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1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de
Dezembro, procedeu-se à Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental
do projeto Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca.
O proponente deste projeto é a Parque Eólico de Mourisca, SA e a entidade
licenciadora a DGEG.

2. O PROJETO
O projeto tem por objetivo a produção de energia elétrica a partir do vento e
contempla a instalação de mais 2 aerogeradores no Parque Eólico de
Mourisca, o qual já é constituído por 19 aerogeradores de 2,0 MW e uma
potência instalada total de 38 MW. O Sobreequipamento corresponderá a uma
potência instalada de 8 MW.

3. LOCALIZAÇÃO
O projeto localiza-se no concelho de Vila Nova de Paiva, freguesia de Pendilhe
e Vila Nova à Coelheira.

4. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA
A consulta pública decorreu durante 30 dias úteis, de 10 de março a 21 de
abril de 2021.

5. DOCUMENTOS
CONSULTA

PUBLICITADOS

E

LOCAIS

DE

A documentação relativa a este procedimento de consulta pública esteve
disponível no portal Participa.pt.
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6. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não
Técnico, foi feita por meio de:
-

Afixação de Anúncios na CCDR Centro e na Câmara Municipal de Vila
Nova de Paiva;

-

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

-

Divulgação na internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e
no portal Participa.pt;

-

Envio de comunicação às ONGA de âmbito nacional e da área de
implantação do projeto, constantes no RNOE;

-

Envio de comunicação a diversas entidades.

7. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS
Durante o período de consulta pública foram recebidos seis pareceres com a
seguinte proveniência: ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil; DGADRDireção-geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional; DGEG- Direção
geral de Energia e Geologia; DRAP C– Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Centro; REN- Rede Elétrica Nacional; um Cidadão, a título
individual.

8. SÍNTESE DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS
A análise dos contributos recebidos não evidencia qualquer oposição ao
projeto. Importa, no entanto, salientar as recomendações e sugestões
elencadas em cada um desses contributos e que a seguir se sintetizam.
A ANAC informa que a área em avaliação é afetada por qualquer servidão
aeronáutica civil, ou zona de proteção de infraestruturas aeronáuticas civis,
não existindo também qualquer infraestrutura aeronáutica civil que possa ser
prejudicada pelo Projeto, e uma vez que se encontra acautelada a balizagem
5

aeronáutica dos novos aerogeradores e a implementação de um programa de
manutenção da balizagem luminosa, pelo que nada tem a opor.
A DGADR informa que o projeto não interfere com quaisquer áreas, estudos
ou projetos no âmbito das suas atribuições e competências, pelo que nada
tem a opor.
A DGEG informa ser favorável condicionado à salvaguarda dos direitos de
prospeção pesquisa e eventual exploração de recursos geológicos do domínio
público do Estado, decorrentes do pedido de prospeção e pesquisa MNPPP509
“Tarouca-Mões”, que se encontra em fase final de tramitação por parte da
DGEG. Alerta, ainda, para o facto deste parque eólico de Mourisca ter ligação
com o parque eólico de Nave o qual também tem sobreposição com a área
deste pedido de prospeção e pesquisa.
A DRAP C informa que o projeto não colide, de forma significativa, com
interesses da sua área, pelo que nada tem a opor.
A REN informa não existirem, no âmbito das suas concessões não existirem
no âmbito das suas concessões, quaisquer infraestruturas em exploração ou
em projeto na área em avaliação.
Raul Cerveira Lima, embora congratule a referência feita à iluminação e ao
seu impacto na proteção dos quirópteros, alerta que a iluminação induz,
igualmente, impactos noutras espécies: insetos; mamíferos; avifauna;
répteis e herpetofauna; flora. E, também, na paisagem pelo aumento do
brilho difuso em zonas privilegiadas de céu escuro como é uma região isolada
de montanha. Por isso, recomenda: a iluminação não deve ser de cor branca
por esta conter comprimentos de onda curtos (nomeadamente, o azul), com
maiores impactos nos ecossistemas, no encandeamento e no aumento do
brilho difuso do céu, devendo ser usada, exclusivamente, luz âmbar com
temperatura de cor inferior a 2200 Kelvin, preferencialmente, rondando os
1800 K; qualquer fonte de luz deverá ser instalada a altura baixa (no máximo
poucos metros acima do solo) e orientada para baixo, em luminárias que não
permitam fugas laterais ou superiores; o fluxo luminoso não deverá ser
excessivo, com valores máximos de iluminância na ordem dos 2 a 5 lux no
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solo. Salienta, por último, que a iluminação do estaleiro deverá ser tão pouca
e pelo menor período possível sem fuga de fotões para o exterior.
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ANEXO I
Localização do projeto

