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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, a 
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, comunicou à Agência 
Portuguesa do Ambiente, IP (APA) que a empresa Generg Ventos de Trancoso - Energias Renováveis, Lda., 
proponente do projeto “Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso”, submeteu o processo naquela 
entidade. Para o efeito, o proponente submeteu no módulo LUA da plataforma SILIAMB, o Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) sobre o referido projeto, em fase de estudo prévio.  

A fim de dar cumprimento à legislação em vigor sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nomeadamente 
ao artigo 9º do RJAIA, a APA, na qualidade de autoridade de AIA, considerou que estavam reunidos os 
elementos necessários à correta instrução do procedimento de AIA, pelo que nomeou a respetiva Comissão 
de Avaliação (CA), representada pelos seguintes técnicos: 

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

 APA: Dr.ª Cristina Sobrinho (consulta pública) 

 APA/ARH Norte: Arq. Paisagista André Nascimento 

 APA/DGA: Eng.ª Margarida Guedes 

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

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

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

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro): Dr. António Martins 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte): Arq. Rosário Magalhães 

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

 Administração Regional de Saúde do Centro (ARS-Centro): Dr.ª Ana Isabel Viseu 

 Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) 

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

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

Dado que o projeto consiste num sobreequipamento de um parque eólico que não foi sujeito a AIA, que não 
se insere em áreas sensíveis, e que a totalidade dos aerogeradores do sobreequipamento, do Parque Eólico 
de Trancoso e de parques eólicos a menos de 2 km (Parque Eólico da Beira Interior (sub-parque Rio de Mel-
Castanheira e Parque Eólico de Picoto (sub-parque São Gens)) é superior a 20, o projeto enquadra-se no 
ponto 3i, do Anexo II, do diploma mencionado, respeitante a “Aproveitamento da energia eólica para 
produção de eletricidade”. 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em avaliação é composto pelos seguintes documentos: 

 Volume I: Resumo Não Técnico 

 Volume II: Relatório Síntese 

 Volume III: Peças Desenhadas 

 Volume IV: anexos 

 Volume V: Aditamento 
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O EIA foi elaborado pela empresa QUADRANTE – Engenharia e Consultoria, no período compreendido entre 
janeiro de 2020 e abril de 2021. 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

O procedimento de avaliação de impacte ambiental contemplou o seguinte: 

1. Instrução do procedimento e nomeação da Comissão de Avaliação. 

2. Realização, a 03/03/2021, de reunião com o proponente e consultor para apresentação do projeto e do 
EIA à CA. 

3. Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da documentação adicional e 
consulta do estudo prévio: 

- Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, os quais foram submetidos pelo 
proponente sob a forma de Aditamento ao EIA; 

- Após análise deste documento, foi considerado que o mesmo, de uma maneira geral, dava resposta às 
lacunas e dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme a 17/05/2021. 

4. Abertura de um período de Consulta Pública, ao abrigo do artigo 15.º Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 
de outubro, na atual redação, que decorreu de 24 de maio a 6 de julho de 2021. 

5. Realização, a 08/07/2021, da visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde 
estiveram presentes alguns representantes da CA, do proponente, da equipa projetista e da equipa que 
elaborou o EIA.  

6. Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e respetivo Aditamento, 
tendo em conta as valências das entidades representadas na CA e ponderados todos os fatores em 
presença, incluindo os resultados da participação pública. 

7. Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade 
ambiental do projeto. 

3. O PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA). 

3.1 ANTECEDENTES  

O projeto em análise é o Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso, que contempla a instalação de 
mais três aerogeradores com 2 MW de potência unitária que se ligarão por vala subterrânea à subestação 
do Parque Eólico de Trancoso existente. 

O processo de licenciamento do Parque Eólico de Trancoso teve o seu início em 2007. Trata-se de um projeto 
que não foi sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental uma vez que que não se encontrava enquadrado nos 
limites estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio. De igual forma, por não ocorrer ocupação 
de solos com a classificação de REN ou área incluída em Rede Natura 2000, não se precedeu a procedimento 
de Avaliação de Incidências Ambientais. Em termos de procedimento administrativo foi unicamente operada 
uma alteração do PDM de Trancoso, publicada em Diário da República de Novembro de 2007, para além do 
óbvio licenciamento junto da DGEG e licenciamento camarário junto da Câmara Municipal de Trancoso. 

Atualmente, o parque eólico tem uma capacidade instalada de 28 MW, distribuída por um total de 14 
aerogeradores ENERCON, de modelo E-82, com uma potência nominal de 2 MW e iniciou a sua produção em 
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setembro de 2008, tendo tido uma produção média anual (entre 2009 e 2020 (anos completos)) de 
79,5 GWh. 

O Parque Eólico de Trancoso é dotado de uma subestação, a partir da qual se estabelece a ligação à Rede 
Nacional de Distribuição de Energia Elétrica, cuja ligação é estabelecida através de uma linha elétrica, a 60 kV, 
a partir da subestação do parque até à subestação da EDP distribuição de Trancoso, e tem uma extensão de 
aproximadamente, 11 km. A ligação do parque eólico à rede está limitada a uma potência de injeção de 
30 100 MW. 

3.2 LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO 

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso localiza-se na freguesia de Arnas, concelho de 
Sernancelhe e na União de freguesias de Torre de Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho e na freguesia 
de Castanheira, concelho de Trancoso. Em termos regionais, estes concelhos inserem-se, respetivamente, no 
distrito de Viseu e Guarda, nas regiões Norte e Centro (NUT II) e nas sub-regiões Douro e Beiras e Serra da 
Estrela (NUTIII), respetivamente. 

A área de estudo do Sobreequipamento 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. Contudo, importa referir que na envolvente 
da área de estudo, encontram-se as seguintes áreas sensíveis: 

 Biótopo Corine Serra da Lapa, a cerca de 10 km a oeste; 

 Zona de Proteção Especial (ZPE) Vale do Côa (PTZPE0039) e Área Importante para as Aves (IBA) Vale do 
Côa (PT006), a cerca de 16 km a este; 

 Zona Especial de Conservação (ZEC) Rio Paiva (PTCON0059), a cerca de 20 km a oeste. 

No que respeita a outros parques eólicos existentes na envolvente do Sobreequipamento (buffer de 15 km), 
de referir o Sub-parque São Gens (19 aerogeradores) do Parque Eólico de Picoto, a cerca de 2 km a oeste dos 
novos aerogeradores e o Sub-parque Rio de Mel-Castanheira (5 aerogeradores) do Parque Eólico da Beira 
Interior, a cerca de 4 km a sul dos novos aerogeradores. 

Ligeiramente mais distante, a cerca de 6 km, encontra-se o Sub-parque Sernancelhe (28 aerogeradores 
licenciados e sete aerogeradores em licenciamento) do Parque Eólico Douro Sul. 

Mais distante, encontra-se o Sub-parque Cabeço do Oiro (10 aerogeradores) do Parque Eólico da Beira 
Interior, a cerca de 6 km a sudoeste; o Sub-parque Pisco (oito aerogeradores) do Parque Eólico de Picoto, a 
cerca de 12 km a sudeste; o Parque Eólico de Picoto, a cerca de 15 km a este e o Parque Eólico de Sirigo, a 
cerca de 10 km a norte dos novos aerogeradores. 

3.3 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso tem como objetivo a produção de energia 
elétrica a partir de uma fonte renovável e não poluente - o vento, contribuindo para a diversificação das 
fontes energéticas do país, e para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português, no 
que diz respeito à produção de energia a partir de fontes renováveis e à redução em mais de 45% da emissão 
de gases com efeito de estufa até 2030. 

Para o efeito, o projeto irá reforçar a capacidade de produção de energia elétrica do Parque Eólico de 
Trancoso, com a instalação de mais três aerogeradores (potência unitária de 2 MW), à qual corresponderá 
uma potência total instalada máxima de 6 MW, com a qual se estima produzir cerca de 18,75 GWh/ano. 
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3.4 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso será constituído por três aerogeradores, de 2 MW de 
potência unitária.  

A energia elétrica produzida pelos novos aerogeradores será conduzida, através de uma vala de cabos 
subterrâneos, a 20 kV, à subestação do Parque Eólico de Trancoso. A ligação à Rede Elétrica de Serviço Público 
(RESP) é estabelecida na subestação de Trancoso da EDP Distribuição, através de uma linha elétrica (já 
existente, a 60 kV, com uma extensão aproximada de 11 km. A ligação do parque eólico à RESP está limitada 
a uma potência de injeção de 30 100 MW. 

O projeto é constituído pelas seguintes infraestruturas: três aerogeradores e respetivas plataformas, rede 
elétrica subterrânea de cabos de interligação dos aerogeradores à subestação, novos acessos e beneficiação 
de acessos existentes. 

No quadro seguinte são apresentadas as principais características do projeto em avaliação. 

Potência Instalada 6 MW 

Produção média prevista 18,75 GWh/ano 

Aerogeradores 

Número 3 

Potência unitária 2,0 MW 

Altura 120 m 

Diâmetro do rotor 150 m 

Posto de transformação Interno 

Número de pás 3 

Velocidade de rotação do rotor 6-21 rpm 

Velocidade do Vento 

Potência nominal 16 m/s 

Início de funcionamento 2 m/s 

Paragem 28 m/s 

Acessos do 
Sobreequipamento 

a construir Extensão 301 m 

a beneficiar Extensão 1 621 m 

Vala de cabos 

Largura 0,6 m 

Profundidade 1,0 m 

Extensão 3 440 m 

 

O modelo de aerogerador que se prevê utilizar tem como características gerais uma torre com 120 m de 
altura e um diâmetro de rotor de 150 m.  

Os aerogeradores são basicamente constituídos por uma estrutura tubular cónica, que suporta no topo uma 
unidade designada por cabina ou nacelle, no interior da qual se encontram alojados os equipamentos, entre 
os quais o gerador, que é acionado por um rotor constituído por três pás. 

Para a montagem dos aerogeradores, e eventuais grandes operações de reparação, será necessário proceder 
à construção de uma plataforma, com dimensões adequadas para a descarga das componentes de cada 
aerogerador e para a sua elevação com recurso a gruas de elevada capacidade. Estas plataformas 
correspondem à regularização e consolidação do terreno numa área tipificada junto à torre do aerogerador 
de 65 m por 40 m, isto é, uma área aproximada de 2 600 m2. 

Assim, para a montagem dos aerogeradores será necessária uma área sem obstáculos, que frequentemente 
acaba por ser o próprio terreno natural, o qual é previamente decapado, regularizado e consolidado com 
escombros que resultam da escavação necessária à implantação do correspondente maciço de fundação (que 
é parcialmente coincidente com a área da plataforma, ocupando uma área de cerca de 308 m2) e depois 
revestido com tout venant. Para aerogeradores implantados ao longo dos acessos, é frequente utilizar estes 
como parte integrante das plataformas de montagem, diminuindo assim a área efetivamente 
intervencionada. 
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Apesar das plataformas deverem ser mantidas durante a vida útil do projeto, para que possam ser efetuadas 
grandes operações de reparação, estas serão objeto de uma recuperação paisagística que consiste na 
remoção do tout-venant e posterior revestimento com a terra vegetal armazenada desde o início da 
construção do parque eólico. Esse revestimento ocorre em toda a extensão da plataforma, exceto numa faixa 
de 4 a 6 m em redor da base da torre do aerogerador e na faixa correspondente ao acesso. 

Para escoar a energia produzida, será necessário instalar a valas de cabos, que fará a ligação entre os 
aerogeradores e a subestação existente do parque eólico. Esta vala que terá cerca de 3 440 m de extensão, 
será executada ao longo dos acessos. 

Para efeitos de execução da vala foi considerada uma área de implantação mais alargada, de 3 m, de modo 
a incluir uma zona de depósito dos inertes resultantes da abertura da mesma. No final da construção da vala, 
proceder-se-á à recuperação paisagística de toda a área intervencionada. 

No que se refere aos acessos, para chegar à zona de instalação dos aerogeradores que constitui o 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso será utilizada a estrada Municipal M583, a qual liga à 
povoação de Sebadelhe da Serra. Desde a M583 será utilizada a estrada de tout venant existente no atual 
Parque Eólico de Trancoso.  

Na área de implantação do projeto será necessário beneficiar caminhos existentes, e construir novos. Os 
novos acessos a construir, terão uma extensão de cerca de 301 m e serão beneficiados cerca de 1 621 m de 
acessos existentes. 

As dimensões dos componentes dos aerogeradores 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. Neste sentido, os novos acessos a 
construir apresentarão um perfil transversal tipo de 7m de largura (inclui uma faixa de rodagem de 5 m de 
largura e as valetas de escoamento das águas pluviais). Os acessos que serão alvo de beneficiação terão cerca 
de 6 m de largura, dos quais apenas 2 m correspondem a alargamento. 

Toda a extensão dos acessos será pavimentada com uma camada de tout-venant, sobre caixa de terreno 
estabilizado. Ao longo do acesso haverá sempre que se justificar, além da valeta, travessias hidráulicas para 
assegurarem o escoamento de águas pluviais. 

O EIA propõe a instalação de um estaleiro na localidade de Sebadelhe da Serra, local onde já se localizou o 
estaleiro de apoio à construção do parque eólico existente e terá uma área de aproximadamente 1 500 m2. 
A dimensão será ajustada de acordo com o espaço disponível e tendo sempre em consideração a manutenção 
da organização em obra. 

Nesta fase de estudo prévio, apenas é possível estimar os volumes associados à escavação e ao aterro, uma 
vez que ainda não há levantamento topográfico que permitirá calcular com rigor os volumes. Neste sentido, 
estima-se que o volume total de escavações seja de 27 675 m3 (15 694 m3 de desmatação e decapagem e 
11 881m3 de escavação de terreno) e que o volume de aterro seja de 12 197m3. 

