Spl NMit R SS 
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IMPACTE 
AÇÕES GERADORAS 

DE IMPACTE 

CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTES RESIDUAL1 
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DESATIVAÇÃO 

Degradação da qualidade do ar e ambiente sonoro 
pela circulação de veículos  

AGI 25 - Dir L Prov T Rev I R NS Spl Mit R NS 

Aumento dos níveis de ruído pelas atividades de 
desmantelamento  

AGI 22, AGI 23, AGI 24 
e AGI 26 

- Dir L Prov T Rev I R NS Spl Mit R NS 

1 Classificação de impactes residuais, após implementação de medidas de mitigação 
Natureza: Positivo [+] | Negativo [─]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
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5.15 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ETNOLÓGICO 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Na presente análise foram tidos em consideração vários fatores (Magnitude, Área sujeita a 

impacte, probabilidade, fase de ocorrência, caráter e tipo) que permitiram caraterizar e 

quantificar os impactes no presente descritor. Os critérios utilizados para cada fator considerado 

apresenta-se no Quadro 5.21. 

Quadro 5.21 – Critérios utilizados para cada fator considerado  

Avaliação de Impactes 

Magnitude 
do Impacte 

Elevado (≥ 
95%) 

Médio (≥ 
60% < 95%) 

Reduzido (≥ 
30% < 60%) 

Pontual (< 
30%) 

Indeterminado(0%) 

Área Sujeita a 
Impacte 

Elevado (≥ 
95%) 

Médio (≥ 
60% < 95%) 

Reduzido (≥ 
30% < 60%) 

Pontual (< 
30%) 

Indeterminado(0%) 

Probabilidade Certo 
Muito 

provável 
Possível Pouco provável 

Fase de 
Ocorrência 

Construção Exploração Desativação 

Carácter de 
Impacte 

Indireto Direto 

Tipo de 
Impacte 

Temporário Permanente 

 

Mediante os resultados obtidos na Classificação Patrimonial e na Avaliação de Impacte 

estabeleceram-se diferentes Níveis de Condicionantes que a Ocorrência Patrimonial impõe ao 

desenvolvimento do projeto, através de parâmetros específicos e objetivos, facilitando a sua 

inclusão dentro do projecto17 

Correspondendo às áreas de impacte expostas procedeu-se à definição de uma gradação de 

condicionantes consequentes, ver Quadro 5.22. 

Quadro 5.22 - Gradação de condicionantes consequentes 

NÍVEL DE CONDICIONANTE 

Nível 5 
Condiciona a obra e as ações intrusivas, impondo uma delimitação rigorosa da área 
protegida até 50m em torno (conforme estabelecido na legislação). 

 

17 Adaptado do Documento de Trabalho – Versão 1 da APA (Associação Profissional de Arqueólogos) 

“Metodologia de Avaliação de Impacte Arqueológico” 
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NÍVEL DE CONDICIONANTE 

Nível 4 

Impacte Severo - Embora não impeça o prosseguimento do projeto, impõe um estudo 
exaustivo prévio do sítio arqueológico, a necessidade de uma avaliação da área efetiva 
dos vestígios e a sua aprofundada caracterização, através da realização de escavação 
arqueológica da área total afetada. 

Nível 3 

Impacte Moderado - 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. 

Nível 2 
Impacte Compatível - Por princípio, não resulta em condicionantes ao desenvolvimento 
do projeto, devendo, mesmo assim, ter o devido acompanhamento arqueológico de 
obras. 

Nível 1 Por princípio, não resulta em condicionantes ao desenvolvimento do projeto. 

 

 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE 

• Fase de Construção 

AGI 1: Implantação e utilização do estaleiro; 

AGI 2: Circulação de viaturas, maquinaria e veículos pesados afetos à obra; 

AGI 3:  Trabalhos de desmatação e decapagem das frentes de obra; 

AGI 4: Movimentação de Terras; 

AGI 5: Abertura/beneficiação de acessos aos Aerogeradores e Linha Elétrica 

AGI 7:  Transporte especial de materiais/equipamentos correspondentes aos 

elementos de Projeto; 

AGI 8:  Abertura e fecho de valas para interligação dos cabos elétricos e de 

comunicação entre os aerogeradores novos e a subestação existente; 

AGI 9:  Execução da fundação das torres dos aerogeradores (abertura de caboucos 

para as fundação e betonagem dos maciços de fundação); 

AGI 10: Execução das plataformas de montagem dos aerogeradores; 

AGI 12:  Construção do Posto de Corte, incluindo a montagem dos equipamentos 

AGI 13:  Preparação do terreno para instalação dos apoios da Linha Elétrica de 30 kV 

AGI 16:  Abertura da Faixa de Servidão e faixa de gestão de Combustível da Linha 

Elétrica de 30 kV 

 

• Fase de Desativação 

AGI 22: Desmontagem dos aerogeradores e equipamentos associados; 

AGI 24: Desmontagem dos apoios da Linha Elétrica de 30 kV 

AGI 25: Circulação de viaturas e maquinaria para transporte de equipamentos e 

materiais; 
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 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Conforme caracterizado na Situação de Referência, da análise fisiográfica não foram 

identificados vestígios inéditos. 

Assim, foram identificadas quatro Ocorrências Patrimoniais. As Ocorrências Patrimoniais OP2, 

OP3 e OP4, têm um condicionante nível 1, o que significa que, “Por princípio, não resultam 

condicionantes ao desenvolvimento do projeto”. O impacte é classificado de magnitude 

reduzida, improvável, direto e permanente. 

A Ocorrência Patrimonial OP1, correspondente ao “Carvalhal Redondo – Povoado Fortificado 

Conforme já referido, após visita de campo, na zona onde se verifica a mancha designada de 

Carvalhal-Redondo – Povoamento Fortificado, observou-se 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.  

No Quadro 5.23 seguinte, apresenta-se as Ocorrências Patrimoniais (OP1, OP2, OP3 e OP4) bem 

como as respetivas distâncias às várias componentes do projeto em análise 

(aerogeradores/plataformas/acessos). As distâncias foram medidas relativamente ao limite 

exterior das ocorrências. 

Quadro 5.23 – Identificação das Ocorrências Patrimoniais e respetiva distância face aos 
elementos de Projeto 

 

Ocorrências 
Patrimoniais (OP) 

Designação das OP Distâncias aos Elementos de Projeto 

OP1 Carvalhal Redondo 
Entre o apoio 21 e 26. Mancha abrange os 
apoios: Ap22 ao Ap25 

OP2 Vale de Chã 
entre o apoio 37 e 38. Sendo que se localiza 
a 202m a Sul do apoio 37 

OP3 Foz do Coito 
entre o apoio 27 e 28. Sendo que se localiza 
a 310m a Oeste do apoio 28 

OP4 Cebeçada 
entre o apoio 31 e 32. Sendo que se localiza 
a 174m a Sudoeste do apoio 32 

 

Para além do referido, pela não existência de estudos de pormenor ( de acordo com a 

informação fornecida pelas entidades contactas) o risco associado à presença apenas se poderá 

medir a partir de dois factos, que indiciam pouco potencial, no entanto não sendo possível dizer 

com certeza que não seja encontrado nada no futuro, considera-se a implementação de um 

conjunto de Medidas de Mitigação que visam garantir o acompanhamento dos trabalhos na area 

de intervenção, nomeadamente a realização de sondagens de diagnóstico nas áreas de afetação 

direta pelos apoios da linha AP 22, AP23, AP24e AP26 de forma a avaliar a sua relevância 

científica, bem como o acompanhamento da fase de construção da Linha, aquando a 

implantação dos apoios. 
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Deste modo, A Ocorrência Patrimonial OP1 tem uma condicionante de nível 3, o que significa 

“Impacte Moderado - 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, provável, direto e permanente. 

Em termos gerais o projeto tem uma condicionante arqueológica de nível 2: Impacte Compatível 

- Por princípio, não resulta em condicionantes ao desenvolvimento do projeto, devendo, mesmo 

assim, ter o devido acompanhamento arqueológico de obras.  

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Não se prevê a ocorrência de impactes sobre os elementos patrimoniais no decurso da fase de 

exploração do Projeto. 

 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Os impactes na fase de desativação são idênticos aos identificados na fase de construção. 
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 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES 
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CONSTRUÇÃO 

Ocorrências Patrimoniais OP1 

AGI1, AGI2, AGI3, 
AGI4, AGI5, AGI7, 
AGI8, AGI9, AGI10, 
AGI12, AGI13, AGI16 

- Dir L C P Irrev I M S Spl Mit M PS 

Ocorrências Patrimoniais OP2, OP3, OP4 

AGI1, AGI2, AGI3, 
AGI4, AGI5, AGI7, 
AGI8, AGI9, AGI10, 
AGI12, AGI13, AGI16 

- Dir L Imp P Irrev I R PS Spl Mit R NS 

DESATIVAÇÃO 

Ocorrências Patrimoniais OP1 AGI22, AGI25 - Dir L C P Irrev I E MS Spl Mit M S 

Ocorrências Patrimoniais OP2, OP3, OP4 AGI22, AGI25 - Dir L Imp P Irrev I R PS Spl Mit R NS 
1 Classificação de impactes residuais, após implementação de medidas de mitigação 
Natureza: Positivo [+] | Negativo [─]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
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5.16 PAISAGEM 

 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Os aerogeradores, apesar dos efeitos benéficos sobre o ambiente, uma vez que constituem uma 

fonte de energia renovável e permitem reduzir a pegada ecológica decorrente do consumo de 

energia elétrica, implicam inevitavelmente um impacte visual negativo de significância variável, 

consoante as características da paisagem envolvente e da magnitude das transformações e 

intrusão visual gerada pela implementação do projeto. 

Deste modo, as alterações que o projeto em estudo irá provocar na paisagem serão analisadas 

no presente capítulo, tendo em consideração a caracterização da situação de referência, ou seja, 

o valor cénico e a capacidade da paisagem suportar a introdução de um novo elemento 

(Sensibilidade Visual), já analisadas no capítulo 4.13, e a magnitude das transformações e 

intrusão visual determinada pelo projeto, dependente das suas características visuais e da 

presença de recetores humanos sensíveis (visibilidade) às alterações decorrentes da sua 

presença. 

Como se poderá deduzir facilmente, a intrusão visual será tanto mais gravosa quanto mais 

visíveis forem as estruturas previstas no âmbito do presente projeto, recorrendo-se desta forma 

à análise da sua visibilidade.  

A análise das visibilidades é elaborada através do software ArcMap, recorrendo à morfologia do 

terreno, através do seu modelo digital, e a pontos preferenciais a partir dos quais o projeto em 

estudo será visível, tais como aglomerados urbanos ou outros pontos com afluxo de população 

e com potencial visibilidade para a área de implantação do projeto, como miradouros, por 

exemplo. Salienta-se que esta cartografia é gerada para o cenário mais desfavorável, ou seja, 

sem ter em consideração a ocupação do solo em presença. 

Para este estudo, em termos de alcance visual, foram considerados pela dimensão dos 

aerogeradores, focos de potenciais observadores distanciados até 10 000 m, considerando-se 

que: 

• Até aos 1500 m de distância os aerogeradores assumem-se como elementos 

dominantes na paisagem, promovendo uma intrusão visual muito elevada; 

• Entre os 1500 e os 2500 m de distância os aerogeradores assumem elevada 

relevância no ambiente visual, promovendo uma intrusão visual elevada; 

• Entre os 2500 e os 5000 m de distância é possível visualizar os aerogeradores 

com nitidez, embora não se destacando tão fortemente na paisagem, 

promovendo uma intrusão visual moderada; 

• A distâncias superiores a 5000 m, apesar de ser possível alcançar visualmente 

as estruturas em causa, estas começam a diluir-se gradualmente na paisagem, 

promovendo uma intrusão visual reduzida, considerando-se que só se tornam 

praticamente impercetíveis a partir dos 10 000 metros. 

No que se refere à linha elétrica considera-se que: 
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• Até aos 500 m de distância a linha assume-se como elemento dominante na 

paisagem, promovendo uma intrusão visual elevada; 

• Entre os 500 e os 1000 m de distância a linha assume alguma relevância no 

ambiente visual, promovendo uma intrusão visual moderada; 

• Entre os 1000 e os 2000 m de distância é possível visualizar a linha, mas esta 

encontra-se praticamente diluída na envolvente, promovendo uma intrusão 

visual reduzida;  

• A distâncias superiores a 2000 m considera-se que a linha é dificilmente 

percetível, assumindo-se como uma intrusão visual muito reduzida. 

A análise das bacias visuais geradas para cada ponto de observação considerado permite auferir 

se as novas estruturas introduzidas no território serão visíveis por cada foco de observadores, 

analisando, em função da distância a que se encontram, a magnitude da intrusão visual a que 

estes estão sujeitos. 

Por sua vez, a significância do impacte visual gerado pelo projeto é avaliada tendo em 

consideração as características da paisagem afetada, partindo-se do princípio que apenas as 

intrusões visuais moderadas, elevadas e muito elevadas potenciam impactes significativos. 

 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE 

• Fase de Construção 

AGI 1: Implantação e utilização do estaleiro; 

AGI 2: Circulação de viaturas, maquinaria e veículos pesados afetos à obra; 

AGI 3: Trabalhos de desmatação e decapagem das frentes de obra; 

AGI 4: Movimentação de Terras; 

AGI 5: Abertura/beneficiação de acessos aos Aerogeradores e Linha Elétrica 

AGI 6: Depósito temporário de terras e materiais (escombro das escavações, terra 

vegetal, entre outros); 

AGI 7: Transporte especial de materiais/equipamentos correspondentes aos 

elementos de Projeto; 

AGI 8: Abertura e fecho de valas para interligação dos cabos elétricos e de 

comunicação entre os aerogeradores novos e o Posto de Corte; 

AGI 9: Execução da fundação das torres dos aerogeradores (abertura de caboucos 

para as fundação e betonagem dos maciços de fundação); 

AGI 10: Execução das plataformas de montagem dos aerogeradores; 

AGI 11: Montagem dos aerogeradores (torre, cabine e pás); 

AGI 12: Construção do Posto de Corte, incluindo a montagem dos equipamentos 

AGI 13: Preparação do terreno para instalação dos apoios da Linha Elétrica de 30 kV 

AGI 14: Montagem dos Apoios da Linha Elétrica de 30 kV 

AGI 15: Montagem da Linha Elétrica de 30 kV 
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AGI 16: Abertura da Faixa de Servidão e faixa de gestão de Combustível da Linha 

Elétrica de 30 kV 

AGI 17: Recuperação paisagística e renaturalização do terreno nas zonas 

intervencionadas onde não ficam infraestruturas à superfície, 

nomeadamente a área da plataforma de montagem, a vala de cabos e a 

zona de estaleiro. 

• Fase de Exploração 

AGI 19: Presença/Funcionamento dos elementos de projeto do Sobreequipamento 

(aerogeradores e acessos); 

AGI 20: Presença/Funcionamento dos elementos de projeto (Linha Elétrica de 30 Kv); 

• Fase de Desativação 

AGI 22: Desmontagem dos aerogeradores e equipamentos associados; 

AGI 23: Demolição/desmontagem do Posto de Corte; 

AGI 24: Desmontagem dos apoios da Linha Elétrica de 30 kV; 

AGI 25: Circulação de viaturas e maquinaria para transporte de equipamentos e 

materiais; 

AGI 26: Recuperação paisagística da área desmobilizada. 

 

De uma forma geral, o sobreequipamento de um parque eólico induz necessariamente a 

ocorrência de impactes negativos na paisagem, decorrentes das alterações na morfologia do 

terreno para a criação dos acessos, valas elétricas e plataformas, da afetação da ocupação do 

solo existente nos locais intervencionados e, sobretudo, da intrusão visual que estes novos 

elementos exógenos determinarão no ambiente visual, sendo que os impactes se farão sentir 

de forma distinta nas diferentes fases do projeto. 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção preveem-se alterações no ambiente visual decorrentes da 

implementação das infraestruturas previstas no projeto, assim como das necessárias à execução 

da obra, das quais se destacam: 

• A construção dos acessos com uma extensão total de 3036 m, 16 028 m serão 

apenas a beneficiar; 

• A execução das fundações dos aerogeradores e plataformas necessárias à sua 

montagem; 

• A implantação do estaleiro com uma área de cerca 450 m2; 

• A abertura da vala para enterramento dos cabos da linha elétrica com uma 

extensão total de cerca de 3 769 m; 

• A implantação da linha elétrica com 9 877 m de extensão. 
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A área de intervenção apresentará, na sua generalidade, durante o período de construção, uma 

desorganização espacial e funcional, conferindo à paisagem uma imagem degradada e 

desequilibrada, em função: 

Da introdução de elementos estranhos ao ambiente visual, como maquinaria pesada e 

materiais de construção, provocando, para além do distúrbio visual, um aumento da poluição 

do ar e do ruído, sobretudo para as povoações mais próximas da intervenção, verificando-se que 

apenas Ádela se encontra a uma distância passível de se encontrar sujeita à perturbação 

referida. A esta acrescem os observadores presentes nas vias de comunicação por onde 

passarão os materiais/peças de construção e máquinas de grandes dimensões, previsivelmente 

as presentes ao longo das estradas de acesso, EM543 e EM 544: Góis, Cortegaça, Cabreira, 

Colmeal e Cepos. Tendo em conta, que a maioria dos observadores se encontra afastado da área 

de intervenção e que os distúrbios serão apenas temporários, considera-se que a perturbação 

associada a esta ação se assuma pouco significativa;  

Da instalação do estaleiro, devido às alterações na morfologia do terreno e à destruição do 

coberto vegetal existente, bem como da introdução deste elemento exógeno na paisagem, que 

funcionará como uma intrusão visual negativa. Prevê-se que o estaleiro se localize na área 

adjacente ao Posto de Corte, numa área de morfologia suave a moderada (pendentes entre 6 e 

16%) e sem presença de vegetação com particular relevância ecológica ou cénica (matos em 

recuperação), não implicando por este motivo alterações relevantes na topografia natural, nem 

desmatações significativas. Ressalva-se que após o fim dos trabalhos esta área será 

recuperada/renaturalizada de modo a não se assumir como área degradada. Tendo em conta o 

exposto e que a maioria dos observadores se encontra afastada da área de intervenção e que a 

intrusão visual gerada pela presença do estaleiro é temporária, considera-se que a perturbação 

associada a este elemento se assuma pouco significativa; 

Da abertura dos acessos de modo a dar acessibilidade à área de implantação dos aerogeradores. 

Prevê-se que serão preferencialmente reabilitados os acessos existentes, procedendo-se a 

ajustes nos raios de curvatura e no perfil transversal, no sentido de permitir o transporte das 

componentes do aerogerador até à sua localização. Antevê-se que nestas retificações de traçado 

não sejam gerados taludes de aterro e escavação significativos, prevendo-se que a afetação de 

vegetação também não seja muito relevante, por se circunscrever na maioria ao estrato 

herbáceo e arbustivo: matos e prados. Preveem-se apenas três pequenos troços de via a 

construir na aproximação aos aerogeradores, todos coincidentes com zonas de morfologia 

suave a moderada (pendentes inferiores a 20%), prevendo-se em situações pontuais a 

necessidade de recorrer a movimentações de terras mais significativas. Os acessos aos 

aerogeradores 1 e 5 coincidem com matos, não implicando a afetação relevante do 

revestimento do solo, verificando-se que o troço no acesso ao aerogerador 2 interfere em parte 

com um povoamento de eucalipto, exigindo a sua desmatação. Tendo em conta que a maioria 

dos observadores se encontra afastado da área de intervenção e que os distúrbios serão apenas 

temporários, considera-se que a perturbação associada a esta ação se assuma pouco 

significativa; 
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Da abertura da vala de cabos, determinando a desmatação e alteração da morfologia do terreno 

ao longo do seu traçado. O traçado da vala desenvolve-se em grande parte adjacente aos 

acessos propostos e a beneficiar, pelo que à semelhança destes se afigura que as ações 

associadas não impliquem perturbações visuais relevantes. Identificam-se alguns troços com 

desenvolvimento afastado dos acessos, e em zonas de pendentes mais acentuadas, mas 

ressalva-se que após a colocação dos cabos será restituída a topografia natural e revestido o 

solo com vegetação (PRAI), assegurando a sua estabilização e proteção dos agentes de 

meteorização. No que se refere à vegetação, verifica-se que as valas coincidem na generalidade 

com matos, não se assumindo relevante a sua afetação. Tendo em conta o enunciado, que a 

maioria dos observadores se encontra afastada da área de intervenção e que os distúrbios serão 

apenas temporários, considera-se que a perturbação associada a esta ação se assuma pouco 

significativa; 

 Da execução das fundações dos aerogeradores e plataformas necessárias à sua montagem, 

bem como a necessária ao Posto de Corte, devido às alterações na morfologia do terreno e à 

destruição do coberto vegetal existente. Prevê-se que as alterações mais relevantes da 

topografia original ocorram sobretudo na implantação das plataformas dos aerogeradores 1 e 

2, uma vez que a pendente ronda os 20%, afigurando-se necessária alguma movimentação do 

terreno. Contudo, é de referir que estas plataformas são contíguas à localização de ambas as 

estruturas, minimizando a área afetada na sua implementação, e coincidem ambas com áreas 

de vegetação herbáceo-arbustiva sem relevância cénica ou ecológica (matos degradados). 

