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O QUE É O RNT?
O RNT resume os aspetos mais importantes do EIA e encontra-se escrito
numa linguagem simples, clara e concisa, de modo a facilitar a
participação de todos os interessados no processo de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA) através da designada “Consulta Pública”.

QUAIS OS OBJETIVOS DO PROJETO?
O Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso
contempla a construção de um total de 3 aerogeradores, com uma
potência nominal de 2 MW e uma produção estimada de 18,75
GWh/ano, contribuindo para o aumento da produção anual de energia
elétrica a partir de fonte renovável não poluente: o vento.

QUEM LICENCIA O PROJETO?
Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)

QUAL A AUTORIDADE DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL?
Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
2

1. O QUE É O PROJETO?
O Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso contempla a construção de um total de 3
aerogeradores, com uma potência nominal de 2 MW. O atual Parque Eólico de Trancoso possui 14
aerogeradores de 2 MW, já implantado e ligado à rede desde 2008.
Prevê-se a produção anual média de 18,75 GWh/ano de ENERGIA RENOVÁVEL, o que representa um
contributo muito positivo no COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS.

COMPONENTES DO PROJETO
A implantação do Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso implica a instalação/execução dos
seguintes elementos e infraestruturas principais:
• Três (3) aerogeradores – SB-TR1, SB-TR2 e SB-TR3 - com uma potência nominal unitária de 2MW;
• Três (3) plataformas para montagem dos aerogeradores, em cada um dos aerogeradores;
• Acessos aos aerogeradores novos;
• Vala de cabos elétricos e de comunicação, entre os novos aerogeradores e do aerogerador novo mais
próximo (SB-TR1) até à subestação do Parque Eólico de Trancoso existente.
Todas as áreas de intervenção serão recuperadas no final.
T2019-657
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2. QUAL O ENQUADRAMENTO DO PROJETO?

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.
Assim, ao permitir o aumento da energia produzida por fontes renováveis, o projeto contribui, por um lado,
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 fósseis para produção de energia, e, por outro, contribui
diretamente para o cumprimento dos desígnios nacionais e regionais de investimento e promoção de fontes
de energia renovável na produção energética, cooperando para o esforço nacional de alcance da neutralidade
carbónica da economia e adaptação às alterações climáticas.
O PNEC 2030 (Plano Nacional Integrado Energia e Clima 2030) representa o principal instrumento de política
energética e climática integrada para a década 2021-2030, estabelecendo metas de redução de emissões de
gases com efeito estufa (GEE) de 45 a 55% de redução de emissões, com uma meta de 47% de incorporação de
renováveis no consumo final de energia, através da reconfiguração do sistema elétrico nacional com 80% de
fontes renováveis na produção de eletricidade em 2030 (com a duplicação da produção renovável e
encerramento das centrais eletroprodutoras a carvão).

T2019-657
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2. QUAL O ENQUADRAMENTO DO PROJETO?
Enquadramento do projeto no regime jurídico de AIA
O Estudo de Impacte Ambiental 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).
O Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso é abrangido pelo Anexo II do Decreto-lei
n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que tipifica os projetos que estão sujeitos a procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental, nomeadamente, no ponto 3 do Anexo II - Indústria da Energia”, alínea i)
“Aproveitamentos de energia eólica para produção de eletricidade”, o qual fica sujeito a Avaliação de
Impacte Ambiental obrigatória uma vez que:
•

É um projeto de Sobreequipamento de um parque eólico existente que não foi sujeito a AIA;

•

Nas imediações, a uma distância inferior a 2 km deste parque, existem outros parques eólicos em
exploração (Parque Eólico da Beira Interior (sub-parque Rio de Mel-Castanheira e Parque Eólico de
Picoto (sub-parque São Gens)).

T2019-688
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3. ONDE FICA O PROJETO?
REGIÃO

DISTRITO

NORTE |
Douro

Viseu

Centro |
Beiras e Serra
da Estrela

Guarda
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CONCELHO

FREGUESIA

Sernancelhe Freguesia de Arnas

Trancoso

União de freguesias de Torre de
Terrenho, Sebadelhe da Serra e
Terrenho e freguesia de Castanheira

Figura 1 – Enquadramento Administrativo do Projeto
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3. ONDE FICA O PROJETO?
ENQUADRAMENTO EM ÁREAS SENSIVEIS
A área estudada para o Projeto não se sobrepõe
com quaisquer áreas integradas no Sistema
Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) – ver Figura
3.
Áreas sensíveis na envolvente:
• Biótopo Corine Serra da Lapa (~10 km);

•

Zona de Proteção Especial (ZPE) do Vale do Côa
(~16 km);

•

Áreas Importantes para as Aves (IBA) Vale do
Côa (~16 km);

•

Sítio de Importância Comunitária (SIC) do Rio
Paiva (~20 km).