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

 Instalação e utilização do estaleiro; 

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

 Construção e beneficiação de acessos; 

 Construção das plataformas de apoio à montagem dos aerogeradores; 

 Montagem dos aerogeradores; 

 Abertura da vala para instalação da rede de cabos; 

 Movimentação de máquinas, veículos e pessoas afetas à obra; 

 Depósito temporário de terras e materiais; 
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 Produção de resíduos e efluentes; 

 Desativação do estaleiro e recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

O EIA perspetiva uma duração aproximada de 6 meses para os trabalhos de construção do 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso. 

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

 Presença e funcionamento dos aerogeradores; 

 Manutenção e reparação de equipamentos; 

 Produção de energia elétrica. 

Das visitas a alguns parques eólicos que se encontravam em manutenção, mais concretamente em mudança 
das pás dos aerogeradores, verificou-se uma movimentação significativa de máquinas e veículos afetos à 
mesma e a destruição do coberto vegetal das plataformas de montagem em recuperação. Assim, considera-
se que além destas atividades previstas poderão ocorrer outras com impactes semelhantes aos da fase de 
construção.  

A fase de exploração (vida útil) prevista para o projeto é de 25 anos. 

4. APRECIAÇÃO DO PROJETO 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A CA entende que na globalidade, com base no EIA, nos elementos adicionais e nos pareceres recebidos foi 
reunida a informação necessária para a compreensão e avaliação do projeto. 

No âmbito da avaliação e dadas as características e dimensão do projeto e do seu local de implantação 
considera-se como fatores ambientais relevantes: Sistemas ecológicos, Paisagem e Socioeconomia.  

Foram também analisados os seguintes fatores ambientais: Geologia e Geomorfologia, Recursos Hídricos, 
Solos e Ocupação do Solo, Ambiente Sonoro, Património Cultural e Saúde Humana. 

No presente parecer foi igualmente verificada a compatibilização do projeto com os Instrumentos de Gestão 
do Território no capítulo referente ao Ordenamento do Território. 

4.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

4.2.1 Caracterização da Situação Atual 

O EIA apresenta a descrição da geomorfologia genericamente bem definida, bem como a sua relação com o 
substrato geológico. 

A inserção dos componentes do projeto foi efetuada sobre a base geológica (Folha 14-D Aguiar da Beira). A 
caracterização apresentada no EIA denota que não foi efetuado o reconhecimento geológico interessado às 
áreas de implantação dos aerogeradores e aos locais de implantação da vala de cabos. 

A área interessada ao projeto definida na Folha 14-D com a referência ɣ’z (granito alcalino de duas micas, de 
grão médio a fino, por vezes gnaissóide), corresponde nos locais interessados à implantação dos três 
aerogeradores a Granito de duas micas, de grão fino a médio, Sin-D3. A vala de cabos subterrâneos implantar-
se-á no setor norte no granito referido acima, enquanto no setor a sul insere-se em Granito biotítico, 
porfiróide, de grão médio a grosseiro, Tardi-Pós D3. 

A área insere-se no grau VI da Carta Isossistas de Intensidades Máximas. Na Carta de Zonamento Sísmico o 
local insere-se na zona 1.6 para sismo distante (interplacas) e na zona 2.5 para sismo próximo (intraplacas). 
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No que interessa aos recursos geológicos a área de Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso e vala 
de cabos associada encontra-se parcialmente inserida numa área de prospeção e pesquisa de depósitos 
minerais (denominada Cabecinha) para Au, Ag, Pb, Zn, Cu, Li, W, Sn, ferrosos e associados, publicada em DR 
através do Aviso 6132/2019, bem como a pedido de prospeção e pesquisa em área denominada “Rabaçal”, 
matérias da competência da entidade licenciadora do projeto em apreço. 

Na área interessada não foram assinalados nem foram reconhecidos valores relevantes do património 
geológico. 

4.2.2 Avaliação de Impactes 

Os impactes sobre a geologia e geomorfologia na fase de construção decorrem da abertura de novos acessos, 
da movimentação de terras, da execução de sistema de drenagem e pavimentação, da construção de vala 
subterrânea para instalação de linha elétrica entre os aerogeradores e a subestação do parque eólico, da 
abertura e execução das fundações das torres dos aerogeradores, da execução da plataforma de montagem 
dos aerogeradores. 

O EIA avalia os impactes sobre a geologia na fase de construção como negativos, certos, de âmbito local, 
permanentes, diretos, irreversíveis, de magnitude moderada, classificando-os como pouco significativos. 

O EIA avalia os impactes sobre a geomorfologia como negativos, locais, de magnitude reduzida, classificando-
os como pouco significativos a sem significância. 

Na fase de exploração, o EIA refere que não são previsíveis impactes sobre a geologia. 

A avaliação dos impactes ambientais sobre a geologia (na fase de construção) parece adequada. No entanto, 
na fase de exploração manter-se-ão os impactes negativos resultantes da artificialização das intervenções 
não suscetíveis de minimização (acessos, plataformas dos aerogeradores), embora de reduzida magnitude e 
pouco significativos. 

A minimização dos impactes negativos é conseguida através da implementação de ações de renaturalização 
das áreas de decapagem e de movimentação de terras (escavações e aterros) e em parte das áreas das 
plataformas de montagem dos aerogeradores. As medidas propostas parecem adequadas e podem 
contribuir para a redução dos impactes negativos através da recuperação e renaturalização (parcial) das 
áreas intervencionadas. 

No que interessa aos recursos geológicos, sem prejuízo do entendimento da entidade competente em termos 
de licenciamento (que é a mesma do projeto em apreço), aceita-se a consideração do EIA relativa à área de 
prospeção, pesquisa e exploração de recursos, designadamente a existência de um impacte negativo 
decorrente a inviabilização de exploração de recursos minerais que possam eventualmente vir a existir na 
área de implantação do projeto, mas que é insignificante face à reduzida dimensão das áreas efetivamente 
ocupadas. 

4.3 SISTEMAS ECOLÓGICOS  

4.3.1 Caracterização da Situação Atual 

A área do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso não abrange locais integrados no 
Sistema Nacional de Áreas Classificadas, conforme definido na alínea a) do n.º 1 do Artigo 5.º do Decreto-Lei 
n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado pelo Decreto-lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. Inclui, com caráter 
residual, algumas linhas de água e linhas de escorrência que constituem áreas de continuidade conforme 
definido na alínea b) do n.º 1 do Artigo 5.º do mesmo Decreto-Lei. 
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Os locais previstos para instalar os elementos do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso 
localizam-se num território que inclui a área vital para a alcateia de Trancoso (Pimenta et al., 2005)1. 

A caracterização da flora e vegetação na área de estudo foi realizada com recurso a consulta bibliográfica e 
prospeção em campo. A visita de campo à área de estudo foi realizada a 9 de fevereiro de 2020. Segundo o 
EIA, a época do ano em que foi realizada a visita de campo limitou a confirmação de espécies em campo, o 
que torna importante o recurso a pesquisa bibliográfica de forma a obter uma caracterização da área de 
estudo o mais completa possível. O EIA refere ainda que para a pesquisa bibliográfica foi tida em conta a 
localização da área de estudo.  

No elenco florístico para a área de estudo destacam-se 22 espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, 
Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), distribuídas por 15 famílias e correspondendo a cerca de 11% do 
elenco florístico”, sendo “19 endemismos ibéricos e 1 endemismo lusitânico. Uma das espécies listadas está 
englobada 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 (Centaurea herminii); e outra está listada no Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de abril que 
transcreve a Convenção CITES (Serapias cordigera). É ainda de referir que uma das espécies com ocorrência 
potencial na área de estudo se encontra ameaçada, de acordo com a Lista Vermelha da Flora Vascular de 
Portugal Continental (SPB & PHYTOS, 2018), nomeadamente, o mostajeiro-de-folhas-largas (Sorbus latifolia) 
que se encontra classificado como “Vulnerável” (SPB & PHYTOS, 2018)”. 

No que refere às comunidades vegetais foram identificadas para a área de estudo 13 unidades de vegetação: 
carvalhal jovem, pinhal, floresta mista, plantação de castanheiros, giestal, giestal com afloramentos 
rochosos, giestal com prados altos, prados altos, linha de água, souto, pastagens, vegetação esparsa e áreas 
artificializadas. A unidade de vegetação mais abundante na área de estudo é o giestal, correspondendo a 
cerca de 53% da área, seguido dos soutos, que correspondem a cerca de 19% da área. 

O EIA refere que em algumas manchas cartografadas, o giestal é esparso e intercalado com afloramentos 
rochosos de grandes dimensões, albergando pontualmente o habitat de interesse comunitário 8220 – 
Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica; e noutros casos o giestal e acompanhado por 
prados altos, que representam o habitat prioritário de interesse comunitário 6220* – Subestepes de 
gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea. Nas áreas de giestal com prados altos é frequente, embora não 
muito abundante a presença do endemismo ibérico Armeria beirana, e mais raramente a presença de 
Centaurea herminii. Nos mosaicos de giestal e afloramentos rochosos é frequente a presença de outros dois 
endemismos ibéricos, o açafrão-bravo (Crocus carpetanus) e aboleira (Digitalis thapsi). 

Segundo o EIA estão também presentes na área de estudo algumas manchas de prados altos de gramíneas. 
Estes prados são dominados por Arrhenatherum elatius e braceja (Stipa gigantea), sendo também frequente 
a presença de Agrostis castellana. Estes prados são também pontuados por giesta-branca e é frequente 
também a presença de Armeria beirana e pimpinela-menor (Sanguisorba verrucosa). Esta unidade de 
vegetação corresponde na sua totalidade ao habitat prioritário de interesse comunitário 6220* – Subestepes 
de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea, subtipo pt4 – Arrelvados vivazes silicícolas de gramíneas 
altas. 

A área de estudo é ocupada em parte por áreas naturais, tendo sido identificados três habitats incluídos no 
Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, 
sendo um deles um habitat prioritário para a conservação: 6220* – Subestepes de gramíneas e anuais da 
Thero-Brachypodietea, pt4 – Arrelvados vivazes silicícolas de gramíneas altas; 8220 – Vertentes rochosas 
siliciosas com vegetação casmofítica, pt3 – Biótopos de comunidades comofíticas esciófilas ou de 
comunidades epifíticas; 9260 – Florestas de Castanea sativa, pt1 – Castinçais abandonados. Os habitats de 
interesse comunitário representam cerca de 10% da área de estudo (10,5ha). O habitat mais bem 
representado é o 6220*, correspondendo a cerca de 7% da área de estudo (7, 24ha), seguindo-se o 8220, 

                                                           
 
1 Pimenta et al. (2005) Situação Populacional do Lobo em Portugal: resultados do Censo Nacional de 2002/2003. Relatório técnico. 
Instituto de Conservação da Natureza/Grupo Lobo. 
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que representa cerca de 3% da área (2,85ha), e sendo o menos representativo o 9260, que corresponde a 
menos de 1% da área (0,95ha). 

No que refere à fauna, o EIA refere que, tendo em conta a natureza do projeto, a caracterização da situação 
atual foca-se apenas nos vertebrados, a saber anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 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 3 e 9 de fevereiro de 2020. Considerando que cada grupo 
faunístico tem características comportamentais específicas, para cada grupo foi utilizado o método de 
amostragem mais adequado às suas características ecológicas. 

Para os anfíbios foram amostrados por prospeção visual nas linhas e massas de água da área de estudo. Para 
a amostragem de répteis foram prospetadas 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 não foram realizadas amostragens acústicas, pois o trabalho de campo foi desenvolvido no 
inverno. Foram, contudo, prospetados potenciais locais de abrigo de morcegos, tais como casas 
abandonadas. No caso das aves, a amostragem foi efetuada por meio de oito pontos de escuta e observação 
para deteção de aves em geral num raio de 100 m em redor do ponto, com duração de 5 minutos, nos 
biótopos mais representativos (Bibby et al., 1992), mas também através de dois pontos de observação de 
aves de rapina 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). 

Para a área de estudo foram elencadas 10 espécies de anfíbios. De entre as espécies de anfíbios elencadas 
contam-se três endemismos ibéricos: a rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi), a rã-ibérica (Rana 

iberica) e 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 rã-de-focinho-pontiagudo que se encontra classificada como “Quase ameaçada” (Cabral 
et al., 2006)”. 

No que se refere aos répteis, foram elencadas 14 espécies. De entre as espécies de répteis elencadas contam-
se três endemismos ibéricos: lagarto-de-água (Lacerta schreiberi), cobra-de-pernas-pentadáctila (Chalcides 

bedriagai) e lagartixa de Carbonell (Podarcis carbonelli). No que diz respeito aos répteis, a maioria das 
espécies elencadas estão classificadas com o estatuto “Pouco preocupante”, com exceção da lagartixa de 
Carbonell que se encontra classificada como “Vulnerável” e 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)”. 

O elenco avifaunístico para a área de estudo engloba 104 espécies. A maioria das espécies é residente (66%) 
ou migradora reprodutoras (32%) e está associada a biótopos florestais (35%), indiferenciados (26%), 
agrícolas (21%) e matos (10%). De acordo com a Cartografia do Manual de apoio à análise de projetos 
relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica (ICNB, 2010), a área 
estudada não se sobrepõe com nenhuma área crítica ou muito para aves. O biótopo matos foi aquele em que 
se registaram maior abundância, com 20,25 indivíduos/ponto e maior riqueza com 10,5 espécies/ponto. No 
que diz respeito à abundância seguiram-se as áreas de prados com 15 indivíduos/ponto. 