Perante o enunciado, apesar do distúrbio visual previsto para a construção das plataformas e 

fundações, considera-se, tendo em conta o caráter temporário desta ação e o afastamento a 

potenciais observadores, que a perturbação associada se assuma pouco significativa; 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos impactes estruturais associados à 

desmatação, desflorestação e alteração da morfologia natural do terreno por cada um dos 

aerogeradores. 

Quadro 5.24 – Síntese dos impactes estruturais por aerogerador  

Aerogeradores 

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores 

Desmatação Desflorestação 
Alteração da morfologia 

natural do terreno 

AG1 

Afetação de matos 
rasteiros sem 
relevância cénica 
ou ecológica – 
impacte estrutural 
pouco significativo 

Área sem 
vegetação 
arbórea - não se 
prevê a 
necessidade de 
desflorestação 

Alterações relevantes na 
morfologia do terreno – 
pendentes das áreas de 
implantação a rondar os 20% - 
impacte estrutural de 
magnitude moderada, mas 
pontual e pouco significativo 
após a recuperação pelo PRAI 
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Aerogeradores 

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores 

Desmatação Desflorestação 
Alteração da morfologia 

natural do terreno 

AG2 

Afetação de matos 
rasteiros sem 
relevância cénica 
ou ecológica – 
impacte estrutural 
pouco significativo 

Área sem 
vegetação 
arbórea - não se 
prevê a 
necessidade de 
desflorestação 

Alterações relevantes na 
morfologia do terreno – 
pendentes das áreas de 
implantação a rondar os 20% - 
impacte estrutural de 
magnitude moderada, mas 
pontual e pouco significativo 
após a recuperação pelo PRAI 

AG3 

Afetação de matos 
rasteiros sem 
relevância cénica 
ou ecológica – 
impacte estrutural 
pouco significativo 

Área sem 
vegetação 
arbórea - não se 
prevê a 
necessidade de 
desflorestação 

Alterações pouco relevantes na 
morfologia do terreno – 
pendentes das áreas de 
implantação inferiores a 10% - 
impacte estrutural de 
magnitude reduzida e pouco 
significativo 

AG4 

Afetação de matos 
rasteiros sem 
relevância cénica 
ou ecológica – 
impacte estrutural 
pouco significativo 

Área sem 
vegetação 
arbórea - não se 
prevê a 
necessidade de 
desflorestação 

Alterações pouco relevantes na 
morfologia do terreno – 
pendentes das áreas de 
implantação inferiores a 10% - 
impacte estrutural de 
magnitude reduzida e pouco 
significativo 

AG5 

Afetação de matos 
rasteiros sem 
relevância cénica 
ou ecológica – 
impacte estrutural 
pouco significativo 

Área sem 
vegetação 
arbórea - não se 
prevê a 
necessidade de 
desflorestação 

Alterações pouco relevantes na 
morfologia do terreno – 
pendentes das áreas de 
implantação inferiores a 10% - 
impacte estrutural de 
magnitude reduzida e pouco 
significativo 

 

Da implementação da linha elétrica, pela necessidade de desmatar e alterar a morfologia do 

terreno para colocação das sapatas dos apoios, para a criação de acessos até estes locais e para 

a criação da faixa de segurança sob a linha. Analisando o traçado da linha elétrica, verifica-se 

que esta atravessa sobretudo matos baixos em regeneração, interferindo apenas na zona 

central com uma área expressiva de povoamentos de eucalipto. Somente nesta área é 

necessária a desmatação da ocupação atual do solo sob a linha, acrescida de uma faixa de 

segurança, dada a possível interferência dos elementos arbóreos com os cabos da linha elétrica. 

Esta intervenção implicará uma perturbação visual mais relevante apenas para as povoações 

mais próximas, Cepos e Cavaleiros de Baixo. No que se refere aos acessos, prevê-se que sejam 

utilizados sobretudo caminhos existentes, prevendo-se novos troços perfazendo cerca de 1410 

m. Estes coincidem na generalidade com áreas de matos, não implicando alterações relevantes 

na ocupação atual, identificando-se apenas três pequenos troços numa mancha florestal de 

eucalipto na qual será também desmatada a faixa de proteção à Linha. Perante o enunciado, 

apesar do distúrbio visual previsto pela desmatação, considera-se, tendo em conta o caráter 
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temporário desta ação e a sua frequência neste território marcado por florestas de produção, 

que a perturbação associada se assuma pouco significativa; 

Tendo em conta o enunciado, considera-se que as ações na fase de construção induzirão na 

globalidade impactes visuais e estruturais negativos, diretos, locais, de magnitude reduzida e 

pouco significativos, pelo seu caráter temporário e reversível/minimizável, pelo afastamento 

que manifestam relativamente a focos de potenciais observadores e pelas alterações pouco 

relevantes na morfologia do terreno e vegetação.  

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração prevê-se que as medidas de minimização já tenham sido implementadas 

e que a paisagem degradada pelo decorrer da obra se encontre recuperada ou em recuperação. 

Deste modo, os impactes nesta fase resultam das alterações permanentes, decorrentes 

sobretudo da presença da linha elétrica e dos novos cinco aerogeradores, estes últimos 

elementos de elevada volumetria com capacidade para transformar o ambiente visual e induzir 

impactes visuais negativos numa maior área de influência. 

Os impactes são avaliados relacionando os dados obtidos na caracterização da situação de 

referência, e que permitiram avaliar a paisagem quanto à sua sensibilidade à introdução de um 

elemento exógeno, com os resultados auferidos na análise das transformações decorrentes da 

implementação das componentes de projeto e da intrusão visual induzida por estas, 

dependente, como referido, das suas características visuais e da acessibilidade visual para a área 

de intervenção. 

Relativamente às características da paisagem, a área de implantação do sobreequipamento 

insere-se numa das cumeadas da serra do Açor, concretamente no festo do Alto do Carvalhinho-

Cabeço do Gato (vértice geodésico de Gatuxa). 

Os aerogeradores localizam-se ao longo da linha de cumeada, coincidindo com uma área de 

transição entre a moderada e elevada suscetibilidade à introdução de um elemento exógeno, 

função da variação do valor cénico e capacidade de absorção visual das ocupações em 

regeneração após o incêndio nas duas vertentes. A encosta nascente outrora dominada por uma 

mancha florestal de pinheiro bravo, de tendencial moderada qualidade, apresenta moderada 

suscetibilidade, enquanto a encosta poente ao apresentar um revestimento de matos baixos 

pontuados por manchas de folhosas, assume elevada suscetibilidade.  

Esta cumeada, pela sua proeminência, manifesta-se na generalidade visível, contudo apresenta 

maioritariamente reduzida visibilidade, função da envolvente marcada pela presença de 

diversas cumeadas com diferentes alturas e orientações, de encostas abruptas e muito 

articuladas, impedindo o prolongamento dos eixos visuais dos observadores na proximidade. 

Evidenciam-se como mais visíveis a encosta sul do Cabeço do Gato e a encosta noroeste do Alto 

do Carvalhinho.  
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No que se refere à linha elétrica, verifica-se que no troço a norte do rio Ceira esta se desenvolve 

sobretudo em áreas de reduzida sensibilidade, determinadas pela moderada qualidade da 

ocupação em presença, matos em regeneração, e reduzida visibilidade, interferindo a sul desta 

linha de água com um território nitidamente mais suscetível, pela maior exposição visual e pelo 

maior valor cénico, promovido pela morfologia singular das vertentes evidenciada por um 

revestimento de matos baixos. 

De modo a avaliar a afetação do valor cénico da paisagem foram quantificadas as classes de 

qualidade visual afetadas indiretamente pela implementação do projeto, ou seja, as áreas 

incluídas na bacia visual dos futuros aerogeradores e linha elétrica, que poderão sofrer, pelo 

impacte visual a que estão sujeitas, uma degradação do seu valor cénico. Essa análise encontra-

se sintetizada na tabela seguinte. 

Quadro 5.25 - Quantificação das áreas integradas em cada classe de qualidade visual 

Aerogeradores 

Qualidade Visual 

Reduzida Moderada Elevada 
Muito 

elevada 

Área de estudo (buffer 10 km) 6200 18544 9199 4969 

Áreas abrangidas pela bacia 
visual dos aerogeradores 

3116 8788 3686 1866 

Percentagem relativa à classe 50% 47% 40% 38% 

Percentagem absoluta em 
relação à bacia visual 

18% 50% 21% 11% 

Linha Elétrica  

Área de estudo (buffer 3 km) 479 4090 2946 1181 

Áreas abrangidas pela bacia 
visual da linha elétrica 

219 2028 1512 416 

Percentagem relativa à classe 

 
46% 50% 51% 35% 

Percentagem absoluta em 
relação à bacia visual 

5% 49% 36% 10% 

Quadro 5.26 - Quantificação das bacias visuais de cada aerogerador integradas em cada 
classe de qualidade visual 

Aerogeradores 
Qualidade Visual 

Reduzida Moderada Elevada Muito elevada 

AG1 2077 5282 2609 1077 

AG2 2200 6101 2915 1206 

AG3 2209 6187 2996 1220 

AG4 2458 6710 3116 1393 

AG5 2296 6634 3126 1360 
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Da análise da tabela anterior verifica-se que cerca de metade das áreas afetadas indiretamente 

pelos aerogeradores, ou seja, expostas visualmente às futuras estruturas, apresentam 

moderada qualidade visual (50%), constando-se uma afetação relevante de áreas de elevada 

qualidade (21%), mas de reduzida significância de áreas de muito elevada qualidade visual 

(11%). Verifica-se também que as áreas de elevada e muito elevada qualidade visual afetadas 

visualmente correspondem a menos de metade das presentes na área de estudo, 

respetivamente 40 e 38%.  

Verifica-se também, no que se refere à linha elétrica, que cerca de metade das áreas afetadas 

indiretamente pela sua presença, ou seja, expostas visualmente à futura estrutura, apresentam 

moderada qualidade visual (49%), constando-se uma afetação relevante de áreas de elevada 

qualidade (36%), mas de reduzida significância de áreas de muito elevada qualidade visual 

(10%). Verifica-se também que as áreas de elevada qualidade visual afetadas visualmente 

correspondem a cerca de metade das presentes na área de estudo, 51%, e que serão afetadas 

cerca de um terço das áreas de muito elevada qualidade visual (35%). 

Da análise anterior, prevê-se assim uma degradação do valor cénico da paisagem envolvente de 

magnitude moderada, embora se verifique que muitas das baciais visuais das áreas de maior 

valor cénico afetadas visualmente pelas componentes de projeto, já se encontram atualmente 

comprometidas pela presença de inúmeras estruturas semelhantes. 

No que se refere às alterações promovidas pela implementação do projeto, verifica-se que na 

implantação das várias componentes foram evitadas áreas de vegetação com valor cénico ou 

ecológico relevante, nenhum elemento interfere com as manchas de habitat identificadas tanto 

na área de intervenção do sobreequipamento como da linha elétrica. Os habitats identificados 

correspondem aos Matos termomediterrânicos pré-desérticos pt3 – Medronhais (5330 pt3), 

com ocorrência na área de desenvolvimento da linha elétrica, e aos Carvalhais galaico-

portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica pt1 – Carvalhais de Q. robur (9230 pt1), 

presentes apenas na área do sobreequipamento.  

As áreas de intervenção coincidem na generalidade com matos baixos, muitos degradados após 

incêndio, afigurando-se a afetação de vegetação arbórea apenas pelos apoios da linha elétrica 

e respetiva faixa de proteção. Contudo, verifica-se que esta vegetação coincide, na sua maioria, 

com povoamentos monoespecíficos de eucalipto, ocupação de reconhecido reduzido valor 

ecológico e cénico, não assumindo a sua afetação um impacte visual ou estrutural com 

significância. 

Verifica-se a afetação pontual de vegetação com algum valor, nomeadamente de carvalhal pelas 

valas e bosque misto pelos apoios da linha elétrica, mas afetando apenas cerca de 36 e 100 m2, 

respetivamente. 

No que se refere às alterações na morfologia do terreno, verifica-se que a maioria das 

componentes “procurou” áreas de pendentes mais suaves, sendo, no entanto, inevitável nesta 

paisagem serrana a afetação de áreas de declives mais acentuados.  

Os acessos na área do sobreequipamento são, na sua maioria, a beneficiar, não implicando 

grandes alterações na topografia natural, propondo-se apenas três novos troços nos acessos aos 

aerogeradores, coincidentes com superfícies mais inclinadas. Porém, estes apresentam 
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extensões reduzidas, sendo que os taludes gerados pela sua implementação serão estabilizados 

e devidamente protegidos e integrados na paisagem através do seu revestimento com 

vegetação no âmbito do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI).  

As plataformas de montagem dos aerogeradores coincidem, regra geral, com áreas de 

morfologia suave, não determinando assim alterações relevantes na topografia atual, 

identificando-se apenas duas, associadas aos aerogeradores 1 e 2, que implicarão taludes mais 

expressivos. Contudo, após a implementação dos aerogeradores estas áreas serão 

recuperadas/renaturalizadas de modo a não se assumirem como áreas degradadas, 

permanecendo apenas os acessos aos aerogeradores e uma circular em torno dos mesmos. 

Os acessos às áreas dos apoios da linha elétrica são, na sua maioria, existentes ou a requalificar, 

prevendo-se alguns troços que implicarão, pela sua localização nas vertentes serranas, algumas 

alterações na morfologia atual do terreno. Contudo, estes acessos não têm as exigências dos 

necessários ao transporte dos materiais para os aerogeradores e serão, também no âmbito do 

PRAI, renaturalizados ou integrados na paisagem através de uma modelação adequada e um 

revestimento vegetal que se enquadre na ocupação do solo envolvente.  

Prevê-se assim que os impactes estruturais e visuais associados à alteração da morfologia 

natural do terreno e afetação da vegetação existente implicarão impactes negativos, certos, 

diretos, locais, permanentes, reversíveis (nos casos de desativação), de magnitude reduzida a 

moderada, mas pouco significativos e minimizáveis através da implementação do Plano de 

Recuperação das Áreas Intervencionadas. 

  

Fotografia 5.1 - Área de intervenção – área de implementação dos 5 aerogeradores 
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Fotografia 5.2 - Área de intervenção – área de desenvolvimento da linha elétrica 

De forma a avaliar o impacte visual que o Projeto determinará nesta área de moderada a elevada 

sensibilidade visual, procede-se à avaliação da magnitude da intrusão visual gerada por este. 

De acordo com a metodologia, para a avaliação da intrusão visual foram geradas e analisadas as 

bacias visuais dos aerogeradores e linha elétrica e de cada ponto de observação considerado na 

envolvente, de forma a avaliar quais as componentes de projeto visíveis por cada foco de 

observadores, analisando, de acordo com a distância a que se encontram, a magnitude da 

intrusão visual a que estão sujeitos. Não foram geradas baciais visuais do Posto de Corte, pela 

sua reduzida relevância relativamente às duas componentes consideradas. A análise 

mencionada foi sistematizada nos quadros seguintes e pelos DESENHOS 21 a 25 do Anexo III – 

Peças Desenhadas do EIA. 
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Quadro 5.27- Análise da visibilidade dos aerogeradores 

Focos de Observadores 
Distância dos pontos de observação aos aerogeradores e linha elétrica (m) 

< 1500 1500 - 2500 2500 - 5000 5000 - 10000 Não visível 

Observadores Permanentes - Aglomerados Populacionais 

Ádela AEG 2, 3,4 e 5 AEG 1    

Água d'Alte     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Alagoa    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Aldeia Velha    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Alqueve    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Arganil    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Aveia    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Benfeita     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Bocado   AEG 3, 4 e 5 AEG 1 e 2  

Bordeiro    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Bouças     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Braçal     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

C. de S. Joao     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Cabreira     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Cadafaz    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Cadavais    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Candosa   AEG 1, 2, 3, 4 e 5   

Caratão     1, 2, 3, 4 e 5 

Carvalhal   AEG 1 e 2 AEG 3, 4 e 5  

Casal de S. José   AEG 1, 2, 3, 4 e 5   
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Focos de Observadores 
Distância dos pontos de observação aos aerogeradores e linha elétrica (m) 

< 1500 1500 - 2500 2500 - 5000 5000 - 10000 Não visível 

Casal do Frade    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Casalinho de Baixo     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Casarias     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Castanheira     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Cavaleiros de Baixo     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Ceiroquinho     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Celavisa   AEG 1, 2, 3, 4 e 5   

Cepos   
 

 AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Cerdeira     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Coja    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Colmeal   AEG 1, 2, 3, 4 e 5   

Cortecega     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Corterredor     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Dreia     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Enxudro     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Esculca     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Fajão     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Folgosa    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Folques   AEG 3, 4 e 5 AEG 1 e 2  

Fontao    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Góis     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Liboreiro     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Linhares - Pracerias  AEG1, 2, 3 e 4 AEG 5   

Lomba   AEG 3, 4 e 5 AEG 1 e 2  
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Focos de Observadores 
Distância dos pontos de observação aos aerogeradores e linha elétrica (m) 

< 1500 1500 - 2500 2500 - 5000 5000 - 10000 Não visível 

Nogueira     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Luadas     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Malhada    1, 2, 3, 4 e 5  

Malhada da Serra     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Malhadinha    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Mancelavisa   AEG 5 AEG 1, 2, 3 e 4  

Manjão    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Maxorro    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Medas     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Monte Frio     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Monte Redondo  AEG 5 AEG 1, 2, 3 e 4   

Moradias     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Moura da Serra     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Outeiro     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Pai das Donas     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Pardieiros     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Parrozelos     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Pereiro    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Pisão     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Portela    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Porto Castanheiro     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Porto Moinho    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Pousadouros    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Póvoa de Góis    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  
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Focos de Observadores 
Distância dos pontos de observação aos aerogeradores e linha elétrica (m) 

< 1500 1500 - 2500 2500 - 5000 5000 - 10000 Não visível 

Praçais     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Relva Velha     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Relvas     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Rochel    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

S. Martinho    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Regateira     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Salgueiral     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Salgueiro AEG 5 AEG 4 AEG 1, 2 e 3   

Sandinha   AEG 1 AEG 2, 3, 4 e 5  

Sardal     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Sarzedo    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Secarias    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Sequeiros    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Sobral  AEG 1 AEG 2, 3, 4 e 5   

Sobral Bendito     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Soeirinho     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Soito   AEG 1, 2 e 3 AEG 4 e 5  

Tarrastal    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Teixeira     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Torrozelas AEG 5 AEG 4 AEG 1, 2 e 3   

V. de Carro     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

V. de Carvalho     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Valado     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Valbona     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 
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Focos de Observadores 
Distância dos pontos de observação aos aerogeradores e linha elétrica (m) 

< 1500 1500 - 2500 2500 - 5000 5000 - 10000 Não visível 

Vale Boa     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Vale da Nogueira    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Vale Godinho    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Vinho    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Observadores temporários – Pontos de interesse 

Algares     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Cabeço do Gato AEG 1, 2, 3, 4 e 5     

Capela do Castelo (Góis)      AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Capela da Ladeira    AEG 1, 2, 3, 4 e 5   

Capela de S. Pedro    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Capela da Sr.ª da Amargura    AEG 1, 2, 3, 4 e 5   

Fraga da Pena      AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Gruta dos Cavaleiros     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Gruta da Fonte de Soerinho    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Mamoa da Cabeçada    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Mamoa I do Covo    AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Mata da Margaraça      AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Mina de Foz de Coice     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Mosteiro de Folques      AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Miradouro Natural (Fajão)     1 AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Miradouro do Monte Redondo    AEG 1, 2, 3, 4 e 5   

Povoado de Carvalhal Redondo     AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Poço do Pego      AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Praia Fluvial de Alva      AEG 1, 2, 3, 4 e 5 
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Focos de Observadores 
Distância dos pontos de observação aos aerogeradores e linha elétrica (m) 