Figura 3 – Enquadramento do Projeto em Áreas Sensíveis
T2019-657
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3. ONDE FICA O PROJETO?
O QUE EXISTE NA ÁREA ATUALMENTE?
Uso marcado pela pré-existência das demais máquinas do Parque Eólico de Trancoso, com predominância de
matos com afloramentos rochosos, seguido de áreas agrícolas e florestal de produção.

Fotografia 1 – Matos e afloramentos rochosos

Fotografia 2 – Áreas agrícolas e Parque Eólico de Trancoso

Zonas habitacionais (pequenos aglomerados rurais) encontram-se a mais de 1,5km.
Presença de três habitats naturais protegidos, dos quais um é prioritário para a conservação – subestepes de
gramíneas, florestas de castanheiro e vertentes rochosas com vegetação casmofítica.

T2019-657

Fotografia 3 – Subestepes de gramíneas

Fotografia 4 – Castanheiros

Fotografia 5 – Vegetação casmofítica
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4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?
A implementação do Projeto em análise tem associado um conjunto de ações, que gera um conjunto de
efeitos e potenciais impactes ambientais, negativos e positivos, no decurso das fases de construção, exploração
e desativação, que assumem relevância no âmbito do presente Projeto.

QUAIS AS PRINCIPAIS AÇÕES CAUSADORAS DE IMPACTES? | Fase de construção
- Implantação e utilização do estaleiro;
- Circulação de viaturas, maquinaria e veículos pesados afetos à obra
- Trabalhos de desmatação e decapagem das frentes de obra
- Movimentação de Terras
- Abertura de acessos aos Aerogeradores
- Execução da fundação das torres dos aerogeradores (abertura de caboucos para as fundações e betonagem
dos maciços de fundação)
- Execução das plataformas de montagem dos aerogeradores
- Abertura e fecho de valas para interligação dos cabos elétricos e de comunicação entre os aerogeradores
novos e a subestação existente
- Montagem dos aerogeradores (torre, cabine e pás)
- 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.
T2019-657
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4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?
FUNDAÇÃO DO AEROGERADOR

Escavação do cabouco

Betonagem de betão de limpeza na
fundação

Fundação com betão de limpeza

Fundação com betão de limpeza

Fundação betonada e pronta
para ser aterrada

MONTAGEM DO AEROGERADOR

Plataforma de montagem
do aerogerador

T2019-657

Trabalhos de montagem da torre de um aerogerador

Trabalhos de transporte e montagem dos pás de um aerogerador

10

4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?
CONSTRUÇÃO DE VALAS DE CABOS ELÉTRICOS

Trabalhos de Escavação da Vala

Colocação da areia na base da vala de Cabos

Colocação da Rede de sinalização vermelha

T2019-657

Colocação de Cabo

Vala de Cabos após recuperação paisagística

Colocação das lajetas de proteção
mecânica

Vala de Cabos após anos em exploração

11

4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?
QUAIS AS PRINCIPAIS AÇÕES CAUSADORAS DE IMPACTES? | Fase de exploração
- Produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável não poluente
- Presença/Funcionamento dos elementos de projeto do Sobreequipamento (aerogeradores e acessos)
- Manutenção e reparação dos equipamentos e acessos do sobreequipamento

QUAIS AS PRINCIPAIS AÇÕES CAUSADORAS DE IMPACTES? | Durante quanto tempo?
Construção do Projeto do Sobreequipamento do
Parque Eólico de Trancoso
1- Assinatura do Auto de Consignação

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

2- Construção do Acesso e da Plataforma
3- Execução da Fundação do Aerogerador
4- Construção da Vala e Instalação dos Cabos
5- Montagem do Aerogerador
6- Comissionamento e Período Experimental
7- Adaptações das Instalações Elétricas e Sistemas de Comando da Subestação
8- Conclusão do Acesso e Requalificação Ambiental
9- Assinatura do Auto de Receção
T2019-657
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4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?
QUAIS AS PRINCIPAIS AÇÕES CAUSADORAS DE IMPACTES? | Fase de desativação
- Desmontagem dos aerogeradores e equipamentos associados
- Circulação de viaturas e maquinaria para transporte de equipamentos e materiais
- Recuperação paisagística da área desmobilizada

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL SEM 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. De realçar alguns fatores como o Clima e alterações climáticas, pois é
expectável que o clima na região em estudo sofra uma evolução em linha com as projeções climáticas realizadas
a nível nacional, o que se refletirá sobretudo no aumento da temperatura média anual e no aumento da
frequência de fenómenos climáticos extremos.