A área de estudo engloba um total de 37 espécies de mamíferos. De acordo com o Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal, estão elencadas para a área de estudo 11 espécies ameaçadas: Seis espécies 
classificadas como “Vulneráveis”: gato-bravo (Felis silvestris), morcego-de-franja do Sul (Myotis escalerai), 
morcego-rato-grande (Myotis myotis), morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), morcego-de-
ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum) e morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus 

hipposideros); Duas espécies classificadas como “Em perigo”: lobo-ibérico (Canis lupus signatus) e morcego 
de Bechstein (Myotis bechsteinii); Três espécies classificadas como “Criticamente em perigo”: morcego-rato-
grande (Myotis blythii), morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale) e morcego-de-ferradura-
mourisco (Rhinolophus mehelyi) (Cabral et al., 2006)”. 
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Relativamente ao lobo, o EIA refere que a área de estudo sobrepõe-se praticamente na totalidade ao 
território da alcateia de Trancoso. Esta alcateia tem três centros de atividade: “Cabeças” (a cerca de 8 km a 
norte da área de estudo) que é o mais utlizado, sendo utilizado por dois indivíduos (um macho e uma fêmea) 
na primavera, verão e inverno; “Medonho” (4,5 km a norte da área de estudo) que é utilizado entre janeiro 
e março; e “Lagar” (7 km a norte da área de estudo) que é o menos utilizado (apenas no inverno) (Serronha 
et al., 2018)”. 

4.3.2 Avaliação de Impactes 

Na fase de construção, as ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para 
as áreas de implantação das plataformas, fundações, valas de cabos e acessos, irão conduzir à destruição da 
vegetação presente nessas áreas. Para a instalação dos aerogeradores (fundações e plataformas) prevê-se a 
afetação de giestal e souto.  

As valas de cabos seguirão aquelas que se encontram já instaladas no parque eólico (entretanto 
regeneradas), sendo contudo afetadas pequenas áreas com vegetação, nomeadamente de giestal, giestal 
com afloramentos rochosos, giestal com prados altos, prados altos, pinhal e souto. Com o recobrimento das 
valas, também estas áreas, no futuro, irão ser renaturalizadas. 

Grande parte dos acessos será beneficiada, com exceção do acesso a cada uma das plataformas que irá afetar 
pequenas áreas adicionais de giestal. A instalação dos elementos referidos prevê a afetação de pequenas 
áreas dos habitats naturais de interesse comunitário 6220pt4* e 8220pt3. 

Considera-se assim, que o impacte de destruição de vegetação caracteriza-se como sendo negativo, direto, 
certo e imediato. A magnitude do impacte é reduzida pois as áreas a afetar são de reduzida dimensão e a sua 
significância baixa, uma vez que serão afetadas apenas áreas diminutas de habitats de interesse comunitário. 

Relativamente à fauna o EIA refere que a perda do biótopo irá conduzir à perda de habitat para as espécies 
de herpetofauna, aves e mamíferos associadas ao biótopo que, contudo, encontrarão em áreas contíguas 
habitat semelhante. Como tal considera-se que este é um impacte negativo, permanente, local, certo, 
imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e minimizável. 

Caso os trabalhos se desenvolvam em período noturno, o ruído e as luzes poderão afetar a atividade dos 
quirópteros na área, e a movimentação de veículos automóveis e de máquinas poderá originar algumas 
mortes por atropelamento. A mortalidade de quirópteros por atropelamento atinge predominantemente 
espécies que normalmente voam mais próximo do solo, como as dos géneros Rhinolophus e Pipistrellus, mas 
também são detetadas espécies normalmente de voo alto, como as do género Nyctalus (Fensome & 
Mathews, 2016; Medinas et al., 2013). Este será um impacte direto, negativo, local, improvável, temporário, 
irreversível, imediato e de magnitude reduzida, pelo que pode ser classificado como não significativo. 

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, incluindo o lobo, 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, direto, reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo 
e minimizável. 

Durante a fase de exploração esperam-se poucos impactes adicionais sobre a flora e vegetação. 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. 

Os impactes mais significativos na fauna, são a mortalidade e perturbação (efeito de exclusão) de aves e 
morcegos. Prevê que o impacte de mortalidade de aves é negativo, permanente, local, provável, de longo 
prazo, direto, irreversível, de magnitude moderada, pouco significativo (para as espécies mais comuns) a 
significativo (para espécies ameaçadas). 
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No que se refere aos quirópteros, a mortalidade terá um impacte negativo, direto, predominantemente local, 
certo, permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida, mas potencialmente moderada, podendo 
por isso ser classificado no geral como pouco significativo, mas potencialmente significativo e de carácter 
cumulativo. 

A presença dos aerogeradores e acessos aos mesmos poderá potencialmente resultar na perturbação da 
população de lobo, nomeadamente da alcateia de Trancoso. A perturbação desta população é considerado 
um impacte negativo, permanente, local, improvável, de magnitude reduzida, reversível e significativo. Como 
referido, a área de estudo coincide com uma área vital para a alcateia de Trancoso, pelo que os impactes 
nesta espécie, muito sensível à presença humana, têm maior significância.  

Relativamente aos impactes cumulativos, o EIA teve em conta a existência de projetos potencialmente 
impactantes nas comunidades faunísticas, nomeadamente a presença do Parque Eólico de Trancoso, Parque 
Eólico de São Gião e Parque Eólico do Douro Sul. 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). 

Da análise efetuada, e atendendo ao tipo predominante de uso e de ocupação de solo na área prevista para 
instalar os elementos do projeto (três aerogeradores, acessos - a construir e a beneficiar, e vala subterrânea 
de cabos elétricos), pelo facto de estar confirmada a ocorrência de várias espécies da flora e da fauna com 
estatuto de proteção legal e com estatuto de conservação na área a afetar direta e indiretamente pela 
construção e pela exploração do projeto, considera-se que a implantação do Sobreequipamento comporta 
riscos de causar impactes negativos significativos no habitat e nas populações das espécies da flora e da fauna 
com estatuto de proteção legal definido no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a nova redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 156-
A/2013, de 8 de novembro, e no Decreto-Lei n.º 38/2021, de 31 de maio, e com estatuto de conservação 
definido no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005), designadamente para o lobo e 
para as comunidades de aves e de quirópteros.  

Aos impactes negativos diretos, que são expectáveis, acrescem os possíveis impactes cumulativos cuja 
magnitude é desconhecida pelo facto do Parque Eólico de Trancoso ter sido construído sem ter sido 
submetido a avaliação de impacte ambiental nem a análise de incidências ambientais. 

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

O EIA preconiza, em sede de projeto “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” e “antes de 
iniciar a desmatação balizar as áreas de habitats 6220*, 8220 e 9260 presentes na envolvente da área a 
intervencionar”. Preconiza ainda que deva “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 EIA. 

Para a fase de execução propõe que “deve ser evitada a realização de quaisquer trabalhos em período 
noturno”, “sinalizar devidamente os limites de velocidade de 20 km/h dentro da área de obra, minimizando 
o risco de atropelamento de fauna”.  

Preconiza que “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” e que “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)”. 
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No que se refere aos programas de monitorização o EIA propõe implementar (descrição sucinta): 

- Programa de monitorização da flora e da vegetação num período que inclua “um ano de situação 
de referência (anterior à construção), o final da construção e, no mínimo, durante três anos na 
fase de exploração”; 

- Programa de monitorização das aves que “deverá compreender um ano de situação de referência 
(anterior à construção), todo o período de construção e, no mínimo, durante três anos na fase de 
exploração”; 

- Programa de monitorização das comunidades de quirópteros, que inclui a caraterização das 
comunidades e da utilização do território, o recenseamento e monitorização de abrigos e a 
mortalidade por colisão com os aerogeradores; 

- Programa de monitorização do lobo e propõe “a integração do Parque Eólico de Trancoso no Plano 
de Monitorização do Lobo do Douro Sul atualmente desenvolvido pelo CIBIO e Associação de 
Conservação do Habitat do Lobo Ibérico. Esta monitorização deverá continuar abrangendo as fases 
de pré-construção, construção e pelo menos 3 anos de exploração do sobreequipamento”. 

De referir que se concorda com as medidas de minimização e programas de monitorização propostos no EIA, 
mas também devem ser implementadas outras descritas no presente parecer. 

4.4 PAISAGEM 

4.4.1 Caracterização da Situação Atual 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e 
caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com o 
Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de Cancela 
d'Abreu et al. (2004), a área de estudo a uma escala regional (macroescala) insere-se em dois dos Grandes 
Grupos de Unidades de Paisagem (macroestrutura): Grupo F – “Beira Alta” e Grupo G – “Beira Interior”. Num 
nível hierárquico inferior a área de estudo interseta três Grandes Unidades: “Planalto de Penedono (n.º 39)” 
e “Serras de Leomil e Lapa (n.º 43)”, ambas do Grupo F – “Beira Alta”, e “Planalto da Beira Transmontana (nº 
47)” do Grupo G – “Beira Interior”.  

No que se refere à localização do projeto, todas as suas componentes localizam-se no Grupo de Unidades de 
Paisagem Grupo F – “Beira Alta” e, num nível hierárquico inferior, na Grande Unidade: “Serras de Leomil e 
Lapa (n.º 43)”. 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da paisagem, com base em três parâmetros: Qualidade Visual, 
Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem que se passam a descrever, em termos de 
caracterização da área de estudo. 

No que se refere ao parâmetro Qualidade Visual da paisagem, de acordo com a carta apresentada em 
aditamento, a área de estudo encontra-se, predominantemente, inserida na classe de Qualidade Visual 
“Média”, correspondendo a cerca de 15 112 ha, ou seja, a cerca de 45% da mesma. Destacam-se as áreas 
que se situam na classe de “Elevada”: várzeas agrícolas do Ribeiro do Paúl, a SSO, ao longo do qual se 
localizam as povoações de Sebadelhe da Serra, Corredoura e Corças, e do Rio Torto, a norte, assim como as 
encostas nascente do Ribeiro do Paúl pela sua formação/natureza rochosa e com declives acentuados. 

As componentes do projeto localizam-se, de acordo com a carta apresentada, nas seguintes classes: 

- Aerogerador AG1: plataforma e acesso dedicado a construir em "Média"; 

- Aerogerador AG2: plataforma, maioritariamente em "Elevada" e, muito parcialmente, em 
"Média"; 
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- Aerogerador AG3: plataforma, maioritariamente em "Média" e, muito parcialmente, em 
"Elevada"; acesso dedicado e a construir em "Média". 

No que se refere à Capacidade de Absorção Visual, de acordo com carta apresentada, que expressa 
graficamente este parâmetro, a área de estudo caracteriza-se, maioritariamente, por se situar na classe de 
Capacidade de Absorção “Média”, representando cerca de 58%, ou cerca de 19 432 ha. 

As componentes do projeto localizam-se, de acordo com a carta apresentada, nas seguintes classes: 

- Aerogerador AG1: plataforma, maioritariamente, em "Média" e, parcialmente em "Baixa"; 
fundação em “Baixa”; acesso dedicado a construir, maioritariamente, em "Baixa" e, parcialmente, 
em "Média"; 

- Aerogerador AG2: plataforma e fundação em "Baixa"; 

- Aerogerador AG3: plataforma e fundação em "Baixa"; acesso dedicado e a construir parte, cerca 
de metade da extensão, em "Baixa" e parte em "Média". 

Importa referir, que as áreas que se apresentam cartografadas como tendo maior capacidade de absorção 
visual, ou Capacidade de Absorção “Elevada” e “Muito Elevada”, absorvem o impacte visual, 
fundamentalmente, de alterações que possam ocorrer ao nível do solo, não se podendo, necessariamente, 
inferir o mesmo, para perturbações que decorram acima da superfície do solo e, consequentemente, para 
estruturas com o desenvolvimento vertical e escala que os aerogeradores apresentam. 

Igualmente, não significa que não há impacte visual, ou que não há exposição, a observadores ou povoações. 
No cômputo geral são áreas expostas a uma presença humana menos representativa da área de estudo. 

No que se refere à Sensibilidade Visual da Paisagem, de acordo com carta apresentada, a área de estudo 
caracteriza-se por se situar, predominantemente, na classe de Sensibilidade Visual “Média”, representando 
cerca de 41% da mesma, ou cerca de 13 540 ha.  

As componentes do projeto localizam-se, de acordo com a carta apresentada, nas seguintes classes: 

- Aerogerador AG1: plataforma, maioritariamente, em "Baixa" e, parcialmente em "Média"; 
fundação em “Média”; acesso dedicado a construir, cerca de metade da extensão, em "Baixa" e, a 
restante extensão, em "Média". 

- Aerogerador AG2: plataforma, maioritariamente, em “Elevada” e, muito parcialmente, em 
“Média”; fundação em "Elevada" e em “Média”; 

- Aerogerador AG3: plataforma, maioritariamente, em “Elevada” e, muito parcialmente, em 
"Média"; fundação em “Elevada”; acesso dedicado e a construir, cerca de metade da extensão, em 
"Baixa", parte reduzida em "Média" e restante extensão em “Elevada”. 

4.4.2 Avaliação de Impactes 

Para a determinação dos impactes de natureza visual, projetados pelas áreas de intervenção e/ou pelas 
componentes do projeto, são consideradas as cartas de Absorção Visual e as Bacia Visuais potenciais, dessas 
mesmas áreas e/ou componentes, quando relevantes. Quer para a fase de construção quer para a fase de 
exploração são considerados, caracterizados e avaliados, os impactes visuais que se fazem sentir sobre: 

 Observadores Permanentes: povoações, edificado/habitações. 

 Observadores Temporários: utentes das vias rodoviárias e/ou ferroviárias ou utilizadores de 
rotas/percursos pedestres e outros pontos de observação em situações proeminentes. 

 Áreas de Qualidade Visual “Elevada”: integridade visual, em particular, da referida classe. 

Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do Projeto: 
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Na fase de construção, os impactes estruturais e funcionais decorrem da desmatação, desflorestação e da 
alteração da morfologia natural do terreno são negativos e de uma maneira geral pouco significativos. 

O conjunto destes impactes visuais negativos entendem-se como “Desordem Visual”, dentro da qual, 
destacam-se, sobretudo, a formação de poeiras que se reflete na diminuição da visibilidade, sobretudo, 
localmente, mas também percetíveis a maiores distâncias, e a montagem dos aerogeradores. Impacte este 
que é reforçado pela presença de gruas de apoio à montagem das componentes dos aerogeradores. 

Nesta fase, irá verificar-se a diminuição da visibilidade devido ao aumento dos níveis de poeiras em 
suspensão. Os impactes visuais negativos projetados sobre o território, na fase de montagem dos 
aerogeradores, que se consideram como mais relevantes fazem-se sentir sobre os observadores temporários 
- M583 e N229-1 (na fase final da montagem), e nas “Áreas de Qualidade Visual “Elevada””: várzeas agrícolas 
do Ribeiro do Paúl e suas encostas nascente pela sua formação rochosa, e do Rio Torto, pela maior 
proximidade). 

Não decorrente, diretamente, da expressão visual das ações em si, referidas, mas sim do resultado final delas, 
destacam-se impactes de natureza visual, mas por perda física/material de valor cénico, resultante da 
destruição de valores visuais, sobretudo, e no presente caso, associado às superfícies rochosas e vegetação 
existente. São valores visuais naturais subtraídos à paisagem pelo projeto, de forma permanente e 
irreversível. 

A perda de valores visuais naturais decorre sobretudo da abertura e alargamento dos acessos, da abertura 
das fundações, da criação das plataformas de trabalho para a montagem dos aerogeradores e das valas de 
cabos. No presente caso, os valores visuais naturais, em presença, mais sensíveis são, sobretudo, os matos e 
os afloramentos rochosos ou o seu conjunto enquanto mosaico. Considera-se este impactes negativo, 
temporário (estaleiro e áreas de armazenamento temporário) a permanente (acessos a beneficiar e a 
construir, fundações, plataformas e valas de cabos) e pouco significativo (estaleiro, áreas de armazenagem, 
acessos a beneficiar e a construir, fundações, plataformas e valas de cabos) a significativo (área 
correspondente à abertura do acesso dedicado ao aerogeradores AG3, fundação e plataforma). 

Na fase de exploração, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e permanente 
que as várias componentes do projeto assumem na paisagem. 

Os impactes serão tanto mais significativos quanto mais as alterações, introduzidas na referida fase, forem 
disruptivas, não minimizáveis e visualmente mais expostas estiverem. No caso do projeto em avaliação, o 
principal impacte visual negativo sobre a paisagem resulta, sobretudo, da presença definitiva/permanente 
da componente aerogeradores, uma vez que, finalizada a sua montagem integral, passam a surgir no campo 
visual, ou no horizonte, como uma intrusão visual. São entidades que se interpõem entre o observador e a 
paisagem, determinando, por um lado, um seccionamento/compartimentação do campo visual e, por outro, 
por se constituírem como estruturas de escala desmesurada, determinam alterações na dinâmica e escala 
de referência dos elementos constituintes da paisagem. A sua presença condicionará assim negativamente a 
leitura da paisagem por parte dos observadores permanentes ou temporários. No presente caso, a 
implantação dos três aerogeradores determinará um prolongar, sensivelmente, para NNE a linha dos 
aerogeradores existentes, em cerca de mais 1 300 m. 

De acordo com a bacia visual do projeto apresentada, gerada à altura do eixo da nacelle, ou seja, não se 
considerando a altura mais desfavorável da pá na vertical do lugar, verifica-se que, o mesmo é, 
potencialmente, visível numa parte muito significativa do território definido pelo limite da área de estudo. 
Em termos de projeção espacial sobre o território, destaca-se a zona mais central e sul e poente onde o 
impacte visual se faz menos sentir.  

Quanto à bacia visual de cada um dos aerogeradores não se registam diferenças que se possam considerar 
como sendo significativas, dado que a distância que separa os aerogeradores se situa nos cerca de 400 m. 
Ou seja, as três bacias visuais apresentam um nível de sobreposição muito elevado o que também determina 
que os três aerogeradores são, potencialmente visíveis em simultâneo das áreas em causa. Todas bacias 
visuais apresentam-se, pouco fragmentadas, ou seja, o impacte visual negativo potencial de cada um dos 
aerogeradores projeta-se sobre o território de uma forma mais contínua. Consequentemente, ao se 
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percorrer a área de estudo, tal situação, potencia o contacto visual, ou a perceção visual, da sua presença de 
forma mais permanente, ou contínua.  

Nestas zonas, atrás referidas, assim como nalgumas povoações, vias e áreas de Qualidade Visual “Elevada”, 
o contacto visual com os três aerogeradores propostos, será muito frequente, embora não com a mesma 
intensidade uma vez que as suas posições não distam igual distância a cada potencial ponto de observação 
e, consequentemente, não são visíveis em toda a sua altura/expressão vertical. 

As povoações e vias sobre as quais se projetam os impactes mais significativos da presença dos 
aerogeradores podem considerar-se praticamente idênticas às da fase de construção, se se considerar a fase 
final da montagem em altura destas componentes.  

Apenas o nível de magnitude e significância se eleva, face à situação de permanência irreversível do 
aerogerador e ao facto de este se encontrar completo na sua forma – torre, nacelle/rotor e pás.  

No caso de “Observadores Permanentes” destacam-se as seguintes povoações a partir das quais se verifica 
ser possível estabelecer, potencialmente, contacto visual com cada um dos aerogeradores em causa, 
isoladamente ou no conjunto dos três: Sebadelhe da Serra (1,6 km a 2,1 km); Mendo Gordo (2,1 km a 1,5 km); 
Terrenho (2 km a 2,1 km) (visibilidade potencial muito parcial); Corredoura (2 km a 2,7 km); Corças (3,4 km a 
4,1 km); Torre do Terranho (2,6 km a 1,8 km); Castanheira (3,4 km a 4 km); Casteição (4,5 km a 4,1 km) 
(visibilidade potencial muito parcial); Prova (5,4 km a 4,6 km) e Chãos (5,2 km a 4,6 km). As distâncias em 
causa dizem respeito aos aerogeradores AG1, mais a SSO, e AG3, mais a NNE, respetivamente. Em relação 
ao aerogerador AG2 as distâncias situam-se em valores intermédios. 

No caso de “Observadores Temporários” o impacte visual negativo faz-se sentir sobre as seguintes vias 
rodoviárias: M582; M583; N229-1; Estrada de ligação entre as povoações de Prova-Chãos-Casteição; Estrada 
de ligação entre as povoações de Torre do Terrenho e Prova e Estrada de ligação entre as povoações de 
Sebadelhe da Serra-Corredoura-Corças. Pese embora, em parte maioritária das extensões das referidas vias 
haver visibilidade potencial quer sobre qualquer um dos aerogeradores quer sobre os três aerogeradores a 
distância de separação entre estas e os aerogeradores não determina impactes visuais negativos que se 
possam considerar como sendo muito significativos. Destaca-se, contudo as vias mais próximas aos três 
aerogeradores onde o impacte visual negativo poderá tender para significativo: M583 e N229-1.  

Estas vias distam cerca de: 

- Aerogerador AG1: 1,2km da M583 e 2,0km da N229-1; 

- Aerogerador AG2: 1,0km da M583 e 1,6km da N229-1; 

- Aerogerador AG3: SB-TR3 – 0,9km da M583 e 1,2km da N229-1. 

No caso das Áreas de Qualidade Visual “Elevada” destacam-se as várzeas agrícolas do Ribeiro do Paúl, a SSO, 
ao longo do qual se localizam as povoações de Sebadelhe da Serra, Corredoura e Corças, e do Rio Torto, a 
norte, assim como as encostas nascente do Ribeiro do Paúl pela sua formação rochosa e de declives 
acentuados e rochosas pela sua maior proximidade. Este impacte é considerado negativo, direto, certo, 
permanente, local a regional, irreversível, baixa a média magnitude e significativo (Observadores 
Temporários: M583 e N229-1. Áreas de Qualidade Visual “Elevada”: várzeas agrícolas do Ribeiro do Paúl e 
suas encostas nascente pela sua formação rochosa, e do Rio Torto). 

No que se refere aos impactes cumulativos consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos, 
a presença na área de estudo de outras infraestruturas, ou estruturas, de igual ou de diferente tipologia, ou 
ainda, outras perturbações que contribuam sinergeticamente para a alteração estrutural e/ou funcional e/ou 
perda de qualidade visual da paisagem. Havendo sobreposição espacial e temporal dos impactes gerados, 
em qualquer uma das fases, tal traduzir-se-á em impactes cumulativos. 

Na área de estudo (buffer), ocorrem projetos de igual e de diferente tipologia, mas, no presente caso, alguns 
são interdependentes - parques eólicos, linhas elétricas aéreas e subestações - que se traduzem na existência 
de impactes cumulativos.  
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A nível de projetos de igual tipologia, considera-se que o Sobreequipamento concorre com uma tipologia, a 
de parques eólicos. Na área de estudo localizam-se três parques eólicos: Parque Eólico de S. Gens com 19 
aerogeradores, a poente; Parque Eólico de Trancoso com 14 aerogeradores e Parque Eólico da Beira Interior, 
a sul, com 4 aerogeradores. No conjunto perfazem 37 aerogeradores, que se situam no quadrante Sul-Oeste, 
determinando assim, pese embora a projeção do impacte visual negativo a distâncias significativas, uma 
contaminação visual muito elevada do referido quadrante, ou seja, muito significativa. Aos 37 aerogeradores 
existentes juntar-se-ão mais os 3 do Sobreequipamento, perfazendo um total de 40 aerogeradores. 

No que se refere ao impacte cumulativo do projeto em avaliação, o mesmo tenderá para representar um 
impacte visual negativo que tende para significativo sobre a paisagem, em particular, sobre as áreas com 
Qualidade Visual “Elevada” que se localizem, sobretudo, no quadrante referido, e na sua envolvente mais 
próxima onde se situam os aerogeradores do Parque Eólico de Trancoso e os de S. Gens que se localizam 
mais a nascente e próximos dos que estão em avaliação. A sua implantação determinará um prolongar, 
sensivelmente, para NNE da linha dos aerogeradores existentes, em cerca de 1,3 km e, consequentemente, 
uma maior dispersão destes elementos artificiais. No entanto, não determinará um aumento significativo de 
contaminação de novas áreas dado os níveis existentes desta serem já elevados.  

No caso de projetos de outra tipologia e de infraestruturas lineares destacam-se as linhas elétricas aéreas. O 
impacte visual negativo decorre da presença permanente dos cabos elétricos, dos respetivos apoios e da 
faixa de proteção/servidão legal. Neste caso, as linhas/cabos elétricos aéreos mas, sobretudo, os apoios são 
responsáveis pelo seccionamento/compartimentação do campo de visão e intrusão no horizonte visual e na 
Paisagem assim como determinam uma alteração de escala e de referências visuais. A intrusão visual de cada 
componente é, neste caso, reforçada pelo conjunto, e traduz-se no seccionamento do horizonte visual, tendo 
os apoios das linhas elétricas existentes e os aerogeradores como as estruturas que mais contribuem para 
este efeito.  

Do conjunto dos diversos projetos, que ocorrem na área de estudo, resultam impactes desqualificadores da 
paisagem que contribuem para a alteração do caráter da paisagem, conferindo-lhe um maior grau de 
artificialização e para a perda de valor cénico da paisagem. 

Em síntese, da avaliação acima exposta considera-se que o projeto não se traduz, na sua globalidade, num 
impacte negativo muito significativo, pese embora, considerar-se que existem várias situações, claramente, 
com impactes significativos, quer ao nível estrutural quer visual, e de perda de valores/atributos visuais 
naturais, devidamente identificados ao longo do parecer. Alguns são de natureza temporária outros 
permanecerão no tempo. No que se refere aos impactes estruturais e funcionais destacam-se as situações 
mais graves, ou significativas, que decorrem da abertura do acesso dedicado, abertura da fundação e da 
formação da plataforma, com afetação de área de matos e afloramentos rochosos, em mosaico, caso do 
aerogerador AG3. 

4.5 SOLOS E USO DO SOLO 

4.5.1 Caracterização da Situação Atual 

No que se refere ao descritor Solo e Uso do Solo, de acordo com o EIA, foi efetuada a caracterização geral 
dos solos para a área de estudo recorrendo à Carta dos Solos de Portugal de 1971 (escala de 1:1 000 000), 
disponibilizada pela Secretaria de Estado da Agricultura, tendo também sido efetuada a análise dos solos em 
função da sua aptidão para a agricultura e florestal. 

A área de estudo compreende um buffer de aproximadamente 275 m com centro de cada um dos 
aerogeradores e 100 m em redor da área prevista para a implantação dos acessos e valas de cabos, 
totalizando uma área de estudo de cerca de 109 ha. 

Assim, e de acordo com a Carta de Solos apresentada, na área de estudo verifica-se a presença de unidades 
pedológicas de Cambissolos húmicos (rochas eruptivas), sendo caracterizados por serem jovens, 
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moderadamente desenvolvidos sobre a rocha-mãe pouco ou moderadamente meteorizada, não contendo 
quantidades apreciáveis de argila e de matéria orgânica. 