< 1500 1500 - 2500 2500 - 5000 5000 - 10000 Não visível 

Praia Fluvial de Benfeita      AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Praia Fluvial de Cabreira      AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Praia Fluvial de Coja      AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Praia Fluvial de Cascalheira     AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Praia Fluvial de Colmeal      AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Praia Fluvial de Poço da Cesta      AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Praia Fluvial de Sarzedo     AEG 1, 2, 3, 4 e 5  

Santuário N. Sr.ª da Guia      AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Santuário N. Sr.ª das Necessidades      AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Santuário Montalto    AEG 1, 2, 3, 4 e 5   

Zona de Lazer de Cepos    AEG 1, 2, 3, 4 e 5   

Zona de Lazer de Folques      AEG 1, 2, 3, 4 e 5 

Quadro 5.28 - Análise da visibilidade dos aerogeradores e linha elétrica 

Focos de observadores 
Distância dos pontos de observação aos aerogeradores e linha elétrica(m) 

< 500 500 - 1000 1000 - 2000 2000 - 3000 Não visível 

Observadores Permanentes - Aglomerados Populacionais 

Ádela  LE    

Água d'Alte     LE 

Bouças     LE 
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Focos de observadores 
Distância dos pontos de observação aos aerogeradores e linha elétrica(m) 

< 500 500 - 1000 1000 - 2000 2000 - 3000 Não visível 

Caratão     LE 

Cavaleiros de Baixo  LE    

Ceiroquinho  LE    

Cepos  LE    

Fajão     LE 

Linhares - Pracerias     LE 

Lomba - Nogueira     LE 

Malhada    LE  

Monte Redondo    LE  

Relvas     LE 

Salgueiro   LE   

Teixeira     LE 

Torrozelas     LE 

Observadores temporários – Pontos de interesse 

Algares LE     

Cabeço do Gato   LE   
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Focos de observadores 
Distância dos pontos de observação aos aerogeradores e linha elétrica(m) 

< 500 500 - 1000 1000 - 2000 2000 - 3000 Não visível 

Gruta dos Cavaleiros  LE    

Gruta da Fonte de Soerinho  LE    

Mamoa da Cabeçada LE     

Mamoa I do Covo LE     

Mata da Margaraça     LE 

Mina de Foz de Coice LE     

Miradouro Natural (Fajão)   LE   

Poço do Pego     LE 

Povoado de Carvalhal Redondo LE     

Praia Fluvial de Poço da Cesta     LE 

Zona de Lazer de Cepos  LE    
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Da análise anterior constata-se, que: 

• Os 5 aerogeradores propostos no âmbito do sobreequipamento: 

 

- não serão visíveis de 49 dos 97 pontos de observação (povoações e pontos de interesse) 

considerados, função do obstáculo ao alcance visual que a morfologia do terreno assume no 

território, não se encontrando deste modo sujeito à intrusão visual determinada pelo projeto;  

- implicarão uma intrusão visual reduzida para 30 das 48 povoações com potencial visibilidade 

identificadas, por se encontrarem a mais de 5000 metros de todos os aerogeradores, distância 

a que estas estruturas não se destacam de forma significativa na paisagem, começando a diluir-

se na envolvente, nomeadamente as povoações de Alagoa, Aldeia Velha, Alqueve, Arganil, 

Aveia, Bordeiro, Cadafaz, Cadavais, Casal do Frade, Coja, Folgosa, Fontão, Malhada, Malhadinha, 

Manjão, Maxorro, Pereiro, Portela, Porto Moinho, Pousadouros, Póvoa de Góis, Rochel, S. 

Martinho, Sarzedo, Secarias, Sequeiros, Tarrastal, Vale da Nogueira, Vale Godinho e Vinho. 

Acrescem os 7 pontos de interesse: capela de S. Pedro, Gruta da fonte do Soeirinho, mamoas da 

Cabeçada e I do Covo, Miradouro Natural de Fajão e praias fluviais de Cascalheira e Sarzedo; 

- implicarão uma intrusão visual moderada para 11 das 48 povoações com potencial visibilidade 

identificadas, por estas se localizarem a uma distância entre 2500 e 5000 m de alguns dos 

aerogeradores previstos20, distância a que estas estruturas, embora visíveis com nitidez, já não 

se destacam tão fortemente na paisagem, nomeadamente Bocado, Candosa, Carvalhal, Casal de 

S. José, Celavisa, Colmeal, Folques, Lomba, Mancelavisa, Sandinha e Soito, a que acrescem 5 

pontos de interesse: Capela da Ladeira, Capela da Sr.ª da Amargura, Miradouro de Monte 

Redondo, Santuário de Montalto e Zona de Lazer de Cepos;  

- implicarão uma intrusão visual elevada para 3 das 48 povoações com potencial visibilidade 

identificadas, por estas se localizarem a uma distância entre 1500 e 2500 m de alguns dos 

aerogeradores previstos21, distância a que estas estruturas assumem elevada relevância na 

paisagem, nomeadamente as povoações de Linhares/Pracerias, Monte Redondo e Sobral. 

Nenhum ponto de interesse se encontra sujeito a uma intrusão visual elevada;  

- implicarão uma intrusão visual elevada para 3 das 48 povoações com potencial visibilidade 

identificadas, por estas se localizarem a uma distância menor que 1500 m de alguns dos 

aerogeradores previstos 22 , distância a que estas estruturas se assumem como elementos 

dominantes na paisagem, nomeadamente as povoações de Ádela, Salgueiro e Torrozelas,  a que 

acresce um pontos de interesse: Cabeço do Gato; 

 

20 A intrusão visual é moderada sempre que um foco de observadores apresenta pelo menos umas das 

estruturas a menos de 5000 m de distância 

21 A intrusão visual é elevada sempre que um foco de observadores apresenta pelo menos umas das 

estruturas a menos de 2500 m de distância 
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• A Linha Elétrica proposta no âmbito do sobreequipamento: 

- não será visível de 12 dos 29 pontos de observação (povoações e pontos de interesse) 

considerados, função do obstáculo ao alcance visual que a morfologia do terreno assume no 

território, não se encontrando deste modo sujeitos à intrusão visual determinada pelo projeto;  

- implicará uma intrusão visual muito reduzida para 2 das 17 povoações com potencial 

visibilidade identificadas, por se encontrar a mais de 2000 metros, distância a que esta estrutura 

é dificilmente percetível, nomeadamente Malhada e Monte Redondo;  

- implicará uma intrusão visual reduzida para a povoação de Salgueiro e para os pontos de 

interesse Cabeço do Gato e Miradouro Natural de Fajão; 

- implicará uma intrusão visual moderada para 4 das 17 povoações com potencial visibilidade 

identificadas, nomeadamente Ádela, Cavaleiros de Baixo, Ceiroquinho e Cepos, a que acrescem 

3 pontos de interesse: Gruta dos Cavaleiros, Gruta da Fonte do Soeirinho e Zona de Lazer de 

Cepos; 

- implicará uma intrusão visual elevada apenas para pontos de interesse, nomeadamente 

Algares, mamoas da Cabeçada e I do Covo, mina de Foz de Coice e povoado de Carvalhal 

Redondo. 

Quadro 5.29- Síntese da intrusão visual gerada pelo projeto 

Componentes 
do projeto 

Intrusão visual – nº de Povoações (Pontos de interesse) 

Nula (não 
expostas) 

Reduzida Moderada Elevada 
Muito 

elevada 

AEG 1 49(18) 29+4(7) 6+6(5) 3 (1) 

AEG 2 49(18) 29+5(7) 6+6(5) 1 1(1) 

AEG 3 49(18) 29+3(7) 6+8(5) 1 1(1) 

AEG 4 49(18) 29+4(7) 6+5(5) 3 1(1) 

AEG 5 49(18) 29+3(7) 6+6(5) 1 3(1) 

LE-SPET 9 (3) 3 (2) 4 (3) 0 (5) - 

 

Da análise anterior conclui-se assim que a maioria dos focos de observadores não se manifesta 

afetado visualmente ou se encontra a uma distância a que os novos aerogeradores e linha 

elétrica implicam apenas uma intrusão visual reduzida e, consequentemente, um impacte visual 

pouco significativo. Ainda assim, identificam-se um número significativo de focos de potenciais 

observadores mais afetados, nomeadamente: 

• As povoações de Bocado, Candosa, Carvalhal, Casal de S. José, Celavisa, Colmeal, 

Folques, Lomba, Mancelavisa, Sandinha, Soito, Cepos, Ceiroquinho e Cavaleiros 

de Baixo e os pontos de interesse capelas da Ladeira e da Sr.ª da Amargura, 

Santuário de Montalto, Miradouro de Monte Redondo, grutas da Fonte do 

Soeirinho e dos Cavaleiros e Zona de Lazer de Cepos, sujeitos a uma intrusão 

visual moderada; 
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• Linhares/Pracerias, Monte Redondo e Sobral e os pontos de interesse Algares, 

mamoas da Cabeçada e I do Covo, mina de Foz de Coice e povoado de Carvalhal 

Redondo sujeitos a uma intrusão visual elevada; 

• Ádela, Salgueiro e Torrozelas e o ponto de interesse Cabeço do Gato, sujeitos a 

uma intrusão visual muito elevada. 

 

Contudo, a cartografia de análise que permitiu identificar os pontos de observação mais 

afetados, é gerada para a situação mais desfavorável, não distinguindo as estruturas visíveis na 

totalidade das parcialmente visíveis, não tendo em conta as características da envolvente de 

cada um dos pontos de observação, isto é, a presença de obstáculos visuais e a presença de 

outros planos com volumetria no eixo visual entre o observador e os aerogeradores propostos, 

atenuando o destaque destes na paisagem, e ainda a presença de estruturas semelhantes no 

ambiente visual, determinando que os aerogeradores propostos impliquem somente um 

acréscimo da intrusão visual existente, e não uma nova intrusão visual. 

  

Fotografia 5.3 - Imagem ilustrativa da visibilidade parcial dos aerogeradores e da menor 
evidência dos aerogeradores numa paisagem com vários planos topográficos. 

Deste modo, foram analisadas as bacias visuais dos pontos de observação (ver DESENHOS 21 a 

23 do Anexo III – Peças Desenhadas) identificados como sujeitos a uma intrusão visual 

moderada, elevada e muito elevada, considerados, de acordo com a metodologia, como os focos 

potencialmente expostos a impactes visuais negativos significativos. 

Refere-se que nesta análise não se consideraram outros fatores determinantes na acuidade 

visual, como a exposição das encostas e a variação das condições climatéricas (luminosidade, 

céu encoberto e nevoeiro), sendo a análise seguinte ainda conservadora. 

Da análise elaborada constatou-se, no que se refere ao sobreequipamento, que: 
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• As povoações de Bocado, Folques, Mancelavisa, Casal de S. José, Carvalhal, Soito, 

Candosa e os pontos de interesse Zona de Lazer de Cepos, Capela da Ladeira e Santuário 

de Montalto, apesar de apresentarem atualmente aerogeradores no seu ambiente 

visual, as estruturas propostas no âmbito do sobreequipamento encontram-se num 

plano mais próximo e bastante evidente, pelo que se confirma que estes focos de 

observação se preveem sujeitos a uma intrusão visual moderada, dado que se 

encontram a mais de 2500 m; 

  

Figura 5.3 - Relação visual de Bocado e Folques com os aerogeradores propostos (a vermelho) 
(Google Earth Pro) e Visibilidade de Folques para a área de intervenção 

  

Figura 5.4 - Relação visual de Mancelavisa com os aerogeradores propostos (a vermelho) 
(Google Earth Pro) e Visibilidade de Mancelavisa para a área de intervenção 

  

Figura 5.5 - Relação visual de Casal de José com os aerogeradores propostos (a vermelho) 
(Google Earth Pro) e visibilidade de Casal de S. José para a área de intervenção 
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Figura 5.6 - Relação visual da Zona de Lazer de Cepos com os aerogeradores propostos (a 
vermelho) (Google Earth Pro) e Perfil do terreno com linha de visibilidade de Cepos para a 
área de intervenção, demonstrando a inexistência de relação visual entre a povoação e os 

futuros aerogeradores 

 

Fotografia 5.4 - Visibilidade da Zona de Lazer de Cepos para a área de intervenção 

  

Figura 5.7 - Relação visual de Carvalhal e Soito com os aerogeradores propostos (a vermelho) 
(Google Earth Pro) e Visibilidade de Soito para a área de intervenção 
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Figura 5.8 - Relação visual de Candosa com os aerogeradores propostos (a vermelho) (Google 
Earth Pro) e povoação de Candosa no vale com área de intervenção em fundo 

  

Figura 5.9 - Relação visual da capela da Ladeira e Santuário de Montalto com os 
aerogeradores propostos (a vermelho) (Google Earth Pro) e Visibilidade do Santuário para a 

área de intervenção 

• A povoação de Cavaleiros de Baixo, apesar de apresentar atualmente aerogeradores no 

seu ambiente visual, as estruturas propostas no âmbito do sobreequipamento 

encontram-se num plano mais próximo e bastante evidente, pelo que se confirma que 

este este foco de observação se encontrem previsivelmente sujeito a uma intrusão 

visual moderada, dado que se encontra a mais de 2500 m; 

 

• As povoações de Monte Redondo, Pracerias – Linhares e Sobral bem como o ponto de 

interesse miradouro de Monte Redondo, apesar de apresentarem atualmente 

aerogeradores no seu ambiente visual, as estruturas propostas no âmbito do 

sobreequipamento encontram-se num plano mais próximo e bastante evidente, pelo 

que se confirma que estes focos de observação se encontrem previsivelmente sujeitos 

a uma intrusão visual elevada, dado que se encontram a mais de 1500 m; 



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
Estudo de Impacte Ambiental 

Volume II: Relatório síntese 

458 

  

Figura 5.10 - Relação visual de Monte Redondo e Miradouro homónimo com os 
aerogeradores propostos (a vermelho) (Google Earth Pro) e visibilidade de Monte Redondo 

para a área de intervenção 

  

Figura 5.11 - Relação visual de Pracerias-Linhares com os aerogeradores propostos (a 
vermelho) (Google Earth Pro) e visibilidade de Pracerias para a área de intervenção 

• As povoações de Torrozelas e Ádela,  bem como o ponto de interesse Cabeço do Gato, 

apesar de apresentarem atualmente aerogeradores no seu ambiente visual, as 

estruturas propostas no âmbito do sobreequipamento encontram-se num plano mais 

próximo e bastante evidente, pelo que se confirma que estes focos de observação se 

encontrem  previsivelmente sujeitos a uma intrusão visual muito elevada, dado que se 

encontram a menos de 1500 m; 

  

Figura 5.12 - Relação visual de Ádela com os aerogeradores propostos (a vermelho) (Google 
Earth Pro) e relação visual da povoação de Ádela (a nascente) e a cumeada 
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Figura 5.13 - Relação visual de Torrozela com os aerogeradores propostos (a vermelho) 
(Google Earth Pro) e visibilidade da povoação de Torrozela para a cumeada 

• Lomba, povoação localizada 3450 m a noroeste da cumeada alvo de intervenção, 

manifesta, de acordo com as bacias visuais geradas, visibilidade somente para o 

aerogerador 4, apresentando apenas visibilidade para a parte superior desta estrutura, 

função da barreira visual determinada pela cumeada transversal da Aveleira. Tendo em 

conta o enunciando, prevê-se que esta povoação esteja somente sujeita a uma intrusão 

visual reduzida 

 

Fotografia 5.5 - Fotografia da povoação de Lomba com barreira visual imposta por cumeada 
transversal de Aveleira 
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Figura 5.14 - Perfil do terreno com linha de visibilidade entre a povoação e o aerogerador 
mais próximo/visível (vermelho: não visível|verde:visível) e Relação visual de Salgueiros com 

a área do sobreequipamento (Google Earth Pro) 

• Salgueiro, povoação localizada 1500 m a nordeste da cumeada alvo de intervenção, 

manifesta de acordo com as bacias visuais geradas, visibilidade somente para os 

aerogeradores 4 e 5, apresentando visibilidade apenas para a parte superior destas 

estruturas, dada a reduzida amplitude visual da localização deste foco de observadores. 

Tendo em conta o enunciando, prevê-se que esta povoação esteja somente sujeita a 

uma intrusão visual moderada;  

 

Fotografia 5.6 - Fotografia da povoação de Salgueiro representativa da sua reduzida 
amplitude visual 
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Figura 5.15 - Perfil do terreno com linha de visibilidade entre a povoação e o aerogerador 
mais próximo/visível (vermelho: não visível|verde:visível) e Relação visual de Salgueiro com 

a área do sobreequipamento (Google Earth Pro) 

• Celavisa, povoação localizada 4635 m a poente da cumeada alvo de intervenção, 

manifesta, de acordo com as bacias visuais geradas, visibilidade para a totalidade dos 

aerogeradores. Contudo, na prospeção de campo verificou-se que esta povoação se 

encontra circunscrita por duas cumeadas (prolongamento dos esporões de Vieiro e 

Aveleipa), que localizadas num plano mais próximo atenuarão a presença dos futuros 

aerogeradores. Tendo em conta o enunciando e que os aerogeradores propostos se 

encontram praticamente a 5000 m desta povoação, distância a que estas estruturas já 

não se evidenciam de forma relevante da envolvente, prevê-se que Celavisa esteja 

apenas sujeita a uma intrusão visual reduzida 

 

Fotografia 5.7 - Visibilidade da povoação de Celavisa para a serra 
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Figura 5.16 - Perfil do terreno com linha de visibilidade entre Celavisa e os aerogeradores 
mais próximos/visíveis (vermelho: não visível|verde:visível) e Relação visual de Celavisa com 

a área do sobreequipamento (Google Earth Pro) 

• Colmeal e capela de N. Sr. da Amargura, focos de observadores localizados cerca de 

3305 e 3580 m a sul da cumeada alvo de intervenção, manifestam de acordo com as 

bacias visuais geradas, visibilidade para 3 e 4 aerogeradores, respetivamente. Contudo, 

estes focos encontram-se numa zona de reduzida amplitude visual determinada pelo 

prolongamento e bifurcação de uma cumeada nesta direção, apresentando visibilidade 

apenas para a parte superior destas estruturas. Tendo em conta o enunciando, prevê-

se que estes pontos de observação estejam somente sujeitos a uma intrusão visual 

reduzida; 

 

Fotografia 5.8 - Visibilidade da povoação de Colmeal para a serra 
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Figura 5.17 - Perfil do terreno com linha de visibilidade entre Colmeal e os aerogeradores 
mais próximos/visíveis (vermelho: não visível|verde:visível) e Relação visual de Colmeal e 

capela de N.Sr.ª da Amargura com a área do sobreequipamento (Google Earth Pro) 

• Sandinha, povoação localizada 4540 m a sudoeste da cumeada alvo de intervenção, 

manifesta, de acordo com as bacias visuais geradas, visibilidade apenas para 3 

aerogeradores, apresentando visibilidade apenas para a parte superior destas 

estruturas, dada a reduzida amplitude visual da localização deste foco de observadores. 