ANEXO II
Exposições recebidas

Exmo. Senhor
Dr. Nuno Lacasta
Presidente do Conselho Diretivo da
APA
Rua da Murgueira, 9 – ZambujalAlfragide
2610-124 Amadora
N/Ref.: DINAV/IEA-2021/0437
S/Ref.: S016297-202103-DCOM.DCA de 04/03/2021
ASSUNTO: Consulta Pública
Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca
AIA3384
Correspondendo à solicitação efetuada através do ofício em referência,
informamos que a área em causa não é afetada por qualquer servidão
aeronáutica civil, ou zona de proteção de infraestruturas aeronáuticas civis,
não existindo também qualquer infraestrutura aeronáutica civil que possa ser
prejudicada pelo Sobreequipamento do Parque Eólico de Mouriscas, e uma vez
que se encontra acautelada a balizagem aeronáutica dos novos aerogeradores
e a implementação de um programa de manutenção da balizagem luminosa,
o parecer da ANAC é favorável ao projeto apresentado.
Refere-se que sobre o assunto esta Autoridade já se havia pronunciado, a
pedido da empresa “Sinambi Consultores, Lda” aquando do EIA, conforme
ofício Ref.ª DINAV/IEA-2019/1749B de 07/07/2020 cuja cópia se anexa.
Com os melhores cumprimentos,
A Diretora de Infraestruturas e Navegação Aérea
Assinado por : RUTE CASTRO LOPO RAMALHO
Num. de Identificação: BI102727783
Data: 2021.03.12 20:30:29+00'00'

Rute Ramalho
(Por subdelegação de competência – Despacho n.º 2342/2021
Diário da República, 2.ª série, N.º 42, de 2 de março de 2021)
JF

Agência Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira, 9/9A
Zambujal
Apartado 7585
rp@apambiente.pt
Sua Referência
Sua Data
S016297-202103-DCOM.DCA
Proc.º

ASSUNTO:

2611-865 AMADORA

Nossa Referência
N.º Of_DSTAR_DOER_DOC00005218_2021
Proc.º 2062/2021

Data 19/03/2021

Consulta Pública
Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca
AIA3348

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se V. Exª que após análise do projeto, o mesmo não
interfere com quaisquer áreas, estudos ou projetos no âmbito das atribuições da Direção Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural, pelo que nada há a opôr.
O presente parecer não substitui qualquer outro parecer ou acto administrativo que deva ser emitido
ou praticado por entidades com competência decisória relativa a outras condicionantes que onerem
o(s) prédio(s) objeto de intervenção em análise.