T2019-657
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4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?
CARGAS AMBIENTAIS GERADAS PELO PROJETO
Consumo de
matérias-primas

FASE DE CONSTRUÇÃO

FASE DE EXPLORAÇÃO

Materiais
Materiais comummente utilizados nas obras de construção civil, nomeadamente
betão pronto, cimento, ferro, madeira, brita, areia, aço, tubagens, cabos diversos,
entre outros.
No que respeita 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 anti corrosão
(Torre).

Energia
Produção de energia elétrica a partir de
fonte renovável.

Energia
Essencialmente combustíveis fósseis, necessários para o funcionamento dos
veículos e geradores utilizados durante a construção.

Emissões
atmosféricas

T2019-657

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.

Não é expectável a produção de
emissões atmosféricas que cause
incómodo a recetores sensíveis na
envolvente.
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4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?
CARGAS AMBIENTAIS GERADAS PELO PROJETO
FASE DE CONSTRUÇÃO

FASE DE EXPLORAÇÃO

Águas residuais

Não se verificará a estadia em permanência dos trabalhadores em obra. Assim,
não existirão cozinhas nem casas de banho com fossa séptica. 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.

Sem águas residuais

Ruído e vibrações

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.

Os níveis de ruído do aerogerador
estarão em conformidade com as
normas europeias em vigor.

Resíduos

Resíduos da limpeza e desmatação dos terrenos, resíduos sólidos urbanos
resultantes do funcionamento do estaleiro e resíduos gerados nas operações de
construção, que serão encaminhados para operadores de gestão de resíduos
licenciados.
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.

Os resíduos resultantes da fase de
exploração são peças e equipamentos
substituídos, materiais resultantes de
manutenções, óleos usados e outros
produtos provenientes da lubrificação
dos componentes (que serão recolhidos
em recipientes próprios e transportados
para destino final, por empresa
devidamente licenciada).

T2019-657
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4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?
AVALIAÇÃO GLOBAL
DE IMPACTES
DE IMPACTES
AMBIENTAIS CUMULATIVOS
•

Na envolvente próxima da área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso
observam-se para além do próprio Parque Eólico de Trancoso, outros parques eólicos num raio de
abrangência, 15 km, nomeadamente nas direções sul, este e oeste:

T2019-657
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4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?
AVALIAÇÃO DE
GLOBAL
IMPACTES
DE IMPACTES
AMBIENTAIS CUMULATIVOS
•

Dada a natureza do Projeto em avaliação, a implementação e sua operação, o mesmo não acarreta
efeitos cumulativos negativos 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.

•

É importante diferenciar entre os descritores que, pela presença de empreendimentos semelhantes 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:
•

Para os descritores como qualidade do ar, solos, ocupação do solo, geologia e geomorfologia, recursos
hídricos, património, ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo não é expectável a
ocorrência de impactes cumulativos.

•

Biodiversidade - prevêem-se que existam impactes cumulativos, sobretudo no que diz respeito à mortalidade
de aves e morcegos na fase de exploração. Dependendo dos valores de mortalidade e dimensão das
populações das espécies afetadas estes poderão ser impactes pouco significativos (espécies comuns) ou
significativos (espécies ameaçadas).

T2019-657

17

4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?
AVALIAÇÃO DE
GLOBAL
IMPACTES
DE IMPACTES
AMBIENTAIS CUMULATIVOS
•

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.

•

Clima e alterações climáticas - 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.
Destaca-se também o efetivo contributo para a produção por intermédio de energias renováveis, aproveitando,
neste caso particular, o abundante recurso que é o vento nesta região do país e as características favoráveis
para o desenvolvimento desta alternativa energética.