Tendo em conta o enunciando e que os aerogeradores propostos se encontram 

praticamente a 5000 m desta povoação, distância a que estas estruturas já não se 

evidenciam de forma relevante da envolvente, prevê-se que este foco de observadores 

esteja apenas sujeito a uma intrusão visual reduzida;  

 

Fotografia 5.9 - Visibilidade da povoação de Sandinha para a área do sobreequipamento com 
elevação no seu eixo visual 
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Figura 5.18 - Perfil do terreno com linha de visibilidade entre Sandinha e os aerogeradores 
mais próximos/visíveis (vermelho: não visível|verde:visível) e Relação visual de Sandinha 

com a área do sobreequipamento (Google Earth Pro) 

No que se refere à Linha Elétrica, constatou-se que: 

• A povoação de Cepos e o ponto de interesse Zona Lazer de Cepos, cerca de 800 m a 

poente da linha elétrica proposta, apresentam de acordo com a bacia visual, visibilidade 

para um troço expressivo desta. Apesar de apresentarem atualmente uma linha de 

elevada volumetria no seu ambiente visual, confirma-se, no que se refere à povoação, 

que esta se encontra previsivelmente sujeita a uma intrusão visual moderada, função 

da extensão visível e da linha proposta se encontrar num plano mais próximo. No que 

se refere à Zona de Lazer, verifica-se que este miradouro se encontra virado para o lado 

oposto, pelo que a introdução da nova Linha induzirá apenas um ligeiro acréscimo na 

intrusão visual existente - magnitude reduzida; 

  

Figura 5.19 - Relação visual de Cepos e Zona de Lazer com a Linha Elétrica (a branco) (Google 
Earth Pro) e Cepos com zona de desenvolvimento no tardoz 

• Os pontos de interesse Povoado de Carvalhal Redondo e Fonte do Soeirinho, apesar de 

apresentarem atualmente uma linha de elevada volumetria no ambiente visual, 

apresentam visibilidade para uma extensão significativa da futura estrutura, 

confirmando-se um acréscimo relevante da intrusão visual existente, prevendo-se uma 
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magnitude elevada para o primeiro ponto de interesse, por se encontrar contíguo às 

duas linhas, e moderado para Fonte do Soeirinho, ligeiramente mais distante; 

  

Figura 5.20 - Localização do povoado de Carvalho Redondo relativamente às duas Linhas, 
existente e proposta e Relação visual da Fonte do Soeirinho com a Linha Elétrica (a branco) 

(Google Earth Pro 

• As povoações de Ádela, Ceiroquinho e Cavaleiros e os pontos de interesse Algares, Gruta 

de Cavaleiros, Mina de Foz de Coice e as mamoas da Cabeçada e I do Covo, apesar de se 

encontrarem muito próximos da Linha, cerca de 600 m, apresentam de acordo com a 

bacia visual gerada, visibilidade apenas para pequenos troços, e de forma intermitente, 

função da reduzida amplitude visual desta vertente de morfologia muito ondulada, 

condicionando expressivamente as bacias visuais. Acresce que estes focos já 

apresentam no seu ambiente visual, uma linha elétrica de grande volumetria, num plano 

mais próximo, pelo que se considera que para estes pontos de observação a Linha, 

implique apenas um acréscimo da intrusão visual existente, assumindo magnitude 

reduzida para Ceiroquinho, Cavaleiro de Cima e Gruta de Cavaleiros e magnitude 

moderada para os restantes pontos de interesse; 

  

Figura 5.21 - Relação visual de Ádela com a Linha Elétrica (a branco) (Google Earth Pro) e 
povoação de Ádela em zona de reduzida amplitude visual 



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
Estudo de Impacte Ambiental 

Volume II: Relatório síntese 

466 

  

Figura 5.22 - Relação visual de Ceiroquinho e Algares com a Linha Elétrica (a branco) (Google 
Earth Pro) e povoação de Ceiroquinho em zona de reduzida amplitude visual 

  

Figura 5.23 - Relação visual de Mina de Foz de Coice com a Linha Elétrica (a branco) (Google 
Earth Pro) Relação visual das Mamoas com a Linha Elétrica(a branco) (Google Earth Pro) 

  

Figura 5.24 - Relação visual de Cavaleiros de Baixo e Gruta dos Cavaleiros com a Linha Elétrica 
(a branco) (Google Earth Pro) e povoação de Cavaleiros de Baixo em zona de reduzida 

amplitude visual 
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Tendo em conta a análise elaborada anteriormente, no que se refere às principais componentes 

do presente Projeto, ou seja, aquelas que previsivelmente implicarão impactes visuais e 

estruturais mais significativos, os aerogeradores e linha elétrica, constatou-se que: 

• O sobreequipamento na fase de construção não implicará, na globalidade, pelo 

seu afastamento a potenciais observadores, distúrbios e impactes visuais e 

estruturais significativos; 

• A área de intervenção do sobreequipamento interfere com uma área de 

moderada a elevada sensibilidade visual, determinada pelo potencial moderado 

a elevado valor cénico da ocupação em regeneração após o incêndio de 2017; 

• A área de intervenção do sobreequipamento manifesta-se na totalidade visível, 

embora apresente maioritariamente reduzida visibilidade, função da morfologia 

muito ondulada do relevo, circunscrevendo de forma significativa as baciais 

visuais dos observadores mais próximos, determinando que a área seja 

sobretudo visível pelos observadores mais distantes; 

• Se prevê uma degradação do valor cénico da paisagem envolvente de 

magnitude moderada, pela afetação visual significativa de áreas de elevado 

valor cénico na envolvente, embora muitas destas já se encontrem 

comprometidas visualmente pela presença de estruturas semelhantes; 

• Não se preveem alterações significativas na morfologia do terreno, nem a 

afetação relevante de vegetação com valor cénico e/ou ecológico; 

• A intrusão visual gerada pelos aerogeradores é sobretudo reduzida, função da 

maior amplitude visual e visibilidade dos observadores mais distantes da área 

de intervenção; 

• Embora se verifiquem mais observadores afetados visualmente de forma 

reduzida, identifica-se um número expressivo de focos de observadores sujeitos 

a intrusões visuais com significância: 9 povoações e 9 pontos de interesse 

sujeitos a uma intrusão visual moderada, 3 povoações e 2 pontos de interesse 

sujeitos a uma intrusão visual elevada e 2 povoações e um ponto de interesse 

sujeitos a uma intrusão visual muito elevada; 

• O sobreequipamento proposto se encontra previsto para uma cumeada central 

da serra, visível a longas distâncias, na proximidade da qual ainda não existem 

estruturas semelhantes, impondo-se para vários dos pontos de observação 

como plano final de bacia; 

• A linha se desenvolve, na sua maioria, paralela a uma linha existente, que se 

assume como a localização mais favorável a introdução de um elemento 

exógeno, na proximidade de uma estrutura semelhantes, minimizando e 

circunscrevendo ao máximo os elementos e áreas de caráter dissonante e 

artificial na paisagem; 

Considera-se que os impactes visuais decorrentes do sobreequipamento do Parque Eólico de 

Toutiço, com a colocação de cinco aerogeradores numa cumeada isolada se assumam negativos, 

diretos, locais, certos, imediatos, irreversíveis e permanentes no caso de não ser desativado, de 

magnitude moderada, determinando globalmente um impacte visual moderadamente 

significativo; 
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 FASE DE DESATIVAÇÃO 

 

Na fase de desativação prevê-se que o desmantelamento apresente impactes semelhantes aos 

esperados para a fase de construção. 

 

A desativação do Parque Eólico, com remoção da totalidade das estruturas e materiais 

associados e adequada recuperação paisagística, implicará, pela eliminação deste elemento 

exógeno do território, um impacte positivo. 
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 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES 

 

IMPACTE 
AÇÕES GERADORAS 

DE IMPACTE 

CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTES RESIDUAL1 
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CONSTRUÇÃO 

Presença de elementos estranhos ao ambiente 
visual: Estaleiro, materiais, máquinas, entre outros 

AGI 1, AGI 2, AGI 3, AGI 5, 
AGI 9, AGI 10, AGI 12 E 
AGI14 

- Dir L C T Rev I R PS Spl Mit - - 

• Desmatações e movimentações de terras para 
abertura de acessos, valas, plataformas e 
fundações 

AGI 4, AGI 6, AGI 7, AGI 8, 
AGI 11, AGII 12  

- Dir L C T 
Irrev/
Rev 

I R PS Spl Mit - - 

EXPLORAÇÃO 

Alterações na morfologia do terreno e eliminação 
da vegetação 

AGI21 - Dir L C P Irrev I R PS Cum Mit - - 

Intrusão visual determinada pela presença dos 
aerogeradores 

AGI 19 - Dir L C P Irrev I M S Cum NMit - - 

Intrusão visual determinada pela presença da Linha 
Elétrica 

AGI 20 - Dir L C P Irrev I R PS Cum NMit - - 

DESATIVAÇÃO 

Presença de elementos estranhos ao ambiente 
visual: estaleiro, materiais, máquina, entre outros 

AGI 22, AGI 23, AGI 24 e 
AGI 25 

- Dir L C T Rev I R PS Spl Mit - - 

Recuperação paisagística AGI 26 + Dir L C P Irrev I R S Spl - - - 
1 Classificação de impactes residuais, após implementação de medidas de mitigação 
Natureza: Positivo [+] | Negativo [─]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
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Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
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5.17 ANÁLISE DE VULNERABILIDADES E RISCOS RELEVANTES 

 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro no RJAIA, 

vieram consagrar a necessidade de se avaliar não só os riscos do Projeto para o ambiente, mas 

também os riscos do ambiente sobre o Projeto, avaliando-se a sua vulnerabilidade e resiliência 

perante situações de risco de acidentes graves e de catástrofe e os efeitos daí decorrentes. 

Assim, apresenta-se neste capítulo a referida análise de risco, onde serão tidas em linha de conta 

as recomendações do Manual de Avaliação de Impacte Ambiental na vertente de proteção civil, 

nomeadamente para projetos de Parques Eólicos (ANPC, 2008). 

O risco pode ser definido como o produto da probabilidade de ocorrência de um evento (cenário 

de acidente) e a potencial consequência negativa do mesmo sobre o ambiente natural, humano 

e socioeconómico (UNE 150008:2008). O conceito de risco pode também ser traduzido pela 

seguinte fórmula de cálculo (Houdijk, 2012):  

 

 

Tendo em conta a tipologia de Projeto em causa (Parque Eólico), a sua localização e envolvente, 

bem como a análise anterior às várias componentes ambientais, cabe avaliar riscos externos ao 

Projeto e riscos intrínsecos ao Projeto, que advêm da sua instalação e funcionamento.  

Foi ainda consultado o documento de Avaliação Nacional de Risco (2014), adotada pela 

Comissão Nacional de Proteção Civil em 2014, o qual realiza a identificação e caracterização dos 

perigos de génese natural, tecnológica ou mista, suscetíveis de afetar o território nacional, 

tendo-se considerado para análise os riscos aplicáveis ao Projeto em estudo. 

Relativamente aos riscos externos e tal como apresentado no documento de Avaliação Nacional 

de Risco, consideram-se:  

• Riscos naturais – relacionados com fenómenos meteorológicos extremos 
condições hidrológicas extremas (cheias e inundações) e fenómenos de 
geodinâmica (sismos);  

• Riscos tecnológicos – relacionados com acidentes em infraestruturas (p. ex. 
acidentes rodoviários, acidentes aéreos, colapso de túneis, pontes e rutura de 
barragens); 

• Riscos mistos – relacionados com a atmosfera, sendo exemplo os incêndios 
florestais. 

 

 

𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 × 𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 × 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 × 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

 
Perigo Vulnerabilidade do meio ambiente 

Impacte 
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Tendo por base a análise anterior relativa aos vários fatores ambientais, considera-se que na 

área do Projeto e envolvente existem riscos naturais – decorrentes de meteorologia adversa e 

sismos – e riscos mistos, decorrentes do risco de incêndios em condições meteorológicas 

adversas.  

Relativamente aos riscos tecnológicos, para além dos outros aerogeradores que compõem 

atualmente o Parque Eólico, cuja distância é sempre superior a 400 metros, reduzindo assim a 

probabilidade de afetação em caso de acidentes, não foram identificadas outras infraestruturas 

que possam afetar o Projeto, como por exemplo grandes instalações industriais abrangidas pela 

Diretiva SEVESO. 

No que se refere aos riscos inerentes à instalação do Projeto, tendo em conta as atividades de 

construção identificadas no capítulo 3.7, considera-se que as mesmas não são suscetíveis de 

induzir riscos sobre o ambiente ou saúde humana, quer pelo afastamento dos recetores 

sensíveis, quer pela dimensão e tipologia de Projeto. 

Relativamente aos riscos intrínsecos ao Projeto na fase de exploração, consideram-se para 

análise as seguintes fontes de perigo:  

• Incêndios, com origem nos equipamentos elétricos do aerogerador (por 
exemplo, por curto-circuito); 

• Falhas mecânicas no equipamento, nomeadamente, falhas no travão e no 
sistema de refrigeração, levando a sobreaquecimento, que pode originar um 
incêndio. 

 ANÁLISE DOS RISCOS EXTERNOS – RISCOS NATURAIS 

Os impactes identificados e relacionados com a ocorrência de fenómenos meteorológicos 

extremos assumem um carácter relevante e devem desde o primeiro momento ser avaliados 

com vista a ser possível preconizar todas as medidas que contribuam para a adaptação do 

Projeto a estas situações, mitigando os potenciais efeitos adversos. 

Importa referir sobre os eventos meteorológicos extremos, que estes estão diretamente 

relacionados com o fenómeno das Alterações Climáticas, sendo relevante para a presente 

análise ter em consideração a análise realizada ao nível do presente estudo no que respeita a 

esta vertente, elaborada com base nas previsões meteorológicas para a região onde se insere o 

Projeto. Assim, segundo os estudos recentemente realizados para a região em estudo (PAIAC 

Douro, 2018), a evolução climática conduzirá a um agravamento dos impactes relacionados com 

eventos climáticos, dos quais se destacam, com relevância para a Análise de Risco: 

 

• Aumento do risco de incêndio, devido às temperaturas elevadas e ondas de 
calor; 

• Vento forte pode conduzir a danos em infraestruturas e queda de estruturas; 

• Deslizamentos de vertentes resultantes de fenómenos de precipitação 
excessiva; 
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Relativamente ao Risco de incêndio (Figura 7.19), é verificável que a área de estudo onde se 

desenvolve o sobreequipamento é classificada maioritariamente como alto e médio, embora 

tenha algumas áreas de baixo. Na área onde vão passar as valas de cabos o risco está classificado 

maioritariamente como médio. Relativamente à linha elétrica, a mesma desenvolve-se em áreas 

de risco muito baixo, baixo e médio. 

De realçar que a ocorrência de incêndios constitui um risco particularmente relevante para o 

funcionamento do Sobreequipamento do Parque Eólico, pondo em causa a continuidade de 

serviço (interrupção da produção e transporte de energia).  

 

Figura 7.19 – Análise de Risco de incêndio existente na área de estudo 
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A sismicidade da área de estudo é avaliada na componente Geologia e Geomorfologia (Capítulo 

4.4), podendo concluir-se que a Intensidade Sísmica se situa na zona VI (Figura (Figura 4.20 a))., 

e intensidade sísmica máxima de grau VII (Figura 4.20 b)). 

De acordo com a escala de Mercalli modificada de 1956 sismos de grau VII (muito forte) é difícil 

permanecer de pé; é notado pelos condutores de automóveis; os objetos pendurados tremem; 

as mobílias partem-se; as chaminés fracas partem ao nível das coberturas; pode ocorrer a queda 

de reboco, tijolos soltos, pedras, telhas, cornijas, parapeitos soltos e ornamentos 

arquitetónicos.; ondas nos tanques; água turva com lodo; pequenos desmoronamentos e 

abatimentos ao longo das margens de areia e de cascalho; os grandes sinos tocam; os diques de 

betão armado para irrigação são danificados. 

Tendo por base os critérios do Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios 

e Pontes (RSAEEP), conclui-se que a zona onde se insere a área de estudo apresenta um 

coeficiente de sismicidade α de 0,5 (o mais baixo de Portugal Continental) e corresponde à zona 

sísmica 1.6, relativamente à ação sísmica do Tipo 1 – Sismos distantes, de grande magnitude e 

com epicentro no mar – e à zona 2.4 no que se refere à ação de Tipo 2 – sismos locais, de 

magnitude moderada e pequena distância focal, apresentando assim, mais uma vez os valores 

menos críticos de Portugal Continental.  

Considerando a caracterização da vulnerabilidade sísmica do local de implementação do Projeto 

e a tipologia e a sua dimensão, considera-se o risco de sismo é insignificante dado os usos da 

envolvente ao aerogerador em ambas as alternativas. 

No que respeita aos riscos tecnológicos, de destacar, como anteriormente referido, a ocorrência 

de acidentes nos outros aerogeradores do Parque Eólico. Considera-se, contudo, que as 

distâncias existentes entre aerogeradores salvaguardam a ocorrência de riscos significativos 

para o funcionamento do aerogerador em estudo. 

 ANÁLISE DOS RISCOS INTRÍNSECOS AO PROJETO 

Durante a fase de exploração do Projeto o risco de incêndio associado ao funcionamento e 

presença dos aerogeradores é muito reduzido. Mesmo em caso de avaria elétrica (curto-

circuito) as proteções sempre previstas conduzem à sua imediata eliminação. Em particular, a 

conceção do Projeto irá incorporar as normas técnicas e os regulamentos de segurança 

aplicáveis a instalações elétricas, sendo ainda por sua vez submetido à aprovação por parte da 

entidade licenciadora competente na matéria – DGEG. Por outro lado, durante a execução da 

obra serão adotadas as melhores práticas de construção.  

De facto o risco de incêndio associado a parques eólicos, não é superior a qualquer outro tipo 

de instalação que tenha uma fonte energia renovável, não se justificando a necessidade de se 

ponderar a aplicação de proteções extra, comparativamente a outras instalações elétricas, nem 

relativamente às que já são tidas em consideração atualmente para os outros aerogeradores 

instalados no Parque.  
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No que diz respeito às falhas mecânicas de realçar que os aerogeradores que compõem o atual 

parque eólico não apresentaram registos de incidentes que afetassem quer o próprio 

funcionamento do equipamento, quer a população e ambiente, revelando assim a reduzida 

probabilidade de ocorrência de falhas mecânicas com consequências significativas. 

 

Face ao exposto considera-se que as fontes de perigo internas do Projeto representam um risco 

muito reduzido para o ambiente e população, pela reduzida probabilidade de ocorrência de 

incidentes, assim como pela existência de poucos recetores sensíveis na envolvente do Projeto.  
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5.18 AVALIAÇÃO DE IMPACTES CUMULATIVOS 

O presente sobreequipamento será instalado na sequência de um Parque Eólico já existente 

(Parque Eólico de Toutiço), com uma capacidade atual de 102 MW. Na sua envolvente próxima 

observam-se para além do atual Parque Eólico do Toutiço, outros parques eólicos licenciados e 

em licenciamento pela DGEG, num raio de abrangência de 15km na direção Este, Sul e Oeste 

(Figura 5.25).  

 

Figura 5.25 – Parques Eólicos e Linha de MAT existentes na envolvente do projeto 

No que respeita a outros parques eólicos existentes na envolvente da área de implantação do 

sobreequipamento e respetiva linha elétrica, refere-se o parque eólico mais próximo, o Parque 

Eólico “Beiras - Cadafaz” a uma distância de aproximadamente 5,7 km.  
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No Quadro 5.30 apresenta-se a designação de cada Parque Eólico bem como a indicação do 

número de aerogeradores que o constituem e a distância entre o Projeto ao aerogerador mais 

próximo do Parque Eólico em análise. 

Quadro 5.30 – Identificação dos Parques Eólicos existentes na envolvente da área do Projeto 

Designação do Parque 
Eólico 

Número de AEG Distância do Aerogerador mais 
próximo face ao Projeto Lic. Em Lic. 

Beiras – Cadafaz II 9  - 
Cerca de 5,7 km do aerogerador 
mais próximo ao AG01 do projeto 

Malhadas /Góis 15 1 
Cerca de 9,1 km do aerogerador 
mais próximo ao AG01 do projeto 

Cadafaz/Góis 17 1 
Cerca de 7,3 km do aerogerador 
mais próximo ao AG01 do projeto 

Pampilhosa 38  - 
Cerca de 6,5 km do aerogerador 
mais próximo ao AG01 do projeto 

Toutiço - Vale Grande 
/Toita 

12  - 
Cerca de 8,3 km do aerogerador 
mais próximo ao AG02 do projeto 

Toutiço - Vale Grande 
Arouca-Silva 

14  - 
Cerca de 12,4 km do aerogerador 
mais próximo ao AG05 do projeto 

Toutiço - Vale Grande / 
Burrela 

8  - 
Cerca de 8,1 km do aerogerador 
mais próximo ao AG05 do projeto 

Vale Grande 6  - 
Cerca de 6,1 km do aerogerador 
mais próximo ao AG05 do projeto 

Açor 12  - 
Cerca de 9,5 km do aerogerador 
mais próximo ao AG05 do projeto 

 

A análise que se segue refere-se aos efeitos cumulativos provocados pelo Projeto com vários 

elementos que constituem o atual Parque Eólico do Toutiço bem como os restantes Parques 

Eólicos identificados no quadro acima nomeadamente os que se encontram a uma distância 

máxima de 10 km (limite da área de estudo considerada). 

Dada a natureza do projeto em avaliação, a implementação do projeto e sua operação não 

acarreta efeitos cumulativos negativos significativos ao nível da generalidade dos descritores 

ambientais. A sua exploração não gera emissões e incómodos assinaláveis para o ambiente e 

população e, como tal, a reduzida ou nula contribuição em termos de efeitos negativos não se 

soma a efeitos atribuíveis a outros projetos ou atividades em curso na área. Excetua-se, contudo, 

o efeito negativo associado ao impacte paisagístico dos novos aerogeradores em conjunto com 

os Parques Eólicos existentes. 

É importante diferenciar entre os descritores que, pela presença de empreendimentos 

semelhantes (ou outros cuja existência e exploração possam eventualmente contribuir, 
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cumulativamente, para os impactes) em áreas próximas, acrescem a sua significância e outros, 

que, por serem espacialmente muito localizados, não sofrem amplificações do seu significado, 

mesmo na presença de outros empreendimentos próximos. 