Com os melhores cumprimentos,

A Subdiretora-Geral
Assinado de

Isabel forma digital
por Isabel
Maria de Maria de
Almeida Almeida
Ribeiro
Ribeiro Passeiro
Dados:
Passeiro 2021.03.23
14:21:49 Z

Isabel Passeiro

Anexo:
CF/

Mod.DGADR 05.01 Rev.09

Exmo. Senhor
Presidente do Conselho Diretivo da
Agência Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide
2610-124 Amadora
Sua referência:

Sua comunicação:

Nossa referência:

Email APA
https://participa.pt/

12-01-2020

108/SIGO/2021
19.04.2021

ASSUNTO: Parecer no âmbito da consulta pública do AIA 3384 do projeto “Sobreequipamento do Parque

Eólico de Mourisca (8 MW)”.
Entidade promotora: Parque Eólico de Mourisca, SA
Local: freguesia Pendilhe e freguesia de Vila Cova à Coelheira, concelho de Vila Nova de Paiva,
distrito de Viseu.

1. Introdução
No âmbito do processo de AIA do projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca
desenvolvido em fase de estudo prévio, foi rececionado nesta Direção Geral o edital referente à consulta
pública tendo sido consultada a informação disponibilizada sobre o projeto no portal Participa.
Este projeto destina-se à produção de energia elétrica a partir do vento e contempla a instalação de
mais dois aerogeradores no Parque Eólico de Mourisca que é constituído por 19 aerogeradores de 2,0
MW e uma potência instalada total de 38 MW. O presente projeto corresponderá a uma potência
instalada de 8 MW e ficará situado na freguesia de Pendilhe. A linha elétrica associada abrangerá esta
freguesia e ainda a freguesia de Vila Cova à Coelheira também pertencente ao concelho de Vila Nova de
Paiva.
Toda a energia elétrica gerada será entregue à rede pública (RESP), através da construção de uma Linha
Elétrica aérea a 20 kV, que fará a ligação à Subestação do Parque Eólico de Mourisca, já existente.
No Resumo Não Técnico (4. Caracterização da situação de referência) é referido que não existem na
área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca e linha elétrica associada
concessões mineiras, áreas de salvaguarda de exploração de urânio, áreas com período de exploração
experimental, áreas de reserva e cativas e áreas de explorações de massas minerais (pedreiras),
ocorrências minerais e geossítios. É referido que, contudo, a área de estudo do presente projeto
encontra-se inserida numa área de prospeção e pesquisa de depósitos minerais (em publicação),
designadamente tungstênio (W), estanho (Sn), tantálio (Ta), ouro (Au) e minerais associados com o
número de cadastro MNPPP0509, denominada “Tarouca-Mões”.

2. Áreas setoriais
No que diz respeita às áreas setoriais de competência desta Direção Geral, salienta-se o seguinte:

Av. 5 de Outubro, 208
(Edifício Sta. Maria)
1069-203 Lisboa
Tel.: 217 922 700/800
Linha Azul: 217 922 861
www.dgeg.gov.pt

2.1 Recursos energéticos
A DGEG é a entidade licenciadora do projeto, ou seja, a entidade que autoriza a implementação do
projeto do ponto de vista técnico.
À data, a área abrangida pelo projeto em análise, não interfere com oleodutos nem com infraestruturas
de transporte e de distribuição de gás natural licenciadas por esta entidade.

2.2 Recursos geológicos
Na área em estudo não existe, à data, qualquer recurso hidrogeológico ou geotérmico qualificado ou em
vias de qualificação.
Relativamente a depósitos minerais (minas), apreciados os elementos disponibilizados na plataforma
Participa e com base na informação geográfica constante do DGEGSIG (Fig. 1) verifica-se que o projeto
insere-se numa área onde existe um pedido de prospeção e pesquisa (MNPPP0509) denominado
“Tarouca-Mões”, para prospeção de Volfrâmio, Estanho, Tantálio, Ouro e minerais associados (Aviso
738/2020, DR11, Série II, de 6 de janeiro). A empresa requerente é a IBERIAN RESOURCES PORUTGAL –
RECUROS MINERAIS, UNIPESSOAL; LDA.