•

Paisagem - a concentração de diversos elementos indutores de intrusões visuais negativas contribui
inevitavelmente para a crescente artificialização da paisagem em estudo, já atualmente muito transformada
pela presença de alguns Parques Eólicos, mas mantendo apesar disso o seu valor cénico e singularidade.
Contudo, pode-se considerar que, no caso do presente Sobreequipamento, com apenas mais três novas
estruturas, o acréscimo na intrusão visual existente será na generalidade pouco significativo, podendo-se
inclusivamente afirmar que a presença de estruturas semelhantes na proximidade contribuirá para a menor
expressão das novas estruturas propostas

T2019-657
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4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?
AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES
FASE DE CONSTRUÇÃO
•

Intervenções terão efeitos negativos ao nível de vários descritores, no entanto a adoção das medidas
de minimização recomendadas para esta fase, as quais o proponente se compromete a cumprir, bem
como o seu correto acompanhamento ambiental, garantirá a reduzida significância dos impactes
conduzindo, em geral, a impactes pouco significativos, não se justificando preocupações acrescidas.
• De salientar os sistemas ecológicos para os quais a grande generalidade dos impactes identificados é
de cariz negativo:

T2019-657

•

Flora e vegetação - destruição de vegetação - giestal e souto - devido à desmatação, desarborização,
escavações e terraplenagens para implantação das estruturas de projeto. Contudo, este será um impacte
pouco significativo, uma vez que a área afetada é diminuta e não serão afetados habitats naturais de interesse
comunitário. Prevê-se que estas mesmas ações levem à perda de espécies de interesse para a conservação,
nomeadamente giesta-branca. Os restantes impactes na fase de construção serão pouco significativos.

•

Fauna – perda de habitat pela destruição de vegetação, contudo de carácter local e em pequenas áreas,
originando impactes pouco significativos. Das obras irá decorrer um impacte relativo à perturbação da fauna
presente na envolvente das obras, contudo prevê-se que este será um impacte minimizável e pouco
significativo..
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4. QUAIS OS IMPACTES DO PROJETO?
AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES
FASE DE EXPLORAÇÃO
•

Destacam-se os impactes positivos (ainda que limitados em função da magnitude do projeto):
•

socioeconómico - pela dotação do país com mais 6 MW de potência instalada, e um
investimento de 3,5 milhões de euros;

•

clima e alterações climáticas - 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.

• De salientar os sistemas ecológicos :
•

T2019-657

Fauna - os principais impactes proveem desta fase e dizem respeito à mortalidade e efeito de exclusão de
aves e morcegos. A mortalidade num parque eólico decorre da colisão de aves e morcegos com as
turbinas e de barotrauma de morcegos (devido à pressão existente na parte de trás das pás durante a
rotação). A mortalidade de aves e morcegos associada ao projeto é um impacte pouco significativo,
quando afeta espécies mais comuns, e significativo, quando afeta espécies ameaçadas. Destaca-se ainda
o potencial impacte de perturbação sobre o lobo.
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?
O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
De uma forma geral, para a Fase Prévia à Construção / Licenciamento definiram-se medidas que visam
minimizar os impactes negativos que possam advir da Fase de Construção:
A implantação do Projeto de execução terá de respeitar os
condicionamentos do Sobreequipamento do Parque Eólico de
Trancoso correspondente à Figura 24 do PAAO, Anexo V do
Volume IV – Anexos.
Antes de iniciar a desmatação balizar as áreas de habitats
6220*, 8220 e 9260 presentes na envolvente da área a
intervencionar.
Evitar a execução de trabalhos que causem maior
perturbação entre abril e agosto, pois este corresponde ao
período de reprodução do lobo; e entre março e julho,
período de reprodução da maioria das aves com estatuto de
proteção potencialmente presentes na área.
Elaborar um Plano de integração Paisagístico ou Plano
Recuperação Paisagístico, de forma a garantir
enquadramento paisagístico adequado que garanta
atenuação das afetações visuais associadas à presença
obra e respetiva integração na área envolvente
T2019-657
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De forma a manter tanto quanto possível as condições
naturais de escoamento, projetar a configuração das
plataformas de montagem dos aerogeradores, vala de
cabos e acessos, de modo a evitar, se possível, a interseção
de linhas de água/escorrência existentes e/ou, em caso de
afetação direta, executar sistemas de drenagem que
assegurem a normal circulação das águas (passagens
hidráulicas, valetas, entre outras infraestruturas).
Divulgar o programa de execução das obras às populações
interessadas, designadamente à população residente na
área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir
o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais
ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais
afetações à população, designadamente a afetação das
acessibilidades.
Deverá ser prevista a balizagem aeronáutica diurna e
noturna de acordo com a Circular Aeronáutica n.º 10/03.
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?
O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
Deverá ser remetido à Força Aérea as coordenadas de
implantação e altitude máxima dos aerogeradores.
Solicitar à APA emissão de TURH para as linhas de água
atravessadas pelo acesso a beneficiar.
Se aplicável, solicitar autorização à Câmara Municipal para
implementação de valas técnicas na zona de servidão das
estradas/caminhos municipais.