Neste sentido, considera-se que para os descritores como “Solos”, “Ocupação do solo”, 

“Geologia e geomorfologia”, “Recursos hídricos superficiais e subterrâneos”, “Património 

Cultural”, “Ordenamento do território e Condicionantes ao uso do solo” não se perspetiva a 

ocorrência de impactes cumulativos. 

No que respeita aos descritores como a “Paisagem”, a “Biodiversidade”, a “Socioeconomia”, a 

“Qualidade do ar” o “Clima e Alterações climáticas” “Saúde Humana”, “Qualidade do Ar” e o 

“Ambiente sonoro”, é possível considerar a existência de impactes cumulativos. 

No que respeita à “Paisagem”, identificam-se como elementos suscetíveis de produzir impactes 

cumulativos os Parques Eólicos na envolvente: Açor,  Toutiço – Vale Grande e Toutiço – Vale 

Grande – Burrela, na cumeada de Carambola-Vale Grande, Pampilhosa Nascente, na cumeada 

de Rocha, Toutiço – Vale Grande – Toita e Pampilhosa Sudeste, nas cumeadas de Toita e 

Decabelos, Pampilhosa Sul, na cumeada de Caveiras – Soeirinho, Malhadas, Cadafaz-Góis e 

Beiras-Cadafaz, nas cumeadas de Malhadas e Malhadinhas. Acrescem as linhas elétricas Penela 

– Tábua 1 e 2 e Pampilhosa – Tabúa/Folques, ambas a 220 kV e a subestação de Pampilhosa da 

Serra. No DESENHO 26 do Anexo III – Peças Desenhadas apresentam-se as bacias visuais e os 

elementos que suscetíveis de produzir impactes cumulativos. 

Os impactes cumulativos a nível da paisagem estão relacionados com a sobreposição das bacias 

visuais dos elementos exógenos propostos, aerogeradores e Linha, e os existentes, uma vez que 

nestas áreas se verifica um aumento da intrusão visual pela presença de vários elementos 

dissonantes. Tendo como base este pressuposto, foram geradas as bacias visuais de todas as 

linhas e parques eólicos numa área de 10 000 m e identificadas as áreas onde estas coincidem 

com a bacia visual do projeto em estudo. Como medida de análise adicional foram contabilizadas 

as áreas de elevada e muito elevada qualidade visual abrangidas pela sobreposição de bacias. 

Esta análise encontra-se sistematizada no quadro seguinte. 

Quadro 5.31 – Analise de Visibilidades nas várias zonas existentes na Area de estudo dos 
impactes cumulativos 

Elementos Exógenos 

Bacias Visuais 

Zona 
Área de 

sobreposição 

Qualidade visual 

Área de 
sobreposição 

Proporção 

Açor 
5 povoações e 4 
Pontos de interesse 

1528 ha 609 4,3% 

Beiras-Cadafaz 
10 povoações e 5 
Pontos de interesse 

4589 ha 1280 9,9% 

Cadafaz-Góis 
4 povoações e 4 
Pontos de interesse 

3170 ha 809 5,7% 

Malhadas 2 Pontos de interesse 1470 ha 348 2,5% 



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
Estudo de Impacte Ambiental 

Volume II: Relatório síntese 

479 

Elementos Exógenos 

Bacias Visuais 

Zona 
Área de 

sobreposição 

Qualidade visual 

Área de 
sobreposição 

Proporção 

Pampilhosa Nascente 
7 povoações e 7 
Pontos de interesse 

2238 ha 1046 7,4% 

Pampilhosa Sul 
9 povoações e 7 
Pontos de interesse 

3926 ha 1685 11,9% 

Pampilhosa SE 
10 povoações e 7 
Pontos de interesse 

5041 ha 1849 13,1% 

Toutiço – Vale Grande – Toita 
8 povoações e 6 
Pontos de interesse 

3363 ha 1371 9,7% 

Toutiço – Vale Grande 
11 povoações e 8 
Pontos de interesse 

4000 ha 1737 12,3 

Toutiço – Vale Grande – Burrela 
8 povoações e 6 
Pontos de interesse 

2664 ha 1061 7,5% 

Linha Penela - Tábua 
24 povoações e 4 
Pontos de interesse 

6025 ha 1620 11,4 

Linha Pampilhosa – Tábua/Folques 
17 povoações e 6 
Pontos de interesse 

5474 ha 1674 11,8 

Subestação de Pampilhosa 2 Pontos de interesse 250 ha 203 1,4 

 

Da análise do quadro anterior verifica-se que a sobreposição das bacias visuais de cada um dos 

elementos exógenos presentes no território com a bacia visual do projeto assume uma 

significância variável, ainda que relativamente baixa, verificando-se que os elementos 

potenciadores de maiores impactes cumulativos pela maior dimensão da sobreposição de bacias 

são os parques eólicos de Beiras-Cadafaz, de Pampilhosa SE (cumeada de Toita) e as duas linhas 

elétricas de MAT.  

O número de povoações e pontos de interesse sujeitos a impactes cumulativos é relevante, 

função sobretudo da volumetria dos elementos propostos, visíveis a grandes distâncias, uma 

vez que a área de intervenção se encontra relativamente isolada.  

No que se refere à afetação de áreas de elevado valor cénico, verifica-se que o impacte 

cumulativo não é muito significativo, verificando-se percentagens relativamente baixas de áreas 

afetadas pela sobreposição do projeto com outras bacias visuais de elementos dissonantes, 

assumindo maior expressão com os parques eólicos de Pampilhosa Sul (cumeada de Caveiras ), 

Pampilhosa Sudeste, Toutiço-Vale Grande e as linhas elétricas, excedendo os 10% de áreas 

afetadas.  

A concentração de diversos elementos indutores de intrusões visuais negativas contribui 

inevitavelmente para a crescente artificialização da paisagem em estudo, já atualmente 

transformada pela presença de duas linhas elétricas e de vários parque eólicos, ainda que 

relativamente distantes da área de intervenção do sobreequipamento proposto. A reduzida 

relevância dos impactes cumulativos, confirma a presença de um território, que apesar de tudo, 

se encontra ainda relativamente preservado no que se refere às estruturas referidas. Perante o 
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enunciando, considera-se que os impactes cumulativos se assumam negativos, de moderada 

magnitude, mas reduzida significância. 

No que respeita ao “Clima e alterações climáticas”, a zona onde o projeto se insere é já 

caracterizada pela existência de um número significativo de aerogeradores. O funcionamento 

do projeto vai, deste modo, permitir aumentar a capacidade de produção de energia renovável 

por ação do vento, traduzindo assim num impacte positivo, em termos de emissões evitadas de 

Gases com Efeito de Estufa, pelo recurso a fontes de energia fóssil. 

A nível de “Qualidade do Ar”, a zona onde o projeto se insere é já caracterizada pela existência 

de um número significativo de aerogeradores. O funcionamento do projeto vai, deste modo, 

permitir aumentar a capacidade de produção de energia renovável por ação do vento, 

traduzindo assim num impacte positivo, em termos de emissões evitadas de poluentes 

atmosféricos pelo recurso a fontes de energia fóssil, contribuindo para a melhoria da qualidade 

do ar. Em termos da “Saúde Humana”, tal como indicado, há a considerar a existência de uma 

linha elétrica de 220 KV na área de estudo onde a linha elétrica do projeto do 

sobreequipamento, de 30 KV, se vai desenvolver. Contudo, tendo em conta o afastamento dos 

recetores às linhas elétricas, estima-se que a exposição da população aos Campos 

Eletromagnéticos, mesmo considerando a operação das duas linhas em simultâneo será 

reduzida e em cumprimento da Portaria nº 1421/2004. 

A avaliação de impactes cumulativos na “Biodiversidade” teve-se em conta a existência de 

projetos potencialmente impactantes nas comunidades faunísticas, num raio de 10 km ao redor 

da área de implantação do projeto, nomeadamente a presença de vários parques eólicos 

(Toutiço, Vale Grande, Pampilhosa, Cadafaz/Góis, Beiras – Cadafaz II e Açor) e diversas linhas de 

transporte de energia. 

Os valores de mortalidade de aves e morcegos disponíveis para os parques eólicos na envolvente 

encontram-se listados no Quadro 5.9 e Quadro 5.11. A este é de acrescentar os dados de 

mortalidade de aves provocada por linhas elétricas, nomeadamente: 

• Linha de ligação entre o Parque Eólico de Pampilhosa da Serra e a Linha Vila Chã 

– Pereiros 2: 1 indivíduo de Corvus sp. e 2 indivíduos não identificados; 

• Linhas associadas ao Parque Eólico do Toutiço: 1 melro. 

Os principais impactes cumulativos a ter em conta são a mortalidade em parques eólicos de aves 

e morcegos, e mortalidade de aves em linhas elétricas. Estes serão 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). 

No que se refere ao “Ambiente Sonoro”, não se prevê um incremento dos níveis sonoros, tendo-

se verificado na análise ser cumprido o critério de incomodidade. Esta análise é feita no descritor 

ambiente sonoro através dos mapas de ruido para os indicadores de ruído Lden e Ln 

respetivamente, considerando o normal funcionamento do Sobreequipamento do Parque Eólico 

do Toutiço. Relativamente à linha elétrica, associada ao projeto, não é previsível, dada a tensão 

de apenas 30 kV, a ocorrência de impactes devido ao ruído.  
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Ao nível da “Socioeconomia”, o aumento de potência instalada conduz a impactes cumulativos 

positivos sobre a socioeconomia nacional com um contributo para o cumprimento dos 

compromissos assumidos por Portugal ao nível das políticas ambientais. Uma vez que, como já 

referido, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 339 – C/2001, de 29 de Dezembro, 2,5% da faturação dos 

parques eólicos é devido aos municípios das áreas em que os mesmos se instalam, e atendendo 

à existência de outros Parques Eólicos instalados na envolvente da área do Parque Eólico de 

Toutiço (ver Quadro 5.30), considera-se que o Projeto constitui um impacte cumulativo ao nível 

socioeconómico, uma vez que contribuirá para aumentar a verba gerada para os municípios, 

podendo as mesmas vir a ser convertidas em mais-valias efetivas para a população do município 

em causa. 

Por fim, é de realçar que a operação conjunta dos parques eólicos gera um efeito positivo 

cumulativo assinalável, ao nível nacional, em termos da promoção da energia eólica como 

alternativa energética não fóssil e renovável, permitindo a produção de energia sem emissões 

de Gases com Efeito de Estufa e outros poluentes atmosféricos, e contribuindo assim de forma 

positiva para o combate às Alterações Climáticas e para o cumprimento das metas de redução 

de emissões a que Portugal se propôs no âmbito do Acordo de Paris, mas também em termos 

de qualidade do Ar. 
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6 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

6.2 MEDIDAS DE ÂMBITO GERAL E/OU TRANSVERSAIS NA FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO 

Ger 1 Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades 

utilizadoras do espaço aéreo na zona envolvente do mesmo, 

nomeadamente a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), e 

entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios 

florestais (serviços municipais de bombeiros e proteção civil), bem como as 

entidades com jurisdição na área de implantação do projeto. 

Ger 2 Todos os intervenientes na obra deverão estar cientes das possíveis 

consequências de uma atitude negligente em relação às medidas de 

minimização previstas. Para tal, deverá ser garantido que: 

➢ são prestadas aos diversos trabalhadores e encarregados 
todas as informações e/ou instruções necessárias sobre os 
procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra; 

➢ todas as informações e/ou instruções são plenamente 
entendidas. 

Ger 3 A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, 

devendo proceder-se à balizagem prévia das áreas a intervencionar. 

Ger 4 - 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); 

Ger 5 Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta Síntese de 

Condicionantes, ou outras que vierem a ser identificadas pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental (EAA) e/ou Arqueológico, caso se localizem a 

menos de 50 m das áreas a intervencionar. 

Ger 6  Implementar um processo de comunicação com a população local 

através do qual se prestem todas as informações relevantes. Este processo 

pode ser concretizado através da afixação de placas com informações sobre 

os objetivos, características e duração das obras, e de avisos às autoridades 

locais, com alguma antecedência, de eventuais alterações na circulação 

rodoviária, e ainda recolher eventuais reclamações e pedidos de informação 

por via das Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia. 

Ger 7 Planear a calendarização das obras de forma a minimizar os impactes nas 

diferentes espécies faunísticas relevantes nesta zona. 

Ger 8 - Definição rigorosa das zonas de circulação; 
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6.3 MEDIDAS DE ÂMBITO GERAL E/OU TRANSVERSAIS NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

 PLANEAMENTO DA OBRA, ESTALEIRO E ÁREAS A INTERVENCIONAR 

 

Ger 9 Assegurar a implementação de um Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra e cumprir o exposto na Planta de Condicionamentos anexa ao mesmo. 

Ger 10 Sempre que se venham a identificar elementos que se justifiquem 

salvaguardar, a Planta de Síntese de Condicionantes do PAAO deverá ser 

atualizada. 

Ger 11 Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras deverão ser 

programados de forma a minimizar o período de tempo em que os solos 

ficam descobertos; estes trabalhos deverão decorrer, preferencialmente, no 

período seco.  

Ger 12 Assegurar o escoamento natural (passagens hidráulicas e valetas) em todas 

as fases de desenvolvimento da obra. 

Ger 13 Restringir os trabalhos ao período diurno; 

Ger 14 A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com exceção dos locais 

de manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes. 

Ger 15 O estaleiro deverá possuir instalações sanitárias amovíveis. 

Ger 16 Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de 

máquinas e viaturas na área de implantação do projeto. Caso seja 

imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não 

contaminação dos solos. 

Ger 17 Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para 

abastecimento de energia elétrica do estaleiro, nas ações de testes dos 

aerogeradores ou para outros fins, estes deverão estar devidamente 

acondicionados de forma a evitar contaminações do solo.  

Ger 18 - 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 

deverão estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu 

conteúdo; 

Ger 19 Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, 

deverão ser restabelecidos o mais brevemente possível. 

 DESMATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 

 

Ger 20 Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às 

áreas estritamente necessárias, que foram previamente balizadas. As áreas 
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adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser 

utilizadas como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

Ger 21  Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras deverão ser 

programados de forma a minimizar o período de tempo em que os solos 

ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no período seco. Caso 

contrário, deverão adotar-se as necessárias providências para o controle dos 

caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade 

erosiva; 

Aquando os trabalhos de movimentação de terras, na envolvente próxima dos 

trabalhos, sempre que se justifique, deverá proceder-se à execução de 

valetas de drenagem provisórios, de forma a permitir o escoamento das 

águas pluviais. 

 

Nas áreas de trabalho, deverá contemplar-se sempre um bom escoamento das águas 

pluviais, de forma a evitar a acumulação de água. 

 

Ger 22  Adoção de procedimentos quanto à adequada forma de depósito de 

materiais ou terras de boa qualidade para que estas possam ser utilizadas 

na recuperação ambiental, sempre que possível; 

 

Ger 23 - É expressamente 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; 

 

Ger 24 Durante as ações de escavação, a camada superficial de solo (terra vegetal) 

deverá ser cuidadosamente removida e depositada em pargas. 

 

 

Ger 25 As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não 

deverão ultrapassar os dois metros de altura e deverão 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. 

 

Ger 26 Utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, 

de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora 

da área de intervenção). Este material, deverá ser depositado na envolvente 

dos locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações 

de aterro. 
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Ger 27 No corredor da Linha Elétrica deverá 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. 

 GESTÃO DE MATERIAIS, RESÍDUOS E EFLUENTES 

 

Ger 28 Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do 

projeto. O betão necessário deverá vir pronto de uma central de produção 

de betão devidamente licenciada. 

 

Ger 29 Durante as betonagens, deverá proceder-se à abertura de bacias de 

retenção para lavagem das caleiras das betoneiras. Estas bacias deverão ser 

localizadas em zonas a intervencionar, preferencialmente, junto aos locais 

a betonar. A capacidade das bacias de lavagem de betoneiras deverá ser a 

mínima indispensável à execução da operação. Finalizadas as betonagens, 

a bacia de retenção será aterrada e alvo de recuperação. 

 

Ger 30 Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto. 

Excetua-se o material sobrante das escavações necessárias à execução da 

obra. 

 

Ger 31 Implementar um Plano de Gestão de Resíduos que permita um adequado 

armazenamento e encaminhamento dos resíduos resultantes da obra. 

 

Ger 32 Deverá 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. 

 

Ger 33 O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter atualizada toda a 

documentação referente às operações de gestão de resíduos. 

Ger 34 É expressamente 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. 

 

Ger 35 Deverá proceder-se com frequência adequada à recolha dos resíduos 

segregados nas frentes de obra e ao seu armazenamento temporário no 
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estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente 

preparados para o efeito. 

 

Ger 36 Os resíduos resultantes da obra deverão ser armazenados 

temporariamente em contentores no estaleiro, para posterior transporte 

para operador de gestão de resíduos autorizado. 

 

Ger 37 Os resíduos urbanos (RU) e equiparáveis, produzidos pelos trabalhadores, 

deverão ser triados nas suas frações: papel/cartão, embalagens e resíduos 

orgânicos, e encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de 

RU do município ou por uma empresa designada para o efeito. 

 

Ger 38 Caso haja material sobrante, o mesmo deve ser depositado em áreas de 

baixo valor ambiental, preferencialmente degradadas, e proceder 

posteriormente à recuperação paisagística desses locais. 

 

Ger 39 Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 

Ger 40 Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações 

de decapagem e desmatação necessárias à implantação do projeto, 

podendo ser aproveitados na fertilização dos solos. 

 

Ger 41 Não devem ser efetuadas queimas a céu aberto. 

 

Ger 42 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 deverão estar claramente identificados e possuir rótulos que 

indiquem o seu conteúdo. 

 

Ger 43 Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao 

armazenamento de substâncias poluentes, deverá 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. 

Ger 44 O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento 

deverá ser efetuado em viatura fechada ou devidamente acondicionados e 

cobertos, caso a viatura não seja fechada. 
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 ACESSOS, PLATAFORMAS E FUNDAÇÕES 

 

Ger 45 Implementar o Plano de Acessos (Anexo VIII do Volume IV – Anexos), o qual 

foi elaborado privilegiando os acessos/caminhos existentes (ou de áreas 

intervencionadas no âmbito de outras obras) em detrimento da abertura de 

novos acessos. 

 

Ger 46 Na abertura de caboucos, decapar, remover e separar as terras vegetais com 

vista à sua utilização na reintegração de áreas intervencionadas. Conduzir as 

obras de construção localizados em áreas de REN, de forma a não serem 

afetadas áreas suplementares de solos integrados nessa(s) reservas(s), 

evitando a afetação de áreas circundantes e não deixando no local elementos 

grosseiros provenientes da escavação. 

 

Ger 47 Na fase inicial da obra devem ser claramente identificados os locais a 

intervencionar devendo os mesmos ser delimitados por piquetagem e/ou 

por sinalização bem visível. 

 

Ger 48 Na abertura de novos acessos e dos acessos a beneficiar deverá: 

• Reduzir-se ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte 

de vegetação e as movimentações de terras; 

• Reduzir-se a afetação de áreas de REN; 

• Evitar-se a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e 

paisagístico; 

• Efetuar-se a desmatação e o corte de arvoredo exclusivamente nas 

áreas necessárias; 

• Efetuar-se a desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores 

com mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas a fim de 

minimizar os riscos de incêndio; 

• Ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas com valor 

ecológico, através de sinalização com fitas coloridas, que não 

perturbem a execução da obra; 

• Ser assinaladas com marcas visíveis, as zonas selecionadas para serem 

sujeitas a desmatação e as árvores a serem alvo de poda ou de corte, 

permitindo a identificação das áreas de intervenção em qualquer 

instante; 

• Ser acordado com os proprietários as operações de rechega e o destino 

dos resíduos resultantes da exploração florestal. Sempre que possível 

os sobrantes da exploração florestal deverão ser estilhados e 

espalhados no local de forma a manter os nutrientes no local. O material 

lenhoso decorrente da abertura de faixa, que não seja estilhaçado, deve 
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ser prontamente retirado do local, a fim de não constituir um foco/meio 

de propagação de fogo 

Ger 49 Na abertura de novos acessos, caso seja necessário atravessar linhas de água 

de regime torrencial colocar manilhas de betão para fazer o atravessamento 

e remover no final da obra. 

 

Ger 50 Deverá ser efetuado o Acompanhamento Arqueológico sistemático e 

presencial, assegurado pela presença de um arqueólogo por cada frente de 

obra ativa em simultâneo, de todos os trabalhos que impliquem 

movimentações de terras, desmatação, escavação e abertura de caminhos 

de acesso. 