 

Extrato da Carta dos Solos de Portugal de 1971 
Fonte: EIA 

Já no que se refere à capacidade de uso do solo e atento o estabelecido no “Esboço Geral de Ordenamento 
Agrário”, do SROA, a análise foi efetuada a partir da cartografia digital associada à Carta de Capacidade de 
Uso do Solo (escala 1:1 000 000 – Atlas do Ambiente, 1982), verificando-se que a área de estudo abrange 
maioritariamente solos de Classe F, ou seja, solos com utilização não agrícola (florestal). A zona sudeste da 
área de estudo abrange ainda solos de Classe A+F. 
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Extrato da Carta de Uso do Solo – Atlas do Ambiente 1982 
Fonte: EIA 

O EIA apresenta a caracterização da ocupação do solo com base na Carta de Uso e Ocupação do Solo 2018 
(COS 2018 - Direção Geral do Território). Para o efeito e tendo em conta que o conceito de ocupação do solo 
se prende com a ocupação física do espaço (pastagem, floresta, mato, etc,), a caracterização efetuada foi 
ajustada com recurso a imagens de satélite e ao reconhecimento de campo efetuado ao local, identificando 
assim diferentes classes de Uso do Solo presentes na área de estudo. 

Assim, na área de estudo são identificadas seis classes de uso do solo, designadamente: Matos, Floresta de 
Produção, Prados, Linha de Água, Áreas agrícolas e Áreas Artificializadas. 
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Extrato da carta de ocupação do Solo 
Fonte: EIA 

É possível verificar que os três novos aerogeradores, estão previstos em zonas de “matos”, sendo que os 
cabos e os acessos a contruir, atravessando toda a área de influência desde o aerogerador existente mais a 
sul até ao aerogerador AG3, a implantar mais a norte, serão implantados maioritariamente em zonas de 
matos e atravessam ainda zonas de floresta de produção, áreas agrícolas e ainda áreas artificializadas, sendo 
que estas últimas correspondem a aerogeradores e instalações afins já existentes. 
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Fonte: EIA 

4.5.2 Avaliação de Impactes 

Na fase de construção, os trabalhos de desmatação e decapagem das frentes de obra, movimentação de 
terras; abertura de acessos novos e beneficiação dos existentes, abertura e fecho de valas para interligação 
dos cabos elétricos e dos de comunicação entre os novos aerogeradores e a subestação existente; execução 
das plataformas de montagem dos aerogeradores; recuperação paisagística e renaturalização do terreno nas 
zonas intervencionadas onde não ficam infraestruturas à superfície (área da plataforma de montagem, a vala 
de cabos e a zona de estaleiro), irão conduzir à afetação dos usos de solo aí presentes, nas percentagens 
indicadas na figura infra: 
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Afetação do Solo 
Fonte: EIA 

 

Assim, verifica-se que a maior área de ocupação é de matos 66% (novos aerogeradores e respetivas 
plataformas de montagem, incluindo sapatas), com 29% da ocupação em áreas agrícolas, 5% de áreas 
artificializadas. Relativamente à vala de cabos, esta desenvolve-se afetando um maior número de classes de 
ocupação de solo: 42% da área total ocupada pela vala em matos; 28% áreas artificializadas e das restantes 
classes em menor presença, 17% da ocupação afeta floresta de produção. 

A identificação e análise dos impactes do projeto sobre os solos e respetiva aptidão agrícola e florestal é 
realizada em particular. Assim, e 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 são classificados no EIA como negativos, diretos, certos e de magnitude reduzida, irreversível, 
permanente e pouco significativo. 

Foi considerado ainda que nesta fase ocorrerá a compactação dos solos decorrente da movimentação de 
máquinas, equipamentos e veículos afetos à obra, e ainda da beneficiação do acesso existente e da abertura 
do novo acesso e vala, que provocarão, a perda das propriedades físicas e mecânicas dos solos. 
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Assim, e atento o tipo de solo e aptidão destas áreas de interesse, os impactes ao nível da compactação dos 
solos associado a estas componentes, são classificados no EIA como negativo, direto, certo e de magnitude 
reduzida, irreversível, permanente e pouco significativo. 

Já no que respeita à potencial poluição do solo, resultante de eventuais acidentais de óleos e/ou combustíveis 
é um cenário pouco provável. Contudo, a sua eventual ocorrência determinará impactes negativos, 
considerados pouco significativos no âmbito local, incertos e cuja magnitude depende da quantidade de 
substâncias envolvidas. 

O impacte de afetação dos usos do solo caracteriza-se como sendo negativo, permanente, direto, certo, local 
e reversível. A magnitude do impacte é reduzida face à dimensão das áreas a afetar e este será um impacte 
pouco significativo. 

A instalação da área do estaleiro de desmontagem e montagem do novo equipamento resultará também na 
afetação temporária do uso do solo, contudo, serão apenas afetadas áreas artificializadas Este é um impacte 
temporário e pouco significativo. 

Na fase de exploração, os impactes identificados na fase de construção assumem um carácter permanente. 

No que se refere à plataforma e a vala de cabos e pese embora, o terreno onde as mesmas serão implantadas, 
ser alvo de renaturalização e consequente integrado paisagística a área ocupada durante a fase de 
construção manter-se-á durante a fase de exploração, pelo que também aqui os impactes antes identificados 
se irão manter. 

Relativamente aos impactes do projeto sobre os solos e respetiva aptidão agrícola e florestal, durante a fase 
de exploração, não foram perspetivados novos impactes para além dos referenciados na fase de construção. 
É apenas feita referência que após a conclusão da obra, a vegetação natural das áreas envolventes aos 
aerogeradores e respetivas plataformas de montagem, tenderão gradualmente a fixar o solo, reduzindo os 
efeitos erosivos provocados temporariamente durante a obra. 

Durante a fase de exploração manter-se-ão as alterações ao uso do solo previstas para a fase de construção 
do projeto que não tinham caráter temporário. Uma vez que a maioria da área do projeto não terá 
impermeabilização do solo, prevê-se a instalação nas áreas intervencionadas de comunidades herbáceas 
pioneiras. Este é um impacte negativo, direto, certo, imediato, permanente, local, reversível, de magnitude 
reduzida e pouco significativo. 

 

 

Síntese dos Impactes no Solo e Uso do Solo 
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Síntese dos Impactes na Aptidão Agrícola e Florestal do Solo 
Fonte: EIA 

 

Atenta a existência, na envolvente da área de implantação do Sobreequipamento de outros parques eólicos, 
num raio de 15 km nas direções sul, este e oeste, o EIA considera-se que para o fator ambiental em análise, 
solos e ocupação do solo, não ser expectável a ocorrência de impactes cumulativos. 

Em conjunto com a presença de outros parques eólicos, na envolvente e na região considera-se que os 
impactes cumulativos sobre os usos do solo são de magnitude moderada e significativa. 

O EIA classifica os impactes sobre os usos do solo resultantes do projeto como negativos, diretos, de 
magnitude reduzida, locais e pouco significativos. 

4.6 RECURSOS HÍDRICOS 

4.6.1 Caracterização da Situação Atual 

Recursos Hídricos Superficiais 

A área de estudo insere-se na bacia hidrográfica do rio Douro, abrange três massas de água, designadamente 
ribeira da Teja, rio Torto e rio Távora. 

De acordo com a representação da rede hidrográfica constante de estudo e identificação na cartografia 
militar, verifica-se que a implantação das plataformas dos aerogeradores não possui interferências com áreas 
integrantes do domínio hídrico. 

No entanto, a execução do acesso a beneficiar e da vala de cabos interfere com o leito e margens de duas 
linhas de água. 

Relativamente à localização do parque, cabe ainda destacar a proximidade com uma Albufeira de águas 
públicas – Albufeira da Teja, a uma distância de aproximadamente 3 000 metros. 
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Recursos Hídricos Subterrâneos 

Do ponto de vista hidrogeológico, a área está integrada na zona indiferenciada do Sistema Aquífero Maciço 
Antigo. Não se estimam alterações na rede de drenagem subterrânea. 

4.6.2 Avaliação de Impactes 

Na fase de construção, os eventuais impactes estarão relacionados com a afetação das condições naturais 
de infiltração e da alteração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas. 

Entre as operações que poderão constituir impactes sobre os recursos hídricos, destacam as seguintes 
operações: 

O acesso a beneficiar interceta duas linhas de água, pelo que serão previstas infraestruturas hidráulicas 
adequadas de forma a garantir o normal escoamento das mesmas. O mesmo se acontece à abertura da vala 
de cabos. São expectáveis impactes negativos, mas pouco significativos, tendo também em consideração a 
aplicação das medidas de minimização propostas. 

No que diz respeito ao arrastamento de sólidos provocado pelas atividades de decapagem, o facto de ser 
uma zona pouco declivosa e as linhas de água de reduzida expressão, não é expectável que seja significativo. 

Neste sentido, os impactes são classificados como negativos, de magnitude reduzida e pouco significativos, 
diretos a indiretos, locais, permanentes, irreversíveis sendo que ainda assim podem ser mitigados pela 
aplicação das medidas de mitigação apresentadas no capítulo 7. 

No que se refere à alteração da taxa de infiltração, as intervenções previstas com a implantação do projeto 
representam uma área relativamente pequena de impermeabilização do solo (apenas fundação do 
aerogerador). 

Não se registam captações subterrâneas na área de implantação, pelo que não se estimam impactes a este 
respeito. 

No que diz respeito à contaminação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos 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 permite prevenir e reduzir significativamente a probabilidade de ocorrência destas 
situações. 

O impacte da contaminação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos devido à eventual ocorrência 
de derrames acidentais de substâncias perigosas é classificado de negativo, indireto, improvável, temporário, 
reversível, reduzido e pouco significativo. 

Está ainda prevista a implantação de instalações sanitárias, estando previsto encaminhar as águas residuais 
para depósito estanque pré-fabricado, com manutenção periódica. 

Na fase de exploração estão previstas ações de manutenção inerentes ao bom funcionamento dos 
aerogeradores e dos equipamentos associados e do acesso. 

Nesta fase preveem-se potenciais derrames associados aos veículos, aos equipamentos do aerogerador e à 
própria manutenção que poderão originar impactes negativos na qualidade da água dos recursos hídricos, 
mas de reduzida magnitude e improváveis, face à tipologia de atividades. 

Relativamente à interceção das linhas de água pelo acesso a beneficiar e pela vala de cabos nessa zona, não 
se preveem impactes uma vez que as mesmas serão transpostas com a implantação de infraestruturas 
hidráulicas adequadas que serão previstas no projeto de execução. 

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, mas de 
reduzida magnitude e pouco significativos, tendo em consideração a sua possível mitigação através de 
medidas de minimização. 
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4.7 PATRIMÓNIO CULTURAL 

4.7.1 Caracterização da Situação Atual 

Para efeitos da descrição do ambiente no que concerne ao fator ambiental Património Cultural o EIA refere 
que a metodologia usada teve como base de orientação da Circular “Termos de Referência para o Descritor 
Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, publicada pelo extinto Instituto Português de 
Arqueologia a 10/09/2004, que preconiza uma fase de pesquisa documental e uma outra de trabalho de 
campo, de prospeção sistemática da área de incidência do projeto.  

Os trabalhos de caracterização da situação atual para o fator “Património Arqueológico, Arquitetónico e 
Etnológico”, foram estruturados tendo em consideração a definição prévia de áreas de intervenção distintas:  

A Área de Estudo (AE) corresponde ao conjunto territorial formado pela área de incidência (AI) do projeto e 
por uma zona envolvente, de enquadramento (ZE), que se estende até um mínimo de 2 000 metros para 
além dos limites das áreas a intervencionar definidas em projeto, com o objetivo de contextualizar e 
caracterizar de forma mais efetiva as potenciais realidades culturais inventariadas na área de incidência 
direta (AID) e indireta (AII) do projeto e da sua envolvente. 

 A AID do projeto – corresponde às “áreas definidas para os elementos do projeto”. 

 A AII – “à área de estudo do projeto”. 

Metodologicamente foi efetuada a pesquisa de base documental na AE, “estendida até um mínimo de 2 km 
para além dos limites” da área do projeto, que incluiu a consulta das bases de dados patrimoniais das 
entidades oficiais, de IGT, seguida da prospeção arqueológica sistemática da AID e AII do projeto do 
sobreequipamento. 

Na fase de pesquisa bibliográfica e documental, o trabalho foi orientado para a recolha de informação 
referente ao património arqueológico, arquitetónico e etnográfico dos concelhos da área de estudo e 
respetiva envolvente. 

É apresentado um enquadramento histórico-arqueológico da ocupação humana da região, o qual revela a 
ocupação deste território desde tempos remotos, nomeadamente desde a Pré-História recente até aos 
nossos dias, sendo os vestígios mais antigos correspondentes ao Povoado Fortificado de Murganho, 
cronologicamente enquadrado na Idade do Ferro, localizado na freguesia de Arnas (Sernancelhe). A área em 
estudo pertence a dois concelhos que tiveram uma ocupação permanente e de grande importância no 
contexto histórico do centro de Portugal. 

Os trabalhos de levantamento documental e bibliográfico realizado revelaram a presença de quatro imóveis 
classificados e de quatro sítios arqueológicos nas freguesias de implantação do projeto: 

a. Imóveis classificados 

- Conjunto arquitetónico constituído pela Torre de Terrenho, casa e capela, classificado Imóvel 
de Interesse Público (IIP); 

- Capela de Nossa Senhora da Penha, classificado Imóvel de Interesse Público; 

- Solar dos Almeidas, classificado IIP; 

- Igreja de Nossa Senhora do Pranto, paroquial de Torre de Terrenho I, classificado Imóvel de 
Interesse Municipal (MIM). 

b. Sítios arqueológicos  

- Cimo da Aldeia / Necrópole /Medieval Cristão (CNS 23233); 

- Murganho / Povoado Fortificado / Idade do Ferro (CNS 743); 

- Serra do Pereiro / Monumento Megalítico / Indeterminado (CNS 36690); 
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- Sebadelhe da Serra / Estela / Idade Média (CNS 24976). 