Solicitar à DGEG parecer para a implantação do Projeto em
áreas de Prospeção e Pesquisa de Depósitos Minerais (Em
publicitação), Prospeção e Pesquisa de Depósitos Minerais
(Pedido) e Áreas de Salvaguarda de Exploração de Urânio.
Obter cadastro das infraestruturas identificadas no
trabalho
de
campo
(infraestruturas
hidráulicas,
telecomunicações e outras) e analisar se há
condicionamentos aplicáveis ao desenvolvimento do
Projeto.

Para a Fase de Construção, definem-se medidas que visam reduzir os impactes negativos inerentes a cada
atividade potencial geradora de impacte, das quais se destacam as seguintes:

PLANEAMENTO DA OBRA, ESTALEIRO E ÁREAS A INTERVENCIONAR
Assegurar a implementação de
Acompanhamento Ambiental da Obra.

um

Plano

de

A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com
exceção dos locais de manuseamento e armazenamento de
substâncias poluentes.
T2019-657

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.
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?
O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
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.
O estaleiro deverá possuir instalações sanitárias amovíveis.
Restringir os trabalhos ao período diurno.

Assegurar o escoamento natural (passagens hidráulicas e
valetas) em todas as fases de desenvolvimento da obra.

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

DESMATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão
ser limitados às áreas estritamente necessárias, que foram
previamente balizadas. As áreas adjacentes às áreas a
intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas
como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou
decapadas.
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Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras
deverão ser programados de forma a minimizar o período
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.
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?
O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
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.

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.

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.
Durante as ações de escavação, a camada superficial de
solo (terra vegetal) deverá ser cuidadosamente removida e
depositada em pargas.

GESTÃO DE MATERIAIS, RESÍDUOS E EFLUENTES
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.
Não utilizar recursos naturais existentes no local de
implantação do projeto. Excetua-se o material sobrante das
escavações necessárias à execução da obra.
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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.
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?
O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
Deverá proceder-se com frequência adequada à recolha dos
resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu
armazenamento temporário no estaleiro, devidamente
acondicionados e em locais especificamente preparados para
o efeito.

Os 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.

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.

Os resíduos resultantes da obra deverão ser armazenados
temporariamente em contentores no estaleiro, para
posterior transporte para operador de gestão de resíduos
autorizado.

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.
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.
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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.
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?
O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
ACESSOS, PLATAFORMAS E FUNDAÇÕES
Utilizar tout-venant criado a partir de rochas existentes na
região, caso exista.
Nos acessos a construir deverão ser utilizados materiais não
impermeabilizantes, exceto nos casos em que a inclinação dos
mesmos obrigue à introdução de betuminoso.

Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deverá
recorrer-se a técnicas de pré-corte e ao uso de microretardadores, atenuando desta forma a intensidade das
vibrações produzidas.

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E FUNCIONAMENTO DE MAQUINARIA
O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efetuado em trajetos
que evitem ao máximo o incómodo das populações. Caso tal
seja inevitável, o trajeto deverá ser o mais curto possível e ser
efetuado a velocidade reduzida e com sinalética para o efeito.
Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do
público em geral, às zonas de obra.
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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.
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?
O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS INTERVENCIONADAS
Assegurar a implementação do Plano Recuperação e
Integração Paisagística, a elaborar em fase de Projeto de
execução. Todas as áreas degradadas pelo decorrer da obra
deverão ser recuperadas, nomeadamente a zona de estaleiro
e as áreas de depósito e empréstimo de materiais, repondo,
no mínimo, a situação original (anterior ao início da obra).
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.
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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.
Efetuar a modelação 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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5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?
O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
Para a Fase de Exploração, define-se igualmente um conjunto de medidas que visam mitigar os impactes
identificados nos vários descritores ambientais, das quais se destacam:
As ações deverão à exploração do PE deverão restringir-se às
áreas já ocupadas, devendo ser compatibilizada a presença do
empreendimento com outras atividades presentes.
Assegurar a manutenção adequada do sistema de sinalização
para que o mesmo funcione nas devidas condições.
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.
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.).
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A iluminação dos aerogeradores deverá ser reduzida ao
mínimo recomendado para segurança aeronáutica,
evitando também a atração para aves ou morcegos.