Legenda:

área de intervenção
área de pedido de
prospeção e pesquisa
de depósitos minerais
MNPPP509 “TaroucaMões”
x

aerogerador

Fig. 1 – Recursos energéticos e recursos geológicos identificados na área do projeto
(Fonte: documentação do processo, DGEGSIG)

Tendo em conta a sobreposição acima identificada, importa referir que as Áreas de Prospeção e Pesquisa
são áreas onde decorrem atividades que visam a descoberta e caracterização de recursos geológicos até
à revelação de existência de valor económico. Relativamente ao pedido de prospeção e pesquisa
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referido é provável que este dê origem a um contrato e atribuição de direitos de prospeção e pesquisa
à empresa requerente.
Relativamente aos depósitos minerais, desde que sejam salvaguardados os direitos legais de revelação
e aproveitamento dos recursos geológicos esta Direção-Geral não se opõe ao projeto em análise.

No que respeita às massas minerais (pedreiras), apesar de à data não constar no registo de
licenciamento nenhuma pedreira na área do estudo, o licenciamento de pedreiras de classe 3 e 4 é
efetuado pelas câmaras municipais pelo que recomenda a sua consulta.

3. Conclusão
Tendo presente a documentação disponibilizada no portal Participa relativamente a esta consulta
pública e os interesses setoriais a salvaguadar, esta Direção-Geral dá parecer favorável condicionado à
salvaguarda dos diretos de prospeção pesquisa e eventual exploração de recursos geológicos do
domínio público do Estado, decorrentes do pedido de prospeção e pesquisa MNPPP509 “TaroucaMões”, que se encontra em fase final de tramitação por parte da DGEG. Alerta-se para o facto deste
parque eólico de Mourisca ter ligação com o parque eólico de Nave o qual também tem sobreposição
com a área deste pedido de prospeção e pesquisa.

Com os melhores cumprimentos,

Assinado por : MARIA LEONOR CAMILO SOTA
Num. de Identificação: BI077426380
Data: 2021.04.19 13:03:36+01'00'

Leonor Sota.
Coordenadora da Equipa SIG e Ordenamento
(Despacho nº 49/2020, de 31 /08/2020)

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

Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca
Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca
2021-03-10 - 2021-04-21
2021-04-22
Em análise
Ambiente (geral)
Avaliação de Impacte Ambiental
Procedimento de Avaliação
Parque Eólico de Mourisca, SA
Agência Portuguesa do Ambiente
Agência Portuguesa do Ambiente
Clara Sintrão

Eventos

Documentos da consulta
Resu
mo
não
Técni
co

Docum https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3384/volume.ii_resumo%20n%C3%A3o%20t%C
ento 3%A9cnico2021391987.pdf

Relat
ório
Sìntes
e

Docum https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3384/volume.i_relatorio.sintese20213919744.p
ento df

Adita
ment
o

Docum https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3384/volumeiv_%20plano%20geral%20de%20g
ento est%C3%A3o%20ambiental202139191037.pdf

Adita
ment
o

Docum https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3384/eia.spe.mourisca.a.61.01%20ento %20aditamento202139191055.pdf

EIA
Anex
os

Docum https://siaiabo.apambiente.pt/AIADOC/AIA3384/anexo%202%20ento %20ambiente%20sonoro20213919925.zip

EIA
Anex
os

Docum https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3384/anexo%203%20ento %20pecas.desenhadas20213919958.zip

Anex
os do
Adita
ment
o

Docum
https://siaiabo.apambiente.pt/AIADOC/AIA3384/anexos1_520213919148.zip
ento

Anex
os do
Adita
ment
o

Docum
https://siaiabo.apambiente.pt/AIADOC/AIA3384/anexos6_11202139191451.zip
ento