 

Ger 51 Para as intervenções localizadas em áreas com risco de erosão integradas no 

regime da REN, por forma a que não sejam favorecidos os fenómenos 

erosivos, deverá ser evitada a deposição dos materiais de escavação em 

pendentes acentuadas. 

 

Ger 52 Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deverá recorrer-se a 

técnicas de pré-corte e ao uso de micro-retardadores, atenuando desta 

forma a intensidade das vibrações produzidas. 

 

Ger 53 Utilizar tout-venant criado a partir de rochas existentes na região, de modo 

a não originar alterações das características químicas do solo ao longo dos 

acessos. 

 

Ger 54 Nos acessos a construir deverão ser utilizados materiais não 

impermeabilizantes. 

 

 CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E FUNCIONAMENTO DE MAQUINARIA 

 

Ger 55 Proceder à manutenção e revisão periódica de todas a máquinas e veículos 

afetos à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e 

assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação 

dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à 

emissão de ruido. 

Ger 56 Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os 

períodos secos e ventosos, nas zonas de trabalho e nos acessos utilizados 

pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e 

ressuspensão de poeiras. 
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Ger 57 O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efetuado em trajetos que evitem 

ao máximo o incómodo para as populações. Caso seja inevitável o 

atravessamento de localidades, o trajeto deverá ser o mais curto possível e 

ser efetuado a velocidade reduzida e com sinalética para o efeito. 

 

Ger 58 Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, 

às zonas de obra.  

 

Ger 59 Deverão ser adotadas medidas no domínio da sinalização informativa e da 

regulamentação do tráfego nas estradas municipais, junto ao cruzamento 

com o caminho que dá acesso às frentes de obra, visando a segurança e 

informação durante a fase de construção e a minimização das perturbações 

na atividade das populações e proprietários. 

 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS INTERVENCIONADAS 

 

Ger 60 Assegurar a Recuperação e Integração Paisagística das áreas 

intervencionadas, procedendo à descompactação do solo de forma a criar 

condições favoráveis à regeneração natural do coberto vegetal e favorecer a 

recuperação de habitats. 

 

Ger 61 Deverá proceder-se à recuperação de parte da área de cada uma das 

plataformas de montagem dos aerogeradores, deixando apenas uma via em 

torno de cada aerogerador, necessária à circulação das viaturas afetas às 

operações de manutenção. 

 

Ger 62 Após conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e 

zonas de trabalho deverão ser meticulosamente limpos e removidos todos 

os materiais não necessários ao funcionamento do Parque. 

 

Ger 63 Efetuar a modelação adequada dos taludes e cobrir os mesmos com terra 

vegetal, permitindo e estimulando o crescimento da vegetação autóctone, 

visando a conservação dos habitats e/ou reabilitação dos mesmos, 

especialmente nos casos em que a intervenção do empreendimento origine 

a fragmentação de habitats com interesse de conservação. 
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6.4 MEDIDAS DE ÂMBITO GERAL E/OU TRANSVERSAIS NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

 

Ger 64 As ações relativas à exploração do parque eólico deverão restringir-se às 

áreas já ocupadas, devendo ser compatibilizada a presença do 

empreendimento com outras atividades presentes. 

 

Ger 65 A iluminação dos aerogeradores deverá ser reduzida ao mínimo 

recomendado para segurança aeronáutica, evitando também a atração para 

aves ou morcegos. 

 

Ger 66 Assegurar uma manutenção adequada do sistema de sinalização na fase de 

exploração do projeto para que o mesmo funcione nas devidas condições. 

 

Ger 67 Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de 

manutenção e reparação de equipamentos para os operadores de gestão de 

resíduos. 

 

Ger 68 Os resíduos perigosos resultantes das operações de manutenção periódica 

dos equipamentos deverão ser recolhidos e armazenados em recipientes 

adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente 

transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o 

tratamento adequado. 

 

Ger 69 Deverá proceder-se à manutenção dos acessos, de modo a garantir uma 

barreira à propagação de eventuais incêndios e a possibilitar o acesso e 

circulação de veículos de combate a incêndios. 

 

Ger 70 Deverá ser colocada sinalética disciplinadora e condicionante de 

comportamentos que suscitem um aumento do risco de incêndio, dirigida 

aos frequentadores da serra (turistas, caminhantes, praticantes de 

atividades de montanha, etc.).  

 

AS 1 Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de 

funcionamento dos aerogeradores. 

 

Ger 71 Deverá ser implementado o Plano de Monitorização da Flora e Vegetação, 

Avifauna e Quirópteros conforme apresentado no EIA 
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6.5 MEDIDAS DE ÂMBITO GERAL E/OU TRANSVERSAIS NA FASE DE DESATIVAÇÃO 

 

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, 

deverá 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, deverá ser apresentado 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, deverá ser apresentado um plano de desativação 

pormenorizado contemplando nomeadamente: 

 

• Solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deverá 
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; 

• Plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. As zonas 
intervencionadas e anteriormente ocupadas pelos aerogeradores e estruturas 
associadas devem ser recuperadas com materiais provenientes do local ou sítios 
próximos, de forma a evitar a instalação de espécies invasoras. 

• Limitação das zonas intervencionadas ao estritamente necessário para a 
execução dos trabalhos, minimizando a destruição de habitat, locais de 
alimentação, refúgio, reprodução e atropelamentos. 

De forma geral, todas as ações deverão 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. 
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6.6 MEDIDAS DE ÂMBITO ESPECÍFICO 

 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO 

Nada a Assinalar 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

 

Nada a Assinalar 

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

 

Nada a Assinalar 

 FASE DE DESATIVAÇÃO 

 

Nada a Assinalar 

 BIODIVERSIDADE 

 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO 

 

Nada a Assinalar 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

 

Bio 1 - Evitar a execução de trabalhos que causem maior perturbação entre março e 

agosto, período de reprodução da maioria das aves com estatuto de 

proteção potencialmente presentes na área; 

 

Bio 2 - Balizagem das áreas de habitat de interesse comunitário e indivíduos de 

sobreiro na envolvente da obra, de forma a evitar a sua destruição ou 

afetação acidental; 
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Bio 3 - Caso seja possível e praticável proceder à decapagem e armazenamento da 

camada superficial do solo para posterior utilização dos trabalhos de 

recuperação de áreas afetadas temporariamente durante a construção. 

Exceto em área com presença de espécies invasoras; 

 

Bio 4 - Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada 

atenção especial à sua origem, por forma a que as mesmas não alterem a 

ecologia local e introduzam plantas invasoras; 

Bio 5 - Evitar a afetação de áreas de habitats de interesse comunitário por qualquer 

estrutura associada ao projeto, e evitar também a destruição de espécies 

RELAPE; 

 

Bio 6 - Após a conclusão da obra, proceder à descompactação do solo de forma a criar 

condições favoráveis à regeneração natural do coberto vegetal e favorecer a 

recuperação de habitats; 

 

Bio 7 - Deverá proceder-se à recuperação de parte da área de cada uma das 

plataformas de montagem dos aerogeradores, deixando apenas uma via em 

torno de cada aerogerador, necessária à circulação das viaturas afetas às 

operações de manutenção; 

 

Bio 8 - Após conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e 

zonas de trabalho deverão ser meticulosamente limpos e removidos todos 

os materiais não necessários ao funcionamento do Parque; 

 

Bio 9 - Sempre que possível deverá adotar-se uma tipologia de linha que reduza o 

número de planos de colisão (e.g. armações em esteira horizontal, armações 

em pórtico ou Nappe-Voûte), evitando a tipologia galhardete. Contudo, no 

caso presente a tipologia dominante será galhardete e apenas chegada à 

subestação será adotado um pórtico duplo de betão. As armações em 

galhardete implicam a instalação de um maior número de apoios, porque a 

distância entre condutores sendo menor requer um menor comprimento de 

vãos; esta situação em relevos de montanha, como é o caso em estudo, 

implicaria um acréscimo de número de apoios que acarretaria maiores 

impactes sobre outros valores naturais, nomeadamente sobre flora e 

habitats; 

 

Bio 10 - Os elementos condutores associados ao Posto de Corte deverão estar 

isolados, de forma a minimizar o risco de eletrocussão. 
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 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Bio 11 - Para minimizar o risco de mortalidade no parque eólico, recomenda-se 

desde logo que qualquer iluminação existente nos aerogeradores (com 

exceção da obrigatória para a aeronáutica) esteja desligada ao longo da 

noite, para evitar efeitos de atração de algumas espécies de quirópteros. Se 

por razões de segurança for necessário que a iluminação esteja 

temporariamente ligada, recomenda-se que sejam utilizadas células de 

deteção de movimento associadas a relógios, de modo a que esteja ligada 

apenas por curtos períodos de tempo (poucos minutos); 

 

Bio 12 - No decorrer da fase de exploração deverá proceder-se essencialmente a 

ações de manutenção das áreas intervencionadas e sujeitas a recuperação 

paisagística, prevenindo-se a erosão e a promoção do restabelecimento das 

comunidades vegetais com valor de conservação. 

 

Bio 13 - Caso na fase de exploração ocorra mortalidade considerável de espécies 

sensíveis, ou muito considerável de outras espécies, deve ser avaliada a 

adoção de medidas de minimização do risco de mortalidade mais diretas, 

como por exemplo a utilização de dissuasores acústicos para afastar 

quirópteros (Arnett et al., 2013b). 

 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Nada a Assinalar 

 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO 

 

Nada a Assinalar 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

 

Nada a Assinalar 

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

 

Nada a Assinalar 
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 FASE DE DESATIVAÇÃO 

 

Nada a Assinalar 

 SOLOS 

 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO 

 

Nada a Assinalar 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

 

Nada a Assinalar 

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

 

Nada a Assinalar 

 FASE DE DESATIVAÇÃO 

 

Nada a Assinalar 

 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO 

 

Nada a assinalar. 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

 

RH 1 Assegurar a não afetação de domínio público hídrico, sobretudo durante a 

construção dos apoios da linha elétrica, tendo em conta o número elevado 

de linhas de água na área de estudo do corredor demarcadas em carta 

militar, embora na sua maioria tenham reduzida expressão. 
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RH 2 Embora não se preveja a afetação de DPH, as intervenções devem ser 

realizadas de forma a evitar a deposição de materiais na proximidade de 

linhas de água, devendo prever-se, para evitar o aumento da carga sólida e 

contributo para o assoreamento das linhas de água, em particular na 

abertura e intervenção em caboucos de valas técnicas, a colocação de 

barreiras de retenção de sólidos (fardos de palha, geotêxtil, entre outros) 

na zona de interação entre a frente de obra e a linha de água e privilegiar a 

colocação temporária das terras escavadas no lado da vala oposto à linha 

de água. 

 

RH 3 - Solicitar o TURH para a implantação da PH temporária no acesso ao P11 

 

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

 

RH 4 Assegurar a adequada e regular manutenção, limpeza e 

desobstrução/desassoreamento de canais e valas de drenagem, para 

assegurar que estas acomodam o máximo de capacidade de caudais 

afluentes possível. 

 FASE DE DESATIVAÇÃO 

 

Nada a Assinalar 

 QUALIDADE DO AR 

 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO 

 

Nada a Assinalar 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

 

Nada a Assinalar 

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nada a Assinalar 
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 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Nada a Assinalar 

 AMBIENTE SONORO 

 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO 

Nada a Assinalar 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

AS 2 Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que 

apresentem homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que 

se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

 

AS 3 Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade 

de habitações se restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo 

com a legislação em vigor. 

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nada a Assinalar 

 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Nada a Assinalar 

 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO 

Nada a Assinalar 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Nada a Assinalar 

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nada a Assinalar 

 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Nada a Assinalar 
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 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO 

 

OTC 1 Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, a localização 

exata do aerogerador e sua dimensão deverá ser remetido à Autoridade 

Nacional de Aviação Civil e à Força Aérea para validação. 

 

OTC 2 Deverá ser fornecida à ANPC as coordenadas exatas dos aerogerador, bem 

como do acesso, por forma que seja disponibilizada essa informação junto 

do Corpo de Bombeiros da área do Projeto para a chegada dos meios de 

socorro em situação de emergência. 

 

OTC 3  Deve ser prevista a comunicação ao ICNF na fase prévia ao licenciamento 

devido à afetação de Áreas de Regime Florestal e deve proceder-se a um 

pedido de autorização das Assembleias de Compartes com jurisdição na área 

em causa. 

 

OTC 4  Pelo facto do Projeto estar inserido em áreas de povoamentos florestais 

ardidos nos últimos 10 anos, as proibições estabelecidas para áreas de 

povoamentos florestais podem ser levantadas, de acordo com o n. º4 do 

artigo 1.º, por despacho conjunto dos ministros responsáveis pelas áreas do 

ambiente e do ordenamento do território e da agricultura. a requerimento 

dos interessados ou da respetiva câmara municipal, apresentado no prazo de 

um ano após a data da ocorrência do incêndio. 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Nada a Assinalar 

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nada a Assinalar 

 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Nada a Assinalar 
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 SOCIOECONOMIA 

 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO 

Nada a Assinalar 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Nada a Assinalar 

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nada a Assinalar 

 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Nada a Assinalar 

 SAÚDE HUMANA 

 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO 

SH 1 Monitorização dos campos eletromagnéticos junto dos recetores 

potencialmente mais afetados pelo funcionamento da linha elétrica a 220 kV 

atualmente existente, em cumprimento do Decreto-Lei nº 11/2018, de 15 de 

fevereiro. Esta medição permitirá estabelecer o cenário de referência. 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

SH 2 O Plano de Gestão de Resíduos gerados na obra deve incluir as diretrizes para 

uma correta manutenção do espaço de depósito de resíduos, para evitar que 

ocorra a proliferação de vetores transmissores de doenças. 

 

SH 3 Na formação e preparação dos trabalhadores da obra deve ser incluída a 

sensibilização para uma correta gestão dos resíduos, nomeadamente, os que 

contêm uma componente orgânica. 

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

SH 4 Monitorização, na fase de exploração da linha elétrica, dos campos 

eletromagnéticos junto dos recetores potencialmente mais afetados pelo 

seu funcionamento, e que foram alvo de monitorização na fase prévia à 

construção, em cumprimento do Decreto-Lei nº 11/2018, de 15 de fevereiro. 

Comparação dos resultados com a situação de referência para aferição do 
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impacte. Caso aplicável, devem ser desenvolvidas medidas de mitigação 

adicionais que minimizem o impacte da exposição aos CEM.  

 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Nada a Assinalar 

 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ETNOLÓGICO 

 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO 

 

Pat 1 Sinalização da Ocorrência “Carvalhal Redondo”, “Foz de Coice”, “Mamoa da 

Cabeçada” e “Algares” para que não sofra nenhum tipo de afetação direta 

pela circulação de pessoas e maquinaria. É ainda recomendado o 

levantamento gráfico e fotográfico exaustivo. 

 

Pat 2 Prospeção sistemática da área de escavação antes e depois de se proceder à 

desmatação até se atingir o substrato rochoso ou os níveis minerais dos solos 

removidos e acompanhamento Arqueológico de todas as ações de 

revolvimento de terras até ao substrato rochoso ou arqueologicamente 

estéril na área do projeto, incluindo as zonas de empréstimo, vazadouro e 

estaleiro. Todas as zonas de estaleiro, vazadouro e empréstimo, a serem 

utilizadas durante o projeto, deverão ser prospetadas pelo arqueólogo 

responsável pelo acompanhamento arqueológico da obra.  

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Pat 3 Medida de classe E para a OP2, OP3, OP4 - Sinalização e vedação com recurso 

a fita sinalizadora da Ocorrência Patrimonial quando aplicável com afetação 

indireta para que não sofra nenhum tipo de afetação direta pela circulação 

de pessoas e maquinaria. É ainda recomendado o levantamento gráfico e 

fotográfico exaustivo. 

 

Pat 4 Medida de classe B para a OP1 - Em caso de Impacte Moderado sobre um 

sítio arqueológico, preconiza-se a realização de escavação arqueológica da 

área total afetada ( apoios AP22, Ap23, Ap24 e AP 25 que venha a sofrer um 

tipo de afetação direta de forma a avaliar a sua relevância científica. 

 

Pat 5 Deverá ser efetuado o Acompanhamento Arqueológico, por um arqueólogo 

por cada frente de obra ativa em simultâneo, de todos os trabalhos que 

impliquem movimentações de terras, através da observação e registo das 
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ações de escavação, abertura de caminhos de acesso e depósitos de inertes 

e de solos, entre outros. 

 

Pat 6 Caso sejam identificados elementos patrimoniais durante o decorrer dos 

trabalhos de construção e acompanhamento, estes deverão ser incluídos na 

Planta Síntese de Condicionantes e alvo de uma nova avaliação, devendo ser 

considerada prioritária a conservação das mesmas, em função do seu valor 

patrimonial. Em termos operacionais, e no decurso da obra, esta medida 

pode concretizar-se com a delimitação e sinalização de áreas de proteção das 

ocorrências que justifiquem a preservação.  

 

Pat 7 Eventuais vestígios que possam ser detetados durante o acompanhamento 

da obra, e que possam sofrer uma destruição total ou parcial, deverão ser 

sujeitos a medidas de minimização específicas (registo documental, 

sondagens e escavações arqueológicas). Contudo, a execução de novas 

sondagens ou de escavações arqueológicas só poderão ser realizadas com a 

prévia autorização da DGPC e terão, obrigatoriamente, que ser integradas no 

planeamento geral de obra. 

 

Pat 8 Durante a construção do projeto, caso se observe a existência de alguma 

ocorrência, proceder-se-á simulação visual da linha elétrica sobre o 

elemento patrimonial, apresentando os resultados da mesma em forma de 

relatório, à Tutela 

 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nada a Assinalar 

 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Nada a Assinalar 

 PAISAGEM 

 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO 

Nada a Assinalar 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Nada a Assinalar 
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 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nada a Assinalar 

 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Nada a Assinalar 
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7 AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMAPACTES 

De forma a facilitar a consulta e permitir a rápida visualização de impactes, esta avaliação é 

apresentada sob a forma de uma matriz-síntese, cujo formato permite a apresentação 

simultânea da informação relativa a todas as variáveis envolvidas, permitindo uma fácil leitura 

dos dados e a diferenciação por cores dos impactes residuais como destaque final da avaliação 

global: 

• Eixo vertical – descritores estudados e respetivos impactes identificados; 

• Eixo horizontal – avaliação de impactes por cada um dos critérios de avaliação 
pré-definidos. 

•  

 Impacte negativo pouco significativo  Impacte positivo pouco significativo 

 Impacte negativo significativo  Impacte positivo significativo 

 Impacte negativo muito significativo  Impacte positivo muito significativo 

 

 

Embora a matriz permita uma visualização rápida da avaliação global do projeto, a sua análise e 

interpretação deverá ter em consideração que a mesma corresponde, por definição, a uma visão 

simplificada dos impactes identificados, não dispensando portanto a consulta das análises 

detalhadas apresentadas nos textos setoriais do relatório síntese. 

Salienta-se que os resultados expostos na matriz em termos de significância contemplam já as 

possibilidades de minimização dos impactes identificados, correspondendo assim, grosso modo, 

ao significado residual dos impactes ambientais do projeto. No entanto, deve ressalvar-se que 

o procedimento de avaliação de impactes residuais envolve sempre alguma incerteza, uma vez 

que é difícil precisar a eficácia de algumas medidas, dependente de múltiplos fatores que por 

sua vez se podem revestir de grande variabilidade. Mesmo a resposta dos fatores ambientais 

para os quais se previram possíveis alterações não é um processo linear, introduzindo assim um 

fator adicional de complexidade. Tendo em conta estas limitações, matrizes como a que é 

apresentada devem ser essencialmente encaradas a título indicativo, tendo em consideração 

que procuram fazer, essencialmente, um balanço aproximado do projeto em termos do 

significado dos impactes residuais. 

Uma vez que se pretende uma avaliação global focada nos impactes residuais, isto é, após 

implementação de medidas, importa focar essa análise abrangente e única sob a perspetiva dos 

impactes muito significativos e significativos, sendo estes os decisivos para a decisão sobre a 

viabilidade ambiental do projeto. 