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

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.
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?
O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
Para a Fase de Desativação, tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projeto e a dificuldade em
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, apresentado um estudo das respetivas alterações e 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.
T2019-657
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?
O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
Salientam-se de seguida as Medidas Específicas propostas no EIA.

BIODIVERSIDADE
Fase de construção
-Deve ser evitada a realização de quaisquer trabalhos em período noturno
- Sinalizar devidamente os limites de velocidade de 20km/h dentro da área de obra, minimizando o risco de atropelamento de
fauna
Fase de exploração
- Deverá ser efetuada a monitorização de flora, lobo, quirópteros e avifauna, durante as fases de pré-construção, construção e
num período mínimo de 3 anos após o início da entrada em funcionamento do Parque Eólico, para eventual identificação de
impactes potencialmente subavaliados no presente estudo
- 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
- Caso ocorra mortalidade considerável de espécies de morcegos 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)

T2019-657
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS OS IMPACTES?
O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
PATRIMÓNIO
Fase de construção
- Prospeção sistemática da área de escavação do estaleiro, áreas de empréstimo e vazadouros, antes e depois de se proceder à
desmatação, até se atingir o substrato rochoso ou os níveis minerais dos solos removidos e acompanhamento arqueológico
sistemático e integral de todos os revolvimentos de terras vegetais, com registo fotográfico e gráfico do processo seguido.
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
- Deve ter-se em conta que devido à extensão do projeto, sempre que existam duas ou mais máquinas de remoção de terras a
trabalhar ao mesmo tempo e no espaço de mais de 20m entre ambas, deverá existir um segundo Arqueólogo / Técnico de
Arqueologia de forma a assegurar esse trabalho
- Deverão ser realizados Relatórios de Progresso / Notas Técnicas - sempre que necessário / solicitado pelo dono de obra ou
pela tutela - e um Relatório Final. Este relatório deverá incluir um estudo sumário / caracterização do espólio recolhido

T2019-657
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6. O QUE SERÁ MONITORIZADO?
MONITORIZAÇÃO PROPOSTA
Para além das medidas de minimização propostas para os diferentes impactes identificados, é importante
monitorizar os impactes causados pelo Projeto para verificar se as medidas de minimização são eficazes ou se é
necessária a implementação de medidas adicionais.
Neste sentido propõe-se:
•

Acompanhamento Ambiental de Obra – que constitui 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 diretrizes foram desenvolvidas em plano
próprio, volume autónomo do EIA;

•

Planos de Monitorização - da análise de impactes efetuada para o Projeto, considera-se haver necessidade
de proceder à monitorização ao nível da Biodiversidade, nomeadamente Flora e Vegetação, Avifauna,
Quirópteros e Lobo (através da integração do Parque Eólico de Trancoso no Plano de Monitorização do Lobo
do Douro Sul). Estes planos devem compreender as fases de pré-construção e construção e um período de
pelo menos 3 anos de monitorização após o início da exploração.
T2019-657
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7. CONCLUSÕES
CONCLUSÕES
O Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso, em fase de Estudo Prévio, promovido pela
empresa GENERG, será constituído por três aerogeradores, que ligarão através de uma vala de cabos elétricos
diretamente à subestação existente no interior do atual parque. Esta vala será construída paralelamente ao
acesso existente do parque (maioritariamente) e ao acesso a beneficiar e/ou a construir no âmbito do Projeto.
Os aerogeradores terão uma potência nominal de 2 MW, uma altura de 120 m e uma produção estimada de
18,75 GWh/ano.
Na avaliação ambiental do Projeto verificou-se que as intervenções previsíveis na fase de construção irão ter
efeitos negativos ao nível de vários fatores ambientais conduzindo exclusivamente a impactes pouco
significativos a nulos. Na fase de exploração é quando se irão sentir os impactes positivos do Projeto, ainda que
de pouca significância em função da magnitude reduzida do projeto, com o contributo para o Plano Nacional de
Ação para as Energias Renováveis 2020, em função da obtenção de energia elétrica a partir de fontes
renováveis, contribuindo essa fonte de energia limpa para evitar a queima de combustíveis fósseis e emissões
significativos de gases com efeito de estudo.
A implementação das medidas de minimização recomendadas no EIA, bem como o seu correto
acompanhamento através do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra e a implementação de planos de
monitorização, garantirá a reduzida significância dos impactes.
Atendendo à tipologia de Projeto, considera-se o Projeto como viável em termos ambientais e sociais, sem
prejuízo de assegurar o conjunto de medidas e assegurar o cumprimento dos planos propostos.
T2019-657
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