Participações
${id#1} ID 39782 Raul Cerveira Lima em 2021-03-10

Comentário:
De acordo com o Decreto-Lei n.o 152-B/2017 de 11 de dezembro, no Anexo V, "Conteúdo
mínimo do EIA", ponto 1, terá de ser feita "d) A estimativa dos tipos e quantidades de
resíduos e emissões previstos [de] (...) luz (...) durante as fases de construção e de
exploração" bem como, ponto 5, a "Descrição dos prováveis efeitos significativos do projeto
no ambiente, resultantes, nomeadamente: (...) c) (...) da emissão de (...) luz". A luz é,
demais, reconhecida como "poluente" pela EU {vd. e.g. Regulamento (UE) 2020/852 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho de 2020 [Capítulo 1, Artigo 2, ponto
10]}. Nas medidas para a fase de exploração (Resumo Não Técnico, p.25-26) lê-se, no sexto
ponto, “Para minimizar o risco de mortalidade no Sobreequipamento do 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)”. Independentemente de
outros impactos ambientais reconhecidos de um parque eólico ou do seu
sobreequipamento sobre os quais não me compete pronunciar, alguns dos quais
referenciados nos próprios documentos, celebre-se, neste projeto, a menção à iluminação e
ao seu impacto na proteção dos quirópteros. Porém, os documentos ainda assim carecem
de referências e cuidados que devem ser tidos em conta no que respeita à iluminação tanto
na fase de exploração como na de estaleiro. Desde logo, os quirópteros não são as únicas
espécies afectadas pela luz artificial, havendo reconhecidos impactos noutras espécies,
desde os insectos aos mamíferos, passando pela avifauna, répteis e herpetofauna e,
inclusive, na flora. Importa ainda salientar o impacto paisagístico e no aumento do brilho

difuso do céu em zonas privilegiadas de céu escuro como são as de uma região isolada de
montanha. Por outro lado, não há referência ao tipo, quantidade ou orientação da luz a ser
instalada. Assim, a iluminação não deverá ser de cor branca por esta conter comprimentos
de onda curtos (nomeadamente, o azul), com maiores impactos nos ecossistemas, no
encandeamento e no aumento do brilho difuso do céu. Deverá, por isso, ser usada
exclusivamente luz âmbar, com temperatura de cor inferior a 2200 Kelvin,
preferencialmente rondando os 1800 K. Qualquer fonte de luz deverá ser instalada a altura
baixa (no máximo poucos metros acima do solo) e estritamente orientada para baixo, em
luminárias que não permitam fugas laterais ou superiores. Sendo área de ambiente natural,
o fluxo luminoso não deverá ser excessivo, recomendando-se valores máximos de
iluminância na ordem dos 2 a 5 lux no solo, plenamente suficientes para circulação e
atividades ordinárias, incluindo leitura de documentos. Para algum tipo de manutenção à
noite excepcional que requeira mais luz, estes valores podem ser momentaneamente
ultrapassados. Saliente-se ainda que nada é referido nos documentos quanto à iluminação
durante a fase de estaleiro. A luz a utilizar durante esta fase deverá ser tão pouca quanto
possível e pelo menor período de tempo possível e iluminando exclusivamente a área de
estaleiro, sem fuga de fotões para o exterior do(s) recinto(s). Não existindo qualquer
relação comprovada entre luz à noite e segurança criminal, não deverá ser utilizada
nenhuma iluminação “de segurança” nos períodos não laborais, devendo, se necessárias e
pelas razões expostas anteriormente, optar-se por outras medidas de segurança com
menor impacto ambiental à noite. Sugere-se, finalmente, a monitorização do brilho do céu
e do impacto da luz requerida pela segurança aeronáutica, tendo em conta que o aumento
da densidade de fontes de luz diminuirá a escuridão do local. Louvando a inclusão da luz
como agente perturbador dos quirópteros, seguem mesmo assim estes comentários com o
classificador de "discordância" pela ausência de referência, na presente forma, a outras
medidas mitigadoras dos impactos da luz artificial no local acima expostas. Raul Cerveira
Lima Física, Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto Investigador em poluição
luminosa, Centro de Investigação da Terra e do Espaço da Universidade de Coimbra
(CITEUC)
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