A grande maioria dos impactes negativos em fase de obra foram genericamente classificados 

como pouco significativos a sem significância e são mitigáveis com o conjunto de medidas de 

minimização identificadas no capítulo 6 no decurso da normal gestão e mitigação ambiental em 

ambiente de obra. 
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Relativamente à fase de exploração, destacam-se os impactes positivos, quer do ponto de vista 

socioeconómico, pela dotação do país com mais 21,5 MW de potência instalada, e um 

investimento de 20 milhões de euros; quer do ponto de vista do clima e alterações climáticas 

pois é um projeto que promove a produção de energia elétrica de origem renovável, e que 

contribuirá na prossecução dos objetivos nacionais e internacionais relativamente ao Combate 

às Alterações Climáticas. 
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Quadro 7.1 – Matriz-síntese de impactes residuais 

ÁREA TEMÁTICA IMPACTE 

CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTES RESIDUAIS 
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CONSTRUÇÃO 

Biodiversidade Favorecimento de espécies invasoras - Ind L Prov T Rev LP Cum M S 

Recursos Hídricos Degradação da qualidade da água superficial e subterrânea - 
Dir / 
Ind 

L Imp T Irrev I Spl R PS / S 

Ocupação do Solo 
Alteração do uso atual do solo pela construção do Sobreequipamento e da 
Linha Elétrica, incluindo a faixa de servidão 

- Dir L C P Rev I Spl M S 

EXPLORAÇÃO 

Biodiversidade 

Mortalidade de aves e morcegos no parque eólico - Dir L Prov P I I Cum R PS/S 

Efeito de exclusão de fauna - Ind L Prov P I  Cum R PS/S 

Mortalidade de aves na linha elétrica - Dir L Prov P I  Cum R PS/S 

Clima e alterações Emissões evitadas de GEE  + Ind Nac C P Rev MP Cum NMit S 

Qualidade do Ar e 
Saúde Humana 

Emissões evitadas de poluentes atmosféricos e melhoria da qualidade do ar  + Ind Nac Prov P Rev MP  M S 

Socioeconomia 
Produção de eletricidade a partir de FER + I N C T R I Cum M S 

Aumento dos rendimentos dos proprietários dos terrenos visados + I N C T R I Cum R S 

Património Afetação da Area OP1 - Dir L C P Irrev I Spl M S 

Paisagem Intrusão visual determinada pela presença dos aerogeradores - Dir L C P Irrev I Cum NMit S 
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ÁREA TEMÁTICA IMPACTE 

CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTES RESIDUAIS 
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DESATIVAÇÃO 

Paisagem Recuperação Paisagística + Dir L C P Irrev I Spl R S 
1 Classificação de impactes residuais, após implementação de medidas de mitigação 
Natureza: Positivo [+] | Negativo [─]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | 
Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível 
[Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | 
Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] 
| Cumulativo [Cum] 
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8 MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL DOS IMPACTES 

8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

8.2 PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 PLANO DE MONITORIZAÇÃO DE BIODIVERSIDADE 

 PLANO DE MONITORIZAÇÃO DE FLORA E VEGETAÇÃO 

ENQUADRAMENTO 

Considerando a presença na área de estudo de dois habitats de interesse comunitário 

recomenda-se a implementação de um plano de monitorização que avalie a integridade dos 

mesmos durante a construção e exploração do sobreequipamento. 

PARÂMETROS E LOCAIS DE MONITORIZAÇÃO 

Deverão ser alvo de monitorização os seguintes parâmetros: 

• Área ocupada por cada um dos habitats; 

• Composição especifica de cada habitat. 

Os locais de amostragem deverão corresponder a parcelas (num mínimo de duas) de cada um 

dos habitats e parcelas controlo dos mesmos (em número semelhante). 

PERIODICIDADE E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

A monitorização deverá compreender um ano de situação de referência (anterior à construção), 

o final da construção e durante três anos na fase de exploração.  

A monitorização deverá contemplar uma campanha de amostragem na época de primavera. 

TÉCNICAS E MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

As parcelas de amostragem deverão ser definidas aquando da primeira campanha de 

amostragem (anterior à construção). Cada uma das parcelas de monitorização deverá ser 

delimitada com recurso a estacas de madeira, assim como georreferenciadas com recurso a GPS. 

Em cada uma das parcelas definidas deverá ser efetuado o inventário das espécies presentes e 

seu grau de cobertura de acordo com a escala de Braun-Blanquet (Quadro 8.1).  
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Quadro 8.1 – Escala de Braun-Blanquet. 

Classificação Percentagem de cobertura 

r Indivíduos raros ou isolados, cobrindo menos de 0,1% da área 

+ 
Indivíduos pouco abundantes, de muito fraca cobertura, cobrindo 
entre 0,1 e 1% da área 

1 
Indivíduos bastante abundantes, mas de fraca cobertura, cobrindo 
entre 1 e 10% da área 

2 
Indivíduos muito bastante abundantes, cobrindo entre 10 e 25% da 
área 

3 Qualquer número de indivíduos cobrindo entre 25 e 50% da área 

4 Qualquer número de indivíduos cobrindo entre 50 e 75% da área 

5 Qualquer número de indivíduos cobrindo mais de 75% da área 

 

O equipamento necessário para a realização da monitorização é o seguinte: GPS, fita métrica, 

estacas de madeira, máquina fotográfica e fichas de campo. 

TIPOS DE MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOTAR FACE AOS RESULTADOS OBTIDOS  

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de gestão ambiental 

necessárias. 

ESTRUTURA E CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO, RESPETIVAS ENTREGAS E CRITÉRIOS 

PARA DECISÃO SOBRE A SUA REVISÃO  

Propõe-se que seja elaborado um relatório técnico de monitorização, a desenvolver de acordo 

com a Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro, no final de cada ano de monitorização (entregue 

90 dias pós os últimos resultados). Nos relatórios anuais deverá ser efetuada uma comparação 

dos resultados com os anos anteriores. 

 

Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante monitorização, periodicamente, a 

equipa técnica deverá avaliar a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua 

revisão, caso considere necessário. 

 PLANO DE MONITORIZAÇÃO DE AVIFAUNA 

ENQUADRAMENTO 

Tendo em conta a potencial presença na área de estudo de espécies de aves ameaçadas e os 

potenciais impactes de mortalidade sobre este grupo recomenda-se a implementação de um 

plano de monitorização sobre a comunidade de aves de forma a permitir compreender a 

verdadeira importância desses impactes. 
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PARÂMETROS E LOCAIS DE MONITORIZAÇÃO 

Deverão ser alvo de monitorização os seguintes parâmetros: 

• Censos da comunidade de aves, para cálculo da abundância relativa, riqueza 

específica, densidade e diversidade; 

• Censos para determinação da utilização da área por parte de aves planadoras; 

• Mortalidade de aves através de campanhas de prospeção de no parque eólico e 

linha elétrica; 

• Testes para o cálculo de taxas de detetabilidade e taxas de decomposição e de 

remoção por parte de predadores necrófagos. 

Os locais de amostragem deverão englobar a área do parque eólico e linha elétrica, assim como 

respetivas áreas controlo (em proporção semelhante), distribuindo-se da seguinte forma: 

• 5 pontos de amostragem para censos de aves distribuídos pelo parque eólico, 5 

pontos ao longo da linha elétrica e número semelhante para a área controlo; 

• 1 ponto de observação de rapinas na zona do parque eólico e 2 pontos na área 

da linha elétrica; 

• Prospeção de mortalidade em todos os aerogeradores do sobreequipamento e 

em 20% da linha elétrica; 

• pontos para a obtenção de taxas de remoção e áreas para determinação da taxa 

de detetabilidade. 

PERIODICIDADE E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

A monitorização deverá compreender um ano de situação de referência (anterior à construção), 

todo o período de construção e durante três anos na fase de exploração.  

Para o estabelecimento da situação de referência das comunidades de avifauna e de aves de 

rapina ou planadoras, deverão ser realizadas duas campanhas de amostragem em cada uma das 

épocas fenológicas: reprodução, dispersão de juvenis, migração outonal e invernada. Para cada 

ciclo anual a garantir na fase de construção e exploração, deverá ser adotado o esquema de 

amostragem da situação de referência. 

A prospeção de mortalidade deverá ter uma periodicidade semanal nos períodos de reprodução 

e dispersão de juvenis e bimensal na migração outonal e invernada. 

TÉCNICAS E MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

A caracterização da comunidade de aves em geral na área do sobreequipamento será efetuada 

com recurso a pontos de escuta, com a duração de 5 minutos, os quais deverão estar afastados 

cerca de 250m uns dos outros, de forma a evitar a pseudorreplicação. Deverão ser identificadas 

e quantificadas as aves ouvidas ou observadas por bandas de distância (0-50m; 50-100m; 

>100m). A caracterização da comunidade de aves em geral para obtenção de taxas de 

atravessamento da linha elétrica deverá ser efetuada com recurso a pontos de 1h de duração 
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durante a qual deverão ser registadas todas as aves que cruzem a linha ou interajam com a 

mesma, registando-se a espécie, nº de indivíduos, altura de voo e tipo de interação com a linha. 

Durante o período de observação e escuta deverão recolher-se os seguintes dados: hora de 

início e fim do censo, espécies observadas e número de indivíduos por banda de distância. 

Para as aves planadoras os pontos de observação deverão cobrir a maior extensão possível e 

devem ter a duração de uma hora. As localizações das espécies deverão ser anotadas sobre uma 

grelha de 500 × 500m com base na carta militar, de modo a permitir a integração destes dados 

num projeto SIG e, posteriormente, a sua análise espacial. 

Em cada ponto de observação deverão ser registados os seguintes dados: hora de início, hora 

de fim, observador, espécie, distância ao observador, direção e tipo de voo.  

O equipamento necessário para a realização dos censos de aves é o seguinte: binóculos, 

telescópio, GPS, mapas e ficha de campo. 

A prospeção deverá ser efetuada em redor dos aerogeradores num buffer de 50m e em ambos 

os lados da linha elétrica. As prospeções deverão ser realizadas a uma velocidade constante, 

durante 20 minutos, nos aerogeradores. Para cada cadáver deve registar-se: a espécie, o 

sexo/idade, o ponto GPS, distância à torre, a data aproximada da morte (e.g. quatro categorias: 

24 horas; dois–três dias; mais de uma semana; mais de um mês), fotografias e as condições 

climatéricas registadas no dia da prospeção e dias anteriores. O equipamento necessário para 

as campanhas de prospeção consiste em caderno de campo, ortofotomapas, GPS, máquina 

fotográfica digital, luvas, máscara e sacos de plástico. 

O desenho experimental dos testes de detetabilidade deverá considerar: o biótopo dominante; 

a dimensão das aves; e a época do ano. Para evitar o sacrifício desnecessário de animais poderão 

ser utilizados objetos ou modelos semelhantes a aves (e.g. pequeno, médio e grande porte).  

Os testes de decomposição/remoção de cadáveres deverão ser realizados durante as épocas de 

prospeção de cadáveres. Propõe-se que após a colocação de cadáveres, para a época de 

primavera/verão e para a época outono/inverno, a verificação dos mesmos seja efetuada com 

regularidade diária durante 7 dias e posteriormente ao 14º dia e 21º dia.  

Devem ser utilizados cadáveres frescos em número suficiente para permitir a validação 

estatística dos resultados, sacrificando-se um número mínimo de animais, evitando-se assim 

que a área de estudo não fique saturada de cadáveres e que estes funcionem como um atrativo 

artificial de predadores. Os cadáveres devem ser verificados e fotografados diariamente. 

TIPOS DE MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOTAR FACE AOS RESULTADOS OBTIDOS  

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de gestão ambiental 

necessárias. 

ESTRUTURA E CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO, RESPETIVAS ENTREGAS E CRITÉRIOS 

PARA DECISÃO SOBRE A SUA REVISÃO  
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Propõe-se que seja elaborado um relatório técnico de monitorização, a desenvolver de acordo 

com a Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro, no final de cada ano de monitorização (entregue 

90 dias pós os últimos resultados). Nos relatórios anuais deverá ser efetuada uma comparação 

dos resultados com os anos anteriores. 

Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante monitorização, periodicamente, a 

equipa técnica deverá avaliar a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua 

revisão, caso considere necessário. 

 PLANO DE MONITORIZAÇÃO DE QUIRÓPTEROS 

ENQUADRAMENTO 

O plano para monitorização da comunidade de morcegos apresentado teve em conta as 

diretrizes propostas pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para 

estudos deste tipo (ICNF, 2017), tendo estas sido adaptadas ao projeto em análise. 

Com o presente plano de monitorização, pretende-se conhecer de que forma os quirópteros 

utilizam a área de implantação do sobreequipamento e avaliar os eventuais impactes 

decorrentes da implantação do projeto, abrangendo por isso três situações distintas: 

• Determinar o elenco de espécies de quirópteros existentes e a sua situação 

populacional (número de colónias/indivíduos, localização de abrigos 

ocupados/potenciais e avaliação de atividade na área de estudo); 

• Analisar a influência das variáveis consideradas na atividade dos quirópteros; 

• Avaliar os impactes do projeto sobre os quirópteros. 

O Plano de Monitorização encontra-se dividido em duas fases, que abrangem o período anterior 

à construção do parque eólico (Fase I) e o período inicial de exploração (Fase II). Os objetivos de 

cada uma das fases são apresentados de seguida. 

Fase I (antes da fase de construção): 

• Inventariar as espécies de quirópteros que ocorrem na área de influência do 

parque eólico e numa área de controlo; 

• Avaliar a atividade dos quirópteros, na área de implantação do parque eólico 

(ao nível do solo e em altura) e numa área de controlo (ao nível do solo); 

• Avaliar a ocupação sazonal dos abrigos de quirópteros conhecidos e inventariar 

novos abrigos, num raio máximo de 10 km ao redor da área de implantação do 

projeto. 

Fase II (fase de exploração, duração de 3 anos): 

• Monitorizar os parâmetros ecológicos das colónias de quirópteros detetadas; 

• Avaliar a atividade dos quirópteros, na área de implantação do projeto eólico 

(ao nível do solo e em altura) e numa área de controlo (ao nível do solo); 

• Avaliar a mortalidade dos quirópteros devido à presença de aerogeradores. 
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PARÂMETROS E LOCAIS DE MONITORIZAÇÃO 

De acordo com os objetivos do presente plano de monitorização, considera-se importante a 

monitorização dos seguintes parâmetros: 

• Diversidade específica, que corresponde à determinação das espécies ou grupos 

de espécies de quirópteros que ocorrem na área da Fase 2 do sobre 

equipamento do Parque Eólico de Arga e numa área de controlo, através de 

deteção acústica; 

• Atividade, que corresponde à determinação do número de encontros com 

quirópteros por unidade de tempo na área do parque eólico (ao nível do solo e 

em altura) e numa área de controlo (ao nível do solo), através de deteção 

acústica; 

• Mortalidade, que corresponde à contagem do número de cadáveres de 

quirópteros junto aos aerogeradores; 

• Taxa de remoção de cadáveres, que corresponde à determinação da taxa de 

consumo ou remoção de cadáveres por intervalo de tempo; 

• Eficiência na deteção de cadáveres, que corresponde à estimativa da proporção 

relativa de cadáveres não detetados; 

• Causas de morte, ou seja, determinação da provável causa de morte dos 

cadáveres detetados; 

• Temperatura do ar, precipitação, direção e intensidade do vento, coincidentes 

com os períodos de amostragem. 

Para além destes, será ainda necessário obter alguns parâmetros caracterizadores das emissões 

sonoras dos quirópteros, que serão descritos de forma mais detalhada mais à frente. 

Na avaliação da utilização do espaço ao nível do solo, as amostragens serão realizadas em pelo 

menos 10 pontos de amostragem, distribuídos pela área de implantação do sobreequipamento 

e numa área de controlo de características similares à do parque eólico (5 pontos em cada área).  

Na avaliação da utilização do espaço em altura, as amostragens serão realizadas numa torre 

meteorológica do parque eólico, onde serão instalados 2 detetores de ultrassons que vão 

amostrar a área de rotação das pás dos aerogeradores (localizado entre 30 e 60m de altura) e a 

área próximo do solo (por razões de segurança do equipamento, o microfone deverá ficar entre 

2 a 3 m de altura ligeiramente orientado para baixo). 

No que diz respeito aos abrigos, a monitorização abrangerá um raio 10 km ao redor da linha de 

implantação dos aerogeradores, mas será dada especial atenção à área mais próxima ao parque 

eólico (raio de 5 km) e aos abrigos mais importantes. 

A deteção de cadáveres e os testes de deteção serão realizados num raio mínimo de 50 m ao 

redor dos aerogeradores. 

Para os testes de remoção, poderão ser utilizadas as amostragens realizadas anteriormente, ou 

em alternativa realizar novas amostragens. Neste caso, estas deverão abranger todos os 

aerogeradores do parque eólico, num raio máximo de 50 m ao redor dos aerogeradores. 
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PERIODICIDADE E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

Na avaliação da utilização do espaço ao nível do solo, serão efetuadas escutas mensais com 

detetor de ultrassons entre março e outubro, na fase anterior à construção do parque eólico e 

nos 3 primeiros anos de exploração. Não serão efetuadas amostragens em condições 

meteorológicas adversas (ocorrência de chuva, nevoeiro e com ventos de intensidade superior 

a 5 m/s ao nível do solo), ou em situações de evidente risco (por exemplo, incêndios florestais). 

Na avaliação da utilização do espaço em altura, serão efetuadas escutas mensais com detetores 

de ultrassons automáticos entre março e outubro, durante 7 dias por mês, na fase anterior à 

construção do parque eólico e nos 3 primeiros anos de exploração. As amostragens irão decorrer 

de forma contínua durante todo o período compreendido entre 1 hora antes do pôr-do-sol e 1 

hora após o pôr-do-sol. 

No que diz respeito aos abrigos, as amostragens serão realizadas ao longo do todo o ano, com 

especial atenção aos períodos de hibernação (janeiro/fevereiro e dezembro) e de maternidade 

(abril, maio, junho e julho). 

As amostragens para estimativa da mortalidade decorrerão durante os 3 primeiros anos de 

exploração do parque eólico, sendo efetuadas amostragens semanais de março a outubro para 

a prospeção de cadáveres, pelo menos uma amostragem por equipa, para determinação da 

eficácia de deteção de cadáveres (pelo menos 1 amostragem por equipa) e se necessário, 3 

amostragens para determinação da taxa de remoção de cadáveres (primavera, verão e outono), 

estas últimas no primeiro ano de exploração. 

TÉCNICAS E MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

A recolha de dados para a utilização do espaço ao nível do solo será efetuada por meio de 

escutas com detetores de ultrassons (manuais ou automáticos), a realizar nos pontos de 

amostragem definidos na área de implantação do parque eólico e numa área de controlo. O 

detetor de ultrassons poderá ser do tipo tempo expandido ou full spectrum, e ter uma 

capacidade de amostrar na gama de frequências pelo menos entre 10 e 120kHz. Será ainda 

utilizado um gravador áudio digital, que possibilitará registar as emissões sonoras dos 

quirópteros captadas pelo detetor, caso o modelo utilizado não possua essa capacidade, e um 

anemómetro de bolso, que permitirá efetuar medições da velocidade do vento e da 

temperatura do ar, em cada amostragem. É ainda recomendável usar um datalloger com 

capacidade de recolha de dados de temperatura do ar e humidade relativa ao longo das 

amostragens. 

Em cada amostragem serão contabilizados os encontros com quirópteros (sequência de pulsos 

associados à passagem de um morcego no espaço amostrado pelo microfone do detetor de 

ultrassons) e os feeding buzzes (sequência de pulsos emitidos com uma elevada taxa de 

repetição, que indicam a fase final de aproximação a um inseto). Os valores de temperatura do 

ar, intensidade do vento e humidade relativa ao nível do solo, serão recolhidos no início de cada 

amostragem, ou se possível, ao longo de todo o período amostrado. 
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Na avaliação da utilização do espaço em altura, serão instalados 2 detetores automáticos do tipo 

full spectrum, que deverão possuir capacidade de amostrar na gama de frequências entre 10 e 

150 kHz (idealmente entre 5 e 190 kHz) e ter uma taxa de amostragem otimizada para 190 kHz. 

É recomendável que o detetor seja programado para que os ficheiros gravados tenham no 

máximo 3 segundos de duração e que o intervalo entre duas gravações consecutivas não exceda 

os 5 segundos, sendo no entanto preferível que o possa efetuar gravações de forma permanente 

(sem intervalo entre duas gravações consecutivas). Para a obtenção dos dados meteorológicos, 

deverão ser utilizados pelo menos os equipamentos disponíveis na própria torre meteorológica, 

sendo recomendável também disponibilizar dados dos aerogeradores. 

Em cada amostragem serão contabilizados os encontros com quirópteros (sequência de pulsos 

associados à passagem de um morcego no espaço amostrado pelo microfone do detetor de 

ultrassons) e os feeding buzzes (sequência de pulsos emitidos com uma elevada taxa de 

repetição, que indicam a fase final de aproximação a um inseto). Os valores de temperatura do 

ar e intensidade do vento, serão obtidos a intervalos de 10 ou 15 minutos, consoante os 

equipamentos disponíveis. 