Na fase de trabalho de campo foi realizada prospeção sistemática do terreno da área de incidência direta e 
indireta do projeto. Não foi realizada prospeção da área de estaleiro dado que a localização só será definida 
numa fase posterior. 

De acordo com o EIA a área “é caracterizada, na zona dos aerogeradores, por uma grande quantidade de 
vegetação autóctone muito densa, com (….) alguma quantidade de afloramentos em granito. Os terrenos, na 
sua maioria, não se encontravam limpos pelo que a visibilidade de solos foi, no geral, muito fraca”.  

Da pesquisa bibliográfica “da área de 2 km em volta” da AE não resultou a identificação de ocorrências 
patrimoniais. Na fase de trabalho de campo não foram identificadas ocorrências patrimoniais. 

4.7.2 Avaliação de Impactes 

A implantação do Sobreequipamento irá implicar durante a fase de construção um conjunto de ações 
passíveis de gerar incidência negativa, direta e irreversível sobre eventuais vestígios arqueológicos inéditos, 
nomeadamente relacionadas com a preparação do terreno e construção do projeto (escavação do cabouco 
para a fundação do aerogerador, construção da plataforma para a montagem, abertura do acesso, abertura 
da vala para instalação da rede elétrica subterrânea) como desmatações, mobilizações de solo, escavações 
de valas e fundações, abertura de novos acessos, circulação de viaturas, maquinaria e veículos pesados afetos 
à obra e Recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

Face aos resultados obtidos, dado que não foram identificadas ocorrências patrimoniais na AID e na AII dos 
aerogeradores, o EIA avalia o impacte decorrente da implantação do projeto como “compatível e, por 
princípio não resulta em condicionantes ao desenvolvimento do projeto”.  

Na fase de exploração, o EIA não aponta impactes. Considera-se que os eventuais impactes negativos 
decorrentes das ações de remodelação ou reparação das infraestruturas do projeto relacionados com 
revolvimentos no solo, deverão ser avaliados tendo por base os resultados obtidos durante a fase de 
construção. 

Dadas as condições de visibilidade deficientes a muito deficientes em grande parte da área de implantação 
do projeto, a prospeção arqueológica foi condicionada, impedindo uma correta observação dos solos. Como 
tal, considera-se que a validade do estudo, no que se refere aos trabalhos de campo, é diretamente 
proporcional ao grau de visibilidade dos solos. 

Tendo presentes os dados disponíveis, não se deve excluir a possibilidade de ocorrência de impactes sobre o 
património arqueológico durante a fase de construção, fase esta potencialmente impactante para eventuais 
vestígios arqueológicos que se possam encontrar ocultos quer pela vegetação, quer pelo subsolo. 

Face aos resultados obtidos, avaliados os impactes e dadas as condições de má visibilidade, o EIA preconiza 
algumas medidas de minimização genéricas que incluem o acompanhamento arqueológico integral e 
contínuo dos trabalhos que envolvam a remoção e o revolvimento e a escavação no subsolo. 

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

O EIA considera não ser expectável a ocorrência de impactes cumulativos para este fator ambiental. 

4.7.3 Síntese 

Verifica-se que o projeto é passível de gerar impactes negativos, diretos e indiretos sobre eventuais 
ocorrências patrimoniais, na fase de preparação do terreno, envolvendo a desmatação e remoção da camada 
vegetal, bem como a circulação de máquinas. 

A área de implantação do projeto insere-se num território com sensibilidade patrimonial atestada pela 
existência de testemunhos de ocupação antrópica antiga, localizados na área de enquadramento do projeto, 
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cujas estruturas, de difícil identificação, são muitas vezes só percetíveis na fase de desmatação e de 
reprospeção. 

Dadas as condições de visibilidade deficientes a muito deficientes em grande parte da área de implantação 
do projeto, a prospeção arqueológica foi condicionada, impedindo uma correta observação dos solos. Como 
tal, considera-se que a validade do estudo, no que se refere aos trabalhos de campo, é diretamente 
proporcional ao grau de visibilidade dos solos. 

Tendo presentes os dados disponíveis, não se deve excluir a possibilidade de ocorrência de impactes sobre o 
património arqueológico durante a fase de obra, fase esta potencialmente impactante para eventuais 
vestígios arqueológicos que se possam encontrar ocultos quer pela vegetação, quer pelo subsolo, pelo que 
se considera ser necessária a adoção das medidas inseridas neste parecer para a fase projeto de execução, 
prévia e fase de construção, fase de exploração e de desativação, de modo a garantir a salvaguarda de 
património arqueológico que não tenha sido detetado. 

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

4.8 SOCIOECONOMIA 

A socioeconomia é considerada como um fator ambiental com importância elevada, a partir da assunção da 
importância nacional de se produzir energia elétrica a partir de fontes renováveis não poluidoras, dos 
benefícios para as populações abrangidas e das incomodidades (em especial as resultantes da construção 
destas infraestruturas). 

4.8.1 Caracterização da Situação Atual 

No que diz respeito à caraterização da situação atual considera-se que o conteúdo se revela genericamente 
adequado, ou até excessivo, tendo em conta o aproveitamento que dele é feito para o restante EIA. São 
abordados os seguintes aspetos: enquadramento territorial, demografia (população e indicadores 
demográficos), estrutura económica (população empregada por setores e tecido empresarial), setor 
energético e acessibilidades. 

Com base num conjunto de indicadores, o EIA permitiu a identificação da composição demográfica e 
económica, que conjugadas com as dinâmicas socioeconómicas, permitiu uma leitura geral da área em 
estudo. 

Foi feita a identificação e caraterização socioeconómica da área de influência, uma identificação cartográfica 
dos setores sensíveis e suas tipologias de ocupação, mais próximos da área de intervenção, bem como a 
identificação das operações que mais afetarão a população local e as atividades económicas existentes. 

Relativamente ao acesso ao local do Sobreequipamento este faz-se pelo acesso em tout venant ao Parque 
Eólico de Trancoso, que por sua vez liga à Estrada Municipal 583 (página 31 do RS inicial), ligando depois à 
ex-EN 229-1, à EN 226 e ao IP 2. Os aglomerados mais próximos são Sebadelhe da Serra (1 500 a 1 600 metros 
a oeste/sudoeste), Terrenho (1 870 a 1 900 metros a este/sudeste), Torre de Terrenho (1 800 metros a 
nordeste) e Mendo Gordo (1 450 a 1 480 metros a nordeste). 

4.8.2 Avaliação de Impactes 

A análise de impactes socioeconómicos é detalhada. São descritos e classificados, com base nas ações 
geradoras de impactes, para as fases de construção, de exploração e de desativação, os impactes gerados 
neste âmbito pelo projeto. 
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De forma geral, os projetos relacionados com energias renováveis representam benefícios socioeconómicos 
para a região onde se inserem e contribuírem para atingir metas nacionais, nos benefícios energéticos. 

Não obstante, não deixam de ser importante, a existência de impactes negativos na qualidade de vida das 
populações e no seu quotidiano. 

A fase de construção envolverá (i) um tráfego de 103 camiões por turbina e (ii) uma média de cerca de 20 
trabalhadores, numa duração de seis meses. 

Muito embora a empregabilidade e dinamização económica local não seja significativa, surge a possível 
dinamização da economia local para além da área de estudo, bem como ao acrescido consumo de bens em 
estabelecimentos ligados essencialmente à restauração e comércio, por parte de pessoas externas à região 
o que poderá estimular o comércio local. 

As condições de mobilidade para o local na construção do projeto e para a manutenção do mesmo, apesar 
de se realizarem através de vias existentes, vias situadas no concelho vizinho, terão contudo impactes a 
considerar na qualidade de vida das populações e no seu quotidiano. 

Na fase de construção e dado o caráter rural onde se insere o projeto e a ausência de unidades industriais na 
envolvente imediata, considera-se que o impacte da implantação do Sobreequipamento é significativo e de 
magnitude moderada para as localidades atravessadas por veículos necessários para a construção de suporte 
dos aerogeradores bem como a montagem da própria turbina. 

As acessibilidades, o acesso à área de implantação do projeto será feito utilizando os acessos do parque 
existente e caminhos florestais, o qual deriva da estrada municipal M 583 de Sernancelhe, a qual advém da 
estrada nacional desclassificada 229-1 que, por sua vez, conecta à nacional 226 e ao IP2. 

Desde o IP2 até à área de implantação dos aerogeradores, será atravessado a localidade de Trancoso e os 
lugares de Castaíde, Terrenho e Mendo Gordo. 

Na fase de construção, ainda poderão ocorrer impactes ao nível da: 

- Degradação do ambiente sonoro e qualidade do ar local-impacte negativo temporário. 

- Mobilidade de grandes veículos durante a construção, degradação das vias de acesso, utilizadas 
pela população-impacte negativo mas temporário. 

Na fase de exploração, funcionará um sistema de comando/orientação automático. Os aerogeradores 
poderão ser operados a partir do edifício de comando (existente). Nesta fase, ocorrerão as tarefas de 
manutenção do acesso e do aerogerador. Como a equipa de manutenção e vigilância já existe, não se prevê 
a criação de postos de trabalho. 

Nestas situações, a importância da propriedade (com valor económico associado à terra), ao nível do 
rendimento que se retira das parcelas de solo afetadas, é de grande relevância no desenvolvimento de 
atividades económicas locais. 

Neste caso verifica-se que no terreno a implantar o projeto, grande parte está ocupado por zonas 
descobertas ou com pouca vegetação ou com vegetação esparsa (matos baixos com afloramentos rochosos), 
intercalado por áreas agrícolas, de valor económico baixo. Pontualmente verificam-se áreas de florestas e 
prados. 

Com o Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso, considera-se que em termos económicos se gera 
um impacte positivo, reversível, indireto, certo, que ocorrerá na fase de exploração do aproveitamento eólico 
(permanente), de magnitude reduzida, considerando-se ainda um impacte significativo positivo, tendo em 
conta que contribuirá para a produção elétrica nacional. 

Assim, na fase de exploração, verifica-se que : 

- O aumento dos rendimentos dos proprietários dos terrenos visados (por contratos de 
arrendamento), traduz-se num Impacte positivo, irreversível, direto, permanentes, certo, de 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3403                                                                                                                                                                              Pág. 31 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso 

magnitude variável (dependendo das condições económicas dos visados e do montante acordado) 
e significativo. 

- A criação de postos de trabalho-não tem qualquer impacte a nível local, mas pode criar riqueza 
económica local impacte pouco significativo mas definitivo 

- A perda de rendimento agrícola dos proprietários traduz-se num-impacte negativo e permanente. 

Como impacte positivo refere-se a energia gerada pelos novos aerogeradores, que pode evitar a emissão de 
3 135 toneladas de CO2 anuais, tendo em conta o mix energético nacional. Com efeito, para produzir a mesma 
quantidade de energia que os aerogeradores a instalar produzirão, podem ser emitidas anualmente cerca de 
2 802 toneladas de CO2, no caso de uma central a gás natural, e cerca de 5 049 toneladas de CO2, no caso de 
uma central a carvão. 

A proposta de medidas de mitigação e de compensação de impactes negativos e de medidas de potenciação 
dos impactes positivos, no que respeita à socioeconomia, é omissa. Contudo, são preconizadas, para as fases 
de projeto de execução e/ou antes de licenciamento, de construção, de exploração e de desativação, 
medidas gerais podem ser consideradas/adotadas para área da socioeconomia. 

O EIA apresenta uma nota sobre avaliação global de impactes, focada nos impactes residuais. Conclui que o 
projeto não apresenta impactes significativos e muito significativos, quer na fase de construção, quer durante 
a fase de exploração. 

4.9 SAÚDE HUMANA 

Sob o ponto de vista da saúde humana, o EIA apresenta uma análise das ações geradoras de impactes sobre 
a Saúde Humana. Após a análise deste ponto, importa referir o seguinte: 

No que se refere à minimização da exposição das populações ao ruido/infrassons (gamas de frequências não 
audíveis) dos aerogeradores, a legislação internacional relativa ao ruído, o nível de dB(A) constitui o 
parâmetro padrão de medição, isto é, mede a amplitude acústica média como se estivesse a ser percecionada 
pelo ouvido humano. O mesmo é definido no RGR, Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. A perda 
progressiva da audição implica, geralmente serem necessárias maiores amplitudes acústicas para se 
conseguir ouvir. É a consequência mais importante da exposição excessiva a fenómenos acústicos audíveis. 

Os infrasons e o ruído de baixa frequência (IRBF) são fenómenos acústicos que podem afetar o organismo 
humano causando danos irreversíveis, mas que não provocam as perdas auditivas clássicas. 

Segundo Almeida (2019) os IRBF não têm características compartilhadas com ruídos de maior espectro, 
sendo considerado a superpotência das frequências por:  

i. atravessar grandes distâncias com pouca perda de energia (devido ao seu comprimento de onda 
e pelo facto dos dispositivos de proteção serem muito menos eficazes);  

ii. ter menor atenuação por muros e outras estruturas; 

iii. fazer vibrar paredes e objetos; 

iv. produzir ressonância no corpo humano; 

v. provocar grandes reações subjetivas (em estudos laboratoriais e na comunidade) e, em certa 
medida, reações fisiológicas nos seres humanos comparativamente às médias e altas frequências 
(Berglund et al.,1996). 

O EIA refere uma análise com recurso a simulação do ruído audível mas nada foi feito relativo ao infrasons.  

Tendo em conta a tese de doutoramento já mencionada anteriormente, o que se diz é que existe alguma 
evidência científica que os infrasons produzidos por aerogeradores podem ter efeitos nefastos na saúde das 
pessoas que se encontram expostas a este ruído com um espectro de frequências mais baixo e com 
intensidades elevadas. 
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A investigação em causa “identificou duas categorias de consequências fisiológicas adversas para as 
populações residentes na proximidade de parques eólicos, associados à exposição a infrasons e ruído de 
baixa frequência: uma mais ligeira, que se caracteriza por mal-estar geral e prolongado, com dores de cabeça, 
dificuldade em dormir, falta de concentração ou irritabilidade, entre outros sintomas; e outra mais grave, 
com problemas pulmonares (muita tosse e dificuldade em respirar), apneias, arritmias cardíacas ou 
espessamento do pericárdio, a dupla membrana que envolve o coração.” 

De facto existe um lapso na legislação portuguesa, nos estudos de impacte ambiental necessários à instalação 
de parques eólicos, que não prevê a medição e análise de infrasons, mas apenas do ruído audível, no entanto 
tal situação não deverá ser motivo para que não se adotem medidas, contemplando o princípio da precaução, 
no sentido de minimizar o impacte que estes agentes de doença podem ter nas populações que residem mais 
proximamente dos parques eólicos. 

Assim, considera-se, que, à luz da evolução do conhecimento científico, devem ser implementadas medidas 
de mitigação tendo em conta a exposição das populações aos infrassons, tais como: 

i. Proceder ao isolamento acústico dos componentes dos aerogeradores por forma a minimizar o 
ruído/infrasons cujas frequências estejam abaixo dos 20 Hz; 

ii. Plano de Monitorização, tendo em conta a exposição das populações ao ruído/infrasons emitidos 
pelos aerogeradores. 

4.10 AMBIENTE SONORO 

4.10.1 Caracterização da Situação Atual 

O ambiente sonoro de referência foi avaliado através da realização de medições de campo em três pontos 
mais próximos das torres eólicas, junto a habitações localizadas a distâncias a partir dos 1 500 m.  

O quadro abaixo apresenta a síntese dos valores obtidos. 

4.10.2 Avaliação de Impactes 

As previsões de ruído da situação futura, na fase de exploração, foram obtidas com recurso a software 
específico, CdnaA a partir da consideração de uma potência sonora afeta a cada um dos aerogeradores de 
105 dB (A). O quadro seguinte apresenta a síntese dos valores obtidos. 

 

Pontos de 
avaliação 

Ruído medido da situação de referência 
Ruído particular 
estimado de todos 
os AE (8+3) 

Ld Le Ln Lden dB(A) 

P1 58 53 48 58 ≤ 44 

P2 54 50 46 55 ≤ 37 

P3 53 47 44 53 ≤ 38 

Em face dos valores determinados, estima-se que os impactes serão nulos ou com pouco significado nalguns 
pontos em que o ruído final face ao ruído inicial poderá incrementar 1 dB(A) e não sendo ultrapassados os 
limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (D.L. nº 9/2007). 

Concorda-se com as medidas de minimização gerais apresentadas no EIA, no entanto, em relação à medida 
“Deve ser evitada a realização de quaisquer trabalhos em período noturno” (Bio 3) considera-se que deve ter 
a seguinte redação: “Não devem ser realizados quaisquer trabalhos em período noturno”. 
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4.11 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

O EIA contempla uma caracterização do ambiente potencialmente afetado, tendo sido realizado o 
enquadramento do local nos diversos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), de âmbito nacional, regional 
e municipal, em vigor na área de implantação do projeto. 

 

Instrumentos de Gestão Territorial com incidência na área em estudo 
Fonte: EIA 

Ao nível nacional são identificados o PNPOT e o PGRHDouro. 

No que respeita ao Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT), é destacado o 
compromisso que este plano estabelece com o território, ao nível da transição energética, incentivando a 
produção e consumo de energia a partir de fontes renováveis. Este plano estabelece diretrizes de conteúdo 
para a elaboração de diferentes IGT da qual se destacam os PDM: 

“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.” 

Quanto ao Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (PGRH) aprovado pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, o EIA refere que a área de estudo se insere na Região 
Hidrográfica do Douro (RH3), mais concretamente nas sub-bacias de ribeira da Teja, rio Torto e rio Távora. 

No que se refere ao Programa Regional de Ordenamento Florestal de Trás-Os-Montes e Alto Douro (PROF 
TMAD), é referido que este programa se encontra 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. A área 
de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso é identificada como integrada na sub-região 
homogénea “Beira Douro” do PROF TMAD. 
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Enquadramento do projeto na carta síntese do PROF TMAD 
Fonte: EIA 

Da análise da cartografia e considerando que se trata de um plano setorial de natureza estratégica, 
direcionado para a defesa, valorização e gestão sustentável dos espaços e recursos florestais, o EIA conclui 
que este não apresenta impedimentos específicos relativamente à instalação do projeto. 

Ao nível Municipal são referidos os Planos Diretor Municipal (PDM) de Trancoso e de Sernancelhe. 

Relativamente às servidões e restrições de utilidade pública e outros condicionalismos territoriais, de acordo 
com o referido no EIA, na área afeta ao projeto registam-se os seguintes: 
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Condicionantes, servidões e restrições identificados na área de estudo (AE) e na área de Projeto (AP) 
Fonte: EIA 

Município de Trancoso 

O Plano Diretor Municipal de Trancoso, 1.ª revisão, é aprovado pelo Aviso n.º 2674/2021, de 2020.12.21, 
publicado no Diário da República n.º 29 de 2021.02.11 – 2.ª série. 

Consultando a planta de ordenamento I – Qualificação do solo, que faz parte integrante do PDM de Trancoso, 
em vigor e de que se apresenta um extrato (figura seguinte), verifica-se que a pretensão, referente à 
construção dos aerogeradores AG2 e AG3, se localiza em solos classificados como “Solo rústico”, como dispõe 
o artigo 10.º do regulamento, maioritariamente na categoria “Espaços florestais de uso misto silvícola e 
agrícola” e, numa pequena área, na categoria de “Espaços agrícolas”. 

 

Carta de ordenamento de Trancoso 
Fonte: EIA 

A caracterização e usos dominantes dos “Espaços florestais de uso misto silvícola e agrícola” constam do art.º 
28.º, sendo definidos no art.º 29.º os usos complementares considerados compatíveis com os usos 
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dominantes. Assim, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 2 do art.º 29.º são admissíveis (…) Os usos 
especiais do solo a que se refere o articulado do capítulo VI do presente regulamento, nas condições aí 
estabelecidas, com exceção dos postos de abastecimento de combustíveis. 

Os usos especiais definidos no capítulo VI regem-se pelas diferentes disposições gerais prevista no artº 64º e 
para situações especiais pelos art.ºs 67.º e 68.º que definem os critérios e procedimentos a seguir pelo 
Município de Trancoso na viabilização de determinadas pretensões, nas quais se incluem os aproveitamentos 
de recursos energéticos renováveis. 

A caracterização e usos dominantes dos “Espaços agrícolas” constam do art.º 26.º, sendo definidos no art.º 
27.º os usos complementares considerados compatíveis com os usos dominantes. Assim, de acordo com o 
disposto no ponto iii) da alínea a) do n.º 2 do art.º 27.º, nesta categoria de espaço, e sem prejuízo dos 
condicionamentos legais aplicáveis, é considerado como uso compatível a “construção de instalações para 
aproveitamento de recursos energéticos renováveis”: 

Em face do exposto, considera-se que a pretensão, referente à construção dos aerogeradores AG2 e AG3, é 
compatível com o PDM da Trancoso, com a condição de, em sede de licenciamento, a Câmara Municipal de 
Trancoso proceder à avaliação dos critérios orientadores aplicáveis à mesma, em conformidade com o 
disposto nos art.ºs 64.º e seguintes do regulamento do PDM. 

Foi solicitado parecer à Câmara Municipal de Trancoso que se pronunciou favoravelmente, referindo o 
contributo positivo do projeto para o combate às alterações climáticas e para o concelho de Trancoso, 
devendo por isso, no entendimento deste serviço, merecer parecer favorável. 

Em matéria de Reserva Ecológica Nacional (REN) e consultada a Carta da Reserva Ecológica Nacional, em 
vigor no município da Trancoso, aprovada pelo Despacho n.º 3330/2021 da CCDRC (D.R. nº 60 de 2021.03.26 
– 2.ª série C), que faz parte integrante do PDM, verifica-se que a pretensão, referente à construção dos 
aerogeradores AG2 e AG3, não interfere com solos de Reserva Ecológica Nacional, não estando assim sujeita 
ao cumprimento do RJREN, aprovado pelo Decreto-lei n.º166/2008, de 22 de agosto, na sua redação atual. 

Não obstante o exposto, considera-se adequado impor que, na fase de construção do empreendimento, 
nomeadamente, na instalação e utilização do estaleiro, não sejam utilizados solos classificados como reserva 
ecológica nacional (REN) na envolvente do projeto. 

No que diz respeito à Reserva Agrícola Nacional (RAN), município de Trancoso possui Carta da Reserva 
Agrícola Nacional, a qual faz parte integrante do PDM, verificando-se, que o terreno onde se localiza a 
pretensão, referente à construção dos aerogeradores AG2 e AG3, não se encontra inserido em RAN, não 
estando sujeita ao cumprimento do RJRAN, aprovado pelo Dec. Lei n.º 73/2009, de 16 de setembro, na sua 
atual redação. 

O município de Trancoso possui ainda uma carta de outras condicionantes, que faz parte do PDM, em vigor 
verificando-se, conforme representação gráfica que se apresenta, que o local da pretensão, referente à 
construção dos dois aerogeradores anteriormente referidos, não se encontra sujeita a qualquer outra 
restrição de utilidade pública ou servidão administrativa. 

Município de Sernancelhe 

O Plano Diretor Municipal de Sernancelhe é aprovado pelo Aviso n.º 487/2015, de 14 de janeiro, corrigido 
pelas Declarações n.º 211/2015, de 20 de outubro, n.º 29/2019, 23 de abril, e n.º 39/2019, de 26 de junho 
verificando-se as seguintes afetações ao nível do Ordenamento do Território. 
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Disposições regulamentares do PDM para as classes de ordenamento na área de estudo (AE) e na área de projeto 
(AP) 
Fonte: EIA 

Na área de atuação, no concelho de Sernancelhe, apenas são consideradas as efetuações identificadas para 
o aerogerador AG1, acesso a construir e vala de cabos, designadamente recursos florestais: área ardida 
(2010-2018) e perigosidade de incêndio (alta-muito alta) e recursos geológicos: prospeção e pesquisa de 
depósitos minerais (em publicitação). 

 

Extrato das Plantas de Condicionantes do PDM de Sernancelhe 
Fonte: EIA 
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Considerando a área de estudo regista-se afetação de solos REN, sendo identificado, no concelho de 
Sernancelhe, o sistema “Cabeceiras de Linha de Água”, correspondente a “Áreas estratégicas de infiltração e 
de proteção e recarga de aquíferos” de acordo com as novas categorias de REN estabelecidas no Anexo IV 
do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto. Contudo, os elementos de projeto não afetam áreas da 
Reserva Ecológica Nacional. 

 

Extrato da carta de REN de Sernancelhe 
Fonte: EIA 

 

Quanto à interferência com o Domínio Publico Hídrico, no caso concreto da área de estudo, e de acordo com 
a carta militar a existência de cursos de água não navegáveis ou flutuáveis – afluentes de baixa relevância, 
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para o qual deverá ser respeitada uma faixa de servidão de 10 m das margens, só se registando afetação 
desta servidão ao nível da instalação da vala de cabos e do acesso a beneficiar. 

Nas Áreas Percorridas por Incêndios nos Últimos 10 anos verifica-se que a área de estudo bem como a área 
de implementação do projeto foi abrangida por áreas ardidas em 2011, 2016 e 2017 sendo 16,43 ha, 
correspondente à totalidade da área de estudo no município de Sernancelhe. Neste âmbito, o EIA refere que 
a área de projeto é, essencialmente, constituída por matos não pressupondo a existência de qualquer 
povoamento florestal nos últimos 10 anos, pelo que considera que este condicionamento não é aplicável aos 
elementos do projeto. 

Por último e no que respeita à Perigosidade de Incêndio, é referido que a área de estudo abrange a classe de 
perigosidade alta e muito alta em cerca de 16,43 ha no município de Sernancelhe (correspondente à 
totalidade da área de estudo neste município), sendo ainda referido que, de acordo com o regulamento do 
PDM de Sernancelhe mais concretamente o nº 1 do artigo 11º, “todas as construções, infraestruturas, 
equipamentos e estruturas de apoio enquadráveis no regime de construção previsto para as categorias de 
espaços inseridas no Solo Rural, terão de cumprir as Medidas de Defesa Contra Incêndios Florestais definidas 
no quadro legal em vigor, bem como as definidas neste Regulamento”. 

 

Extrato da carta de perigosidade de incêndio na área de estudo 
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Na área de estudo do aerogerador AG1, o EIA identifica ainda a interferência com Áreas de Prospeção e 
Pesquisa de Depósitos Minerais (Em publicitação), não constituindo uma servidão ou restrição de utilidade 
pública, uma vez que no presente não têm exploração. 

Quanto às Servidões Rodoviárias, o EIA identifica a existência de caminhos municipais, sendo aplicáveis as 
restrições resultantes da Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961, ficando a intervenção nestas áreas 
condicionadas a autorização do Município. 

Face ao exposto, e considerando os Instrumentos de gestão territorial afetados pelo projeto, o EIA identifica 
os seguintes impactes: 

 Impacte positivo e significativo, quanto ao enquadramento nos objetivos do PNPOT; 

 Não foram identificadas medidas do PGRH em vigor e aplicáveis com as quais o projeto seja 
incompatível. 

 Quanto ao Programa Regional de Ordenamento de Trás-Os-Montes e Alto Douro (PROF TMAD) é 
referido que não existem impedimentos específicos relativamente à instalação do projeto. 

 Plano Diretor Municipal de Sernancelhe 

Na área afeta ao concelho de Sernancelhe a localização do aerogerador AG1 e respetiva área de estudo 
irá ocupar cerca de 16,43 ha de espaço classificado como espaço rural, mais concretamente Espaço 
Florestal de Produção. 

De acordo com a alínea c) do n.º1 do artigo 30º do regulamento do PDM os Espaços florestais de 
produção correspondem a “áreas de aptidão florestal que inclui as manchas florestais localizadas em 
terrenos de adequado aproveitamento e exploração económica, nomeadamente áreas integradas em 
perímetros florestais. Englobam também áreas de maiores declives, que apresentam elevado índice de 
suscetibilidade à erosão e as vertentes dos cursos de água, com a função de proteção”. O artigo 31º que 
define os usos compatíveis com o uso dominante contempla, na alínea f), as instalações especiais 
nomeadamente as afetas, entre outras, aos parques eólicos. O n.º 2 deste artigo refere que “As 
construções, usos ou atividades compatíveis só serão autorizadas nas condições definidas nos artigos 
seguintes desta secção e desde que sem prejuízo do estabelecido no artigo 11.º e no artigo 20.º do 
presente Regulamento, referentes a medidas de defesa da floresta contra incêndios e à estrutura 
ecológica em solo rural, e ainda: 

a) Não afetem negativamente a área envolvente sob o ponto de vista paisagístico, ambiental e 
funcional; 

b) Desde que cumprido o disposto na legislação específica relacionada com as espécies florestais 
protegidas, nomeadamente o sobreiro, azinheira e azevinho; 

c) Seja assegurada pelos interessados a execução e manutenção de todas as infraestruturas 
necessárias, podendo constituir motivo de inviabilização da construção a impossibilidade ou a 
inconveniência da execução de soluções individuais para as infraestruturas.” 

De acordo com o referido no EIA, a instalação deste aerogerador é compatível com esta categoria de 
espaço, desde que cumpridas as medidas de defesa da floresta contra incêndios e da estrutura ecológica 
em solo rural, e ainda se não afetar “negativamente a área envolvente sob o ponto de vista paisagístico, 
ambiental e funcional”. 

Quanto às Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública foi identificada a interferência 
com a REN (Reserva Ecológica Nacional), o Domínio Público Hídrico, Recursos Geológicos e Servidões 
Rodoviárias. 

Relativamente à REN, afetação registada no concelho de Sernancelhe refere-se apenas á área de estudo 
definida, que interfere com o sistema “Cabeceiras de Linha de Água”, correspondente a “Áreas 
estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” numa área de 9, 83 ha cerca de 9,03% 
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da área de estudo. No entanto, é referido que não se verifica qualquer interferência direta pelos 
elementos do projeto, que se encontram localizados fora da REN. 

Quanto ao Domínio Público Hídrico, de acordo com o EIA regista-se a existência de cursos de água não 
navegáveis ou flutuáveis, com uma faixa de servidão de 10 m. A afetação desta servidão regista-se 
apenas ao nível da execução da vala de cabos e acesso a beneficiar, devendo ser objeto de parecer e 
autorização por parte da entidade competente, a APA,I.P. 

Relativamente aos Recursos Geológicos é considerado que estes não constituem uma servidão ou 
restrição de utilidade pública, uma vez que no presente não têm exploração. No entanto, salienta-se 
que no decurso do Projeto de Execução deverá ser solicitado parecer à DGEG. 

Por último e no que respeita às Servidões Rodoviárias é referido que a interferência será ao nível das 
valas de cabos, que serão instaladas paralelamente à estrada/caminho municipal existente, sendo que 
no caso de haver ocupação da servidão deverá ser solicitada autorização ao respetivo município. 

Na fase de exploração o EIA não identifica mais impactes além dos já identificados na fase de construção. 

A figura seguinte apresenta a matriz síntese de impactes ao nível do ordenamento do território: 

 

Síntese de impactes do ordenamento do território  
Fonte: EIA 

 

A metodologia de avaliação de impactes adotada passou pela definição e apresentação de uma matriz-
síntese com apresentação simultânea de informação sobre as variáveis envolvidas com diferenciação por 
cores dos impactes residuais. 

É ainda referido que esta matriz contempla já as possibilidades de minimização dos impactes identificados. 

 

Fonte: EIA 
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Assim, e no que se refere ao ordenamento do território os impactes são classificados como se verifica da 
consulta à tabela acima, todos os fatores de classificação são identificados como não aplicáveis, com exceção 
da significância, sendo considerado que o impacte do projeto é significativo ao nível do ordenamento do 
território. 

5. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, de acordo com o disposto no artigo 15.º, n.º 1 do DL 151-B/2013, na atual redação, 
decorreu durante 30 dias úteis, de 24 de maio a 6 de julho de 2021. 

Durante este período foram recebidos quatro exposições com a seguinte proveniência: Autoridade Nacional 
de Aviação Civil (ANAC), Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), Direção-Geral do Território 
(DGT), GRUPO LOBO. 

A ANAC comunica que a área do projeto em causa não se encontra abrangida por qualquer servidão 
aeronáutica civil, ou zona de proteção de infraestrutura aeronáutica, emitindo parecer favorável à localização 
pretendida.  

Considera que, em fase de projeto, deve ser acautelada, conforme previsto no EIA, a balizagem destes novos 
aerogeradores, bem como os procedimentos específicos de exploração relativos à alimentação de socorro 
ou à monitorização remota das balizagens, tendo em vista assegurar o seu permanente bom estado e bom 
funcionamento, em cumprimento com todas as disposições contidas na CIA 10/03, de 6 de Maio, “Limitações 
em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea”. Salienta que o projeto, com a respetiva 
balizagem e procedimentos específicos de exploração relativos à alimentação de socorro, deve ser submetido 
à aprovação da ANAC. 

A ANACOM informa que não existem condicionantes de natureza radioelétrica, aplicáveis aos locais em causa 
pelo que não coloca objeção à implantação do projeto naquela área.  

A DGT informa que dentro da área de estudo não existem vértices geodésicos pertencentes à Rede Geodésica 
Nacional (RGN) nem marcas de nivelamento pertencentes à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta 
Precisão (RNGAP), pelo que não constitui impedimento às atividades geodésicas desenvolvidas por esta 
Entidade. Informa que, na Cartografia, as peças desenhadas apresentadas, estão elaboradas sobre a 
cartografia oficial vetorial (1:25 000) e ortofotocartografia da DGT. Os Limites Administrativos estão bem 
representados e existe referência à Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP 2020) utilizada. A DGT 
informa que se encontra tudo em conformidade. 

O GRUPO LOBO aponta algumas incorreções e faltas de informação verificadas no Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) apontando algumas correções e respetivos comentários. 

Assim: 

1. A caracterização da situação populacional da Alcateia de Trancoso e utilização dos seus centros de 
atividade está adequado, no entanto, da bibliografia que é citada, existem disponíveis dois relatórios 
mais recentes, pelo que esta informação está incompleta e deveria ser completada e atualizada; 

2. Existe um lapso nos nomes atribuídos aos três centros de atividade da Alcateia de Trancoso, assim 
como um erro na localização dos mesmos. 

3. O EIA refere que o centro de atividade mais próximo se encontra a 4,5 km da área de estudo do 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso, facto que não não corresponde à verdade. Tendo 
em conta a correta localização dos centros de atividade, verifica-se que a área do Sobreequipamento 
está a menos de 200 m do centróide de atividade mais próxima, “Lagar”. Assim, o aerogerador mais 
próximo localizar-se-á a menos de 500 m do centróide do mesmo centro de atividade encontrando-
se no interior da área definida para o centro de atividade “Lagar”.  

Esta Associação recomenda: 
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- Que os novos aerogeradores do Sobreequipamento sejam recolocados de forma a se situarem fora 
da área Prioritário de Conservação I do Centro de Atividade do Lagar. 

- Que os aerogeradores situados na área Prioritária de Conservação II, deverão ser alvo de 
condicionamento temporal á sua construção, tendo em conta a atual intensidade de utilização 
pelo lobo neste centro de atividade e o seu potencial para a eventual ocorrência de reprodução. 

A interrupção das obras de construção de Sobreequipamento durante o período de reprodução do lobo, que 
ocorre entre maio e setembro inclusive e não de abril a agosto, como previsto no EIA, para que o período 
reprodutor do lobo possa abranger com maior exatidão a época de nascimento e dependência das crias.  

O GRUPO LOBO manifesta que, tendo em conta o exposto e a informação disponibilizada e corrigida, 
considera que os potenciais impactes do Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso, na população de 
lobo-ibérico devem ser reavaliadas, face á sua localização no interior de atividade da Alcateia de Trancoso. 

No entanto, caso o projeto seja aprovado, considera que deve ser assegurado: 

 Não só um plano de monotorização direcionado ao lobo e a aplicação de medidas de minimização 
(condicionamento de trabalhos durante o período reprodução) mas também a aplicação de medidas de 
compensação (melhoria do habitat e redução das ameaças). 

 A execução do plano de monotorização deste projeto, assim como a aplicação das respetivas medidas 
de minimização e compensação destinadas ao lobo devem ser integradas ou articuladas com as ações 
que já se encontram a ser implementados na região, no âmbito dos processos de Pós Avaliação de outros 
empreendimentos. 

6. CONCLUSÕES 

O projeto em análise é o Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso, que contempla a instalação de 
mais três aerogeradores com 2 MW de potência unitária no Parque Eólico de Trancoso. 

Com o projeto do Sobreequipamento, pretende-se reforçar a capacidade de produção de energia elétrica do 
Parque Eólico de Trancoso, com a instalação de uma potência total instalada máxima de 6 MW, com a qual 
se estima produzir cerca de 18,75 GWh/ano. 

O Parque Eólico de Trancoso, a funcionar desde 2007, tem uma capacidade instalada de 28 MW, distribuída 
por um total de 14 aerogeradores de potência nominal de 2 MW, com os quais produz anualmente cerca de 
79,5 GWh. 

A área de estudo destinada ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso situa-se no concelho de 
Trancoso (União de freguesias de Torre de Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho e freguesia de 
Castanheira) e no concelho de Sernancelhe (freguesia de Arnas). 

A área de estudo do Sobreequipamento 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. Contudo, importa referir que na envolvente 
da área de estudo, encontram-se as seguintes áreas sensíveis: Biótopo Corine Serra da Lapa (a cerca de 10 km 
a oeste); Zona de Proteção Especial (ZPE) Vale do Côa (PTZPE0039) e Área Importante para as Aves (IBA) Vale 
do Côa (PT006) (a cerca de 16 km a este); Zona Especial de Conservação (ZEC) Rio Paiva (PTCON0059) (a cerca 
de 20 km a oeste). 

No que respeita a outros parques eólicos existentes na envolvente do Sobreequipamento (buffer de 15 km), 
de referir o Sub-parque São Gens (19 aerogeradores) do Parque Eólico de Picoto, a cerca de 2 km a oeste dos 
novos aerogeradores e o Sub-parque Rio de Mel-Castanheira (5 aerogeradores) do Parque Eólico da Beira 
Interior, a cerca de 4 km a sul dos novos aerogeradores. 

Ligeiramente mais distante, a cerca de 6 km, encontra-se o Sub-parque Sernancelhe (28 aerogeradores 
licenciados e sete aerogeradores em licenciamento) do Parque Eólico Douro Sul. 
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Mais distante, encontra-se o Sub-parque Cabeço do Oiro (10 aerogeradores) do Parque Eólico da Beira 
Interior, a cerca de 6 km a sudoeste; o Sub-parque Pisco (oito aerogeradores) do Parque Eólico de Picoto, a 
cerca de 12 km a sudeste; o Parque Eólico de Picoto, a cerca de 15 km a este e o Parque Eólico de Sirigo, a 
cerca de 10 km a norte dos novos aerogeradores. 

O projeto é constituído pelas seguintes infraestruturas: três aerogeradores e respetivas plataformas, rede 
elétrica subterrânea de cabos de interligação dos aerogeradores à subestação, novos acessos e beneficiação 
de acessos existentes. 

No âmbito da avaliação desenvolvida e dadas as características e dimensão do projeto e do seu local de 
implantação considera-se como fatores ambientais relevantes os Sistemas ecológicos, a Paisagem e a 
Socioeconomia. 

 Sistemas ecológicos: apesar da área de estudo não coincidir com nenhuma área integrada no sistema 
nacional de áreas classificadas, identificaram-se espécies classificadas, com estatuto de conservação 
desfavorável, nomeadamente quirópteros, que se encontra entre os grupos faunísticos mais afetados 
por esta tipologia de projeto. A área de estudo sobrepõe-se ainda, praticamente na totalidade, do 
território da alcateia de Trancoso. Esta espécie apresenta um estatuto de ameaça elevado (em perigo). 

 Paisagem: apesar da área de estudo coincidir com áreas maioritariamente de classe visual média, estão 
presentes também áreas com qualidade visual elevada. 

 Socioeconomia: tendo em consideração os próprios objetivos do projeto - produção de energia elétrica 
a partir de uma fonte de energia renovável e não poluente contribuindo para a diversificação das fontes 
energéticas do país. 

Para os Sistemas ecológicos, na fase de construção, preveem-se impactes resultantes das atividades que 
provocam a perda de habitat e o aumento da perturbação. A perda destes biótopos irá conduzir à perda de 
habitat de/para as espécies de herpetofauna, aves e mamíferos. Contudo, estas espécies encontrarão em 
áreas contíguas habitat semelhante, pelo que o impacte negativo acaba por ser pouco significativo. No que 
se refere ao lobo