No que diz respeito aos abrigos, serão monitorizados os locais que aparentemente possuam 

condições para albergar quirópteros (grutas, algares e outras cavidades naturais, minas, edifícios 

abandonados, barracões, pontes, escarpas interiores, etc.), através da consulta de cartografia, 

de bibliografia, de trabalho de campo e de entrevistas às populações locais.  

Sempre que possível, serão efetuadas visitas diurnas aos locais inventariados, registando-se as 

espécies e o número de indivíduos presentes. Quando tal não for possível (por razões de 

segurança, por se tratar de propriedade privada, etc.), as visitas devem ser substituídas por 

amostragens com detetor de ultrassons ao longo de um período de 30 a 45 minutos, com início 

um pouco antes do pôr-do-sol. Nestas amostragens será contabilizado o número de indivíduos 

que saírem do abrigo (por observação direta) e identificadas as espécies detetadas (através dos 

registos sonoros). 

Em relação à estimativa da mortalidade, a prospeção de cadáveres consistirá na realização de 

percursos aleatórios pela área a prospetar. Sempre que for encontrado um cadáver de 

quirópteros, serão obtidos parâmetros de localização (pelo menos a coordenada com GPS), 

anotado o seu estado de decomposição, data e o aerogerador onde foi encontrado. O cadáver 

será então recolhido para posterior identificação (recomenda-se que após a recolha, seja 

congelado o mais depressa possível). Para determinar a eficácia da deteção de cadáveres por 

parte dos observadores, serão espalhados aleatoriamente modelos de quirópteros num raio 

equivalente ao da prospeção de cadáveres, e posteriormente, cada observador inicia a 

prospeção normal de cadáveres, devendo anotar o número de modelos detetados.  

A metodologia para a taxa de remoção de cadáveres consistirá em espalhar aleatoriamente 

cadáveres de ratos na envolvente dos aerogeradores do parque eólico, registando a sua 

localização. De seguida, serão efetuadas visitas diárias para registo do estado de remoção de 

cada cadáver durante um período máximo de 10 dias. Se os cadáveres a utilizar forem de 

espécies que possam ocorrer em estado selvagem na região, devem ser marcados de maneira a 

permitir a sua associação ao estudo, mas de forma a não facilitar ou indicar a sua localização a 

eventuais consumidores. 
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A análise dos registos sonoros obtidos nas amostragens da utilização do espaço ao nível do solo 

e em altura, será efetuada através de programas informáticos de análise de sons, que permitam 

a obtenção das principais variáveis caracterizadoras das emissões sonoras dos quirópteros, 

como por exemplo o tipo de frequência (constante, modulada ou quase-constante), a frequência 

de máxima energia (kHz), a gama de frequências (kHz), a duração do pulso (ms), o intervalo entre 

pulsos (ms) e a taxa de repetição (Hz). Os dados recolhidos devem posteriormente ser 

comparados com dados de referência das espécies que ocorrem em Portugal, de forma a se 

conseguir determinar qual a(s) espécie(s) ou grupos de espécies que estão presentes numa 

determinada gravação. 

No processo de análise e identificação dos registos sonoros poderão também ser utilizados 

algoritmos de identificação automática ou semiautomática, disponíveis nalguns programas 

informáticos. Estes algoritmos efetuam a medição automática ou automatizada das variáveis 

caracterizadoras das emissões sonoras dos quirópteros e comparam-nas com bases de dados de 

referência, atribuindo a cada registo uma classificação ao nível da(s) espécie(s) ou grupos de 

espécies presentes.  

Tendo em conta o erro que existe nestes classificadores (Brabante et al., 2018), se estes forem 

utilizados terá sempre que ser efetuada uma validação de mais de 5% dos registos analisados. 

Esta validação terá que abranger uma amostra significativa de todas as espécies identificadas. 

Por sua vez, se forem utilizados programas de análise semiautomática, esta validação só é 

necessária se durante o processo não houver logo uma validação de todas as identificações por 

parte de um utilizador experiente. 

No caso específico da utilização do espaço em altura, para além dos registos sonoros dos 

quirópteros que forem detetados pelo microfone, serão também gravados outros sons 

provenientes de várias fontes de ruído, como por exemplo do próprio aerogerador, do vento da 

chuva, de aves, etc. Assim, previamente à análise dos registos sonoros dos quirópteros, será 

necessário efetuar uma triagem de todas as gravações efetuadas, de forma a separar as 

gravações com ruído das com quirópteros. Esta triagem poderá ser feita de forma manual ou de 

forma automática através de algoritmos desenvolvidos para esse fim, que estão disponíveis 

nalguns programas informáticos. Se a triagem for efetuada por processos automáticos, terá 

também que haver uma validação posterior de pelo menos 5% dos ficheiros classificados como 

ruído, para determinar a percentagem de erro que os algoritmos retribuem na classificação das 

gravações. 

Tendo em conta que o número de gravações com quirópteros poderá ser muito elevado, em 

alternativa à análise de todas as gravações poderá ser efetuada apenas uma análise de uma 

amostra significativa. A seleção das gravações a analisar deve ser feita por métodos estatísticos, 

recomendando-se que sejam utilizados processos de seleção aleatória estratificada, devendo 

por exemplo, ser garantida a análise de gravações de todos os dias em que existirem registos de 

quirópteros. 

Posteriormente, para a utilização do espaço ao nível do solo e em altura serão calculados índices 

de atividade (número de encontros/h) por espécie, grupos de espécies e/ou em termos globais, 

sendo ainda considerada a variação entre amostragens e período do ano (mês). Os dados 

meteorológicos também serão apresentados tendo em conta a variação entre amostragens e 



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
Estudo de Impacte Ambiental 

Volume II: Relatório síntese 

516 

período do ano (mês). Será ainda efetuado tratamento estatístico adequado aos dados obtidos, 

de modo a avaliar a influência dos parâmetros medidos na atividade dos quirópteros e na 

riqueza específica. 

Para a estimativa da mortalidade e tendo em conta que não serão detetados todos os 

quirópteros que venham a morrer, serão utilizados estimadores específicos como os propostos 

por Erickson et al. (2004), Huso (2010) e Korner-Nievergelt et al. (2011). Estes estimadores usam 

dados da mortalidade detetada, da eficácia de deteção e da taxa de remoção, como base para 

estimar a mortalidade ocorrida num parque eólico, estando os 2 últimos referenciados pelo ICNF 

(2017), como estimadores a utilizar nestes cálculos. 

Anexo ao relatório, será entregue a cópia digital dos registos com quirópteros e um ficheiro em 

formato Xls ou equivalente, que discrimine para cada ficheiro a data, hora e minutos, espécie(s) 

e/ou grupo(s) de espécie(s) presentes. 

TIPOS DE MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOTAR FACE AOS RESULTADOS OBTIDOS  

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de gestão ambiental 

necessárias. 

ESTRUTURA E CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO, RESPETIVAS ENTREGAS E CRITÉRIOS 

PARA DECISÃO SOBRE A SUA REVISÃO  

Propõe-se que seja elaborado um relatório técnico de monitorização, a desenvolver de acordo 

com a Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro, no final de cada ano de monitorização (entregue 

90 dias pós os últimos resultados). Nos relatórios anuais deverá ser efetuada uma comparação 

dos resultados com os anos anteriores. 

Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante monitorização, periodicamente, a 

equipa técnica deverá avaliar a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua 

revisão, caso considere necessário. 

 PLANO DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTE SONORO 

Para o Parque Eólico de Toutiço, objeto de análise, não se considera necessário realizar 

campanhas de monitorização para a fase de construção, dada a ausência de impacte com 

significância. Esta consideração estende-se à Linha Elétrica de 30 Kv . 

Embora a situação prevista se encontre de acordo com os limites legais, considera-se pertinente 

a realização de uma campanha de monitorização, para a fase de exploração, em todos os 

recetores objeto de avaliação, R1, R2, R3 e R4, para verificar se os valores de LAeq excedem os 

limites de 45 dB(A).  

As companhas de monitorização deverão ser realizadas para caracterização da Situação de 

Referência (sem os aerogeradores em funcionamento) e para caracterização do Ruído Ambiente 

(com todos os aerogeradores em funcionamento). 
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A análise deverá incidir sobre o LAeq, para os três períodos de referência, diurno, entardecer e 

noturno, para verificação do critério de incomodidade, e sobre os indicadores diurno-

entardecer-noturno, Lden, e noturno, Ln, para avaliação do nível de exposição máxima. 

8.3 GESTÃO AMBIENTAL 

 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

A viabilidade ambiental de um Projeto depende não exclusivamente da sua avaliação ambiental 

e conclusões a retirar, mas também da proposta e diretrizes de gestão ambiental que devem 

reger a empreitada de construção, numa primeira fase, e a operação do projeto durante o seu 

tempo de vida útil. 

Assim, os instrumentos de gestão ambiental que aqui se propõem são de decisiva aplicabilidade 

na concretização do Projeto, focando-se: 

• no acompanhamento, controlo e gestão ambiental da empreitada de 
construção do Projeto – Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra; 

• no seguimento e monitorização de impactes identificados como mais sensíveis 
ou de maior incerteza – Planos de Monitorização. 

 PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DE OBRA 

O Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra constitui-se como um instrumento de cariz 

operacional que enquadra e estabelece as bases para um adequado seguimento ambiental do 

Projeto, desde as ações de planeamento de obra até à sua fase final de execução, tendo como 

objetivo verificar e controlar os principais e mais sensíveis fatores ambientais e socioeconómicos 

e assegurar a implementação das medidas de prevenção e minimização propostas e melhores 

práticas ambientais. 

Este documento apresenta-se no Anexo VI do Volume IV – Anexos e pretende balizar as boas 

práticas e gestão ambiental por empreiteiros responsáveis pela execução da obra, devendo 

como tal ser revisto e detalhado na fase prévia à obra. 
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9 LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO 

A informação obtida, tanto a nível bibliográfico, como da saída de campo realizada para as várias 

componentes na área em análise, foi suficiente para uma caracterização adequada da mesma 

nesta fase do projeto. 

Considera-se, assim, que não existem lacunas de conhecimento que comprometam os objetivos 

a que o estudo se propôs. 
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10 SÍNTESE CONCLUSIVA 

O presente documento visou garantir a Avaliação de Impacte Ambiental do Projeto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Toutiço, promovido pelo PEA - Parque Eólico da Serra, 

S.A.  

O Projeto consiste na construção de um Sobreequipamento do atual Parque Eólico de Toutiço 

localizado no distrito de Coimbra, concelhos de Arganil, Góis e Pampilhosa da Serra. 

O Projeto, em fase de projeto de execução, é constituído por 5 aerogeradores, de 4,3 MW de 

potência nominal e uma produção estimada anual de 75,4 GWh. Os aerogeradores são 

compostos por uma torre de 120 metros e rotor de 158 metros de diâmetro, e serão ligados por 

cabos subterrâneos até a um Posto de Corte. Haverá ainda, a implantação de um mastro 

Meteorológico. A localização dos aerogeradores do sobreequipamento, implicam a abertura de 

valas de cabos ao longo de acessos a construir, outros a beneficiar e também por acessos 

existentes. 

A ligação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Toutiço à rede elétrica do Sistema Elétrico 

de Serviço Público será concretizada através da construção de uma linha elétrica de 30 kV, com 

início no Posto de Corte do Sobreequipamento do parque eólico e término na subestação de 

Pampilhosa da Serra (SE do PE do Toutiço) com cerca de 10 km de extensão. O traçado definitivo 

está definido em projeto de execução e foi avaliado no presente EIA como projeto associado ao 

sobreequipamento do Parque Eólico do Toutiço, o Traçado da Linha acompanha uma linha 

existente de muito alta tensão de 220 kV de modo a evitar a dispersão de linhas no território. A 

linha abrange, as freguesias Arganil, Folques e União das freguesias de Cepos e Teixeira 

(Concelho de Arganil), União das freguesias de Cadafaz e Colmeal (concelho de Góis) e Fajã-

Vidual e Cabril (concelho de Pampilhosa da Serra). 

Trata-se de um projeto incluído num Parque Eólico anteriormente sujeito a AIA. Por outro lado, 

o resultado final do projeto existente com a alteração ou ampliação prevista ultrapassa o limiar 

fixado para a tipologia em causa, apesar de corresponder a exatamente 20% da capacidade 

instalada. Assim sendo, submeteu-se o Projeto em março de 2020 a um pedido de apreciação 

prévia e decisão de sujeição a AIA. Como resultado, a APA emitiu a sua decisão, considerando 

que o Projeto é suscetível de criar impactes negativos significativos no ambiente, sendo o 

projeto sujeito a AIA. Apresentando-se agora, o Estudo de Impacte Ambiental em fase de Projeto 

de execução, bem como a linha Elétrica de interligação. 

Com a Avaliação Ambiental do Projeto verificou-se que as intervenções previsíveis na fase de 

construção irão ter efeitos negativos ao nível de vários descritores, como esperado num projeto 

desta natureza, apesar de, tendo em conta a situação atual estes serem em geral a impactes 

pouco significativos. Além disso, a adoção das medidas de minimização recomendadas para esta 

fase, bem como o seu correto acompanhamento no âmbito da obra, garantirá a reduzida 

significância dos impactes, não obstante a necessidade de obtenção de todas as autorizações 

necessárias por parte das diferentes entidades envolvidas, nomeadamente em matéria de 

condicionantes ao uso do Solo e Classes de ocupação do solo do Ordenamento do Território 

previstas nos Planos Diretores Municipais dos concelhos abrangidos pelo projeto. 
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De salientar os sistemas ecológicos para os quais grande generalidade dos impactes 

identificados é de cariz negativo, sendo os impactes mais importantes na fase de construção 

para a flora e habitats do que para a fauna. A área de estudo é dominada essencialmente por 

áreas de matos encontrando-se, em grande parte, naturalizada. Os valores mais relevantes para 

a conservação no que diz respeito a vegetação correspondem aos habitats de interesse 

comunitário: 5330 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos pt3 – Medronhais; e 9230 – 

Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica pt1 – Carvalhais de Q. 

robur que não será afetada. O elenco avifaunístico indica a presença potencial de 121 espécies 

para a área de estudo. Durante o trabalho de campo foi possível confirmar a presença de 20 na 

área do sobreequipamento e 22 no corredor da linha. 

De entre as espécies de aves elencadas para a área de estudo contam-se 15 que se encontram 

ameaçadas: 12 espécies classificadas como “Vulneráveis”, três classificadas como “Em perigo”. 

A herpetofauna da área de estudo é representada por 11 espécies de anfíbios e 14 espécies de 

répteis. A mamofauna está potencialmente representada por 39 espécies, sendo que durante a 

saída de campo foi possível confirmar a presença de três espécies de mamíferos. De entre as 

espécies potenciais para a área de estudo contam-se seis espécies elencadas com estatutos de 

ameaça. 

Relativamente ao Património Arqueológico e Etnológico, o trabalho e pesquisa realizada 

permitiu compreender a dinâmica ocupacional da região e obter o máximo de informações 

respeitantes aos vestígios de paleocupação humana existentes na zona. Através da pesquisa foi, 

ainda, possível compreender as principais características histórico-culturais da área de 

implantação do projeto e da sua envolvente. Comprovou-se que a área em estudo pertence a 

tres concelhos que tiveram uma ocupação permanente e de grande importância no contexto 

histórico do centro de Portugal. 

No estudo realizado foram identificadas 4 Ocorrências patrimoniais de carater etnográfico 

dentro das áreas de incidência direta e indireta do sobreequipamento e da Linha Elétrica. 

Em termos gerais o projeto tem uma condicionante arqueológica de nível 2: Impacte Compatível 

- Por princípio, não resulta em condicionantes ao desenvolvimento do projeto, devendo, mesmo 

assim, ter o devido acompanhamento arqueológico de obras.  

Ainda relativamente ao património arqueológico recomenda-se o acompanhamento 

arqueológico das principais operações com impacte no solo, que por si serão bastante 

confinadas.  

No descritos Ambiente Sonoro, na área envolvente ao Parque Eólico identificaram-se quatro 

recetores sensíveis, constituídos por habitações unifamiliares, onde foram realizadas medições 

“in situ” no sentido de caracterizar a Situação de Referência, considerada como o ambiente 

sonoro existente na ausência do ruído dos aerogeradores atuais. Os resultados obtidos 

permitem concluir tratar-se de locais com níveis sonoros muito reduzidos resultantes 

essencialmente de ruídos da natureza. As áreas envolvidas são caracterizadas como zonas não 

classificadas pelo que os níveis de exposição máxima não deverão exceder os limites de Ln ≤ 53 

dB(A) e Lden ≤ 63 dB(A).  
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As estimativas dos níveis sonoros resultantes da exploração do Parque foram realizadas para as 

condições mais desfavoráveis nomeadamente no que se refere à potência dos aerogeradores 

(LW = 106 dB(A)) e ao período de funcionamento dos mesmos (permanente e constante durante 

as 24 horas). 

Da análise realizada verificou-se o cumprimento dos limites máximos admissíveis, para zonas 

mistas, estendendo-se o cumprimento dos limites máximos admissíveis a zonas não 

classificadas. 

Relativamente a todos as restantes vertentes ambientais, os impactes identificados não 

justificam preocupações acrescidas, pelo contrário, a nível socioeconómico, de destacar a 

dotação do país com mais 21,5 MW de potência instalada em energia renovável e uma produção 

média anual de 75,4 GW/h e um investimento de 20 milhões de euros, contribuindo para a 

prossecução dos objetivos estipulados nas políticas energéticas. De salientar ainda que, por ser 

um projeto que promove a produção de energia elétrica de origem renovável, contribuirá 

também para a redução das emissões de Gases com Efeito de Estufa (o projeto evita a emissão 

de 1951 toneladas de CO2 anual, considerando o mix energético nacional), tento o importante 

papel ao nível do combate às Alterações Climáticas. 

Os impactes cumulativos que se verificam são essencialmente ao nível da paisagem. O projeto 

irá contribuir para o desenvolvimento de mais infraestruturas, para além das linhas elétricas já 

existentes na envolvente próxima, nomeadamente uma Linha da REN de 220 kV que se 

desenvolve em grande parte do corredor da linha elétrica inerente ao Projeto. Considerando 

uma envolvente mais abrangente (cerca de 15km) observa-se em praticamente toda a 

envolvente Este, Oeste e Sul mais parques eólicos na paisagem.  

O impacte visual associado à presença dos aerogeradores para alguns observadores poderá ser 

símbolo de energia limpa, mas para outros poderá ser uma agressão visual na paisagem. Estes 

efeitos, contudo, tendem a diluir-se com o tempo, à medida que os observadores absorvem a 

nova intervenção, pelo que o impacte negativo tende a reduzir a significância com o tempo. 

Contudo, a operação conjunta dos parques eólicos gera um efeito positivo cumulativo 

assinalável, ao nível nacional, em termos da promoção da energia eólica como alternativa 

energética não fóssil e renovável. 

Assim, considera-se que o presente documento demonstra o envolvimento do proponente com 

os objetivos de preservação e proteção dos aspetos ambientais presentes na área de estudo, 

procurando soluções que permitem garantir, sempre que possível, a mitigação de impactes, 

concretizadas através de um conjunto de medidas apresentadas (capítulo 6). 

Na sequência do acima referido, ressalva-se a importância decisiva de garantir a mitigação dos 

impactes identificados, quer em fases iniciais de definição de projeto, quer pela garantia de uma 

adequada gestão ambiental durante a construção, exploração e desativação do projeto, a qual 

será assegurada através de instrumentos como o Plano de Acompanhamento Ambiental de 

Obra (PAAO). 

Torna-se, ainda, indispensável prever a concretização dos planos de monitorização previstos ao 

nível da biodiversidade, que pretende controlar no futuro os principais impactes previstos, por 

forma a permitir a tomada de ações corretivas atempadamente. 



02-T2019-688-01_EIA-EX-RS-SPET_01 
Estudo de Impacte Ambiental 

Volume II: Relatório síntese 

522 

Por último importa referir que o período de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico 

do Toutiço é muito curto (6 meses) e no final desta fase, deverá ocorrer a recuperação 

paisagística das frentes de obra, de forma repor o enquadramento cénico e a recuperação de 

solos e vegetação em áreas intervencionadas. Salienta-se que à partida a recuperação da 

cobertura do solo faz-se geralmente depressa, podendo ser reforçada, se se vier a revelar 

necessário, através da realização de trabalhos complementares de regeneração da vegetação 

autóctone. Esta situação será devidamente avaliada nos dois primeiros anos de exploração do 

Projeto. 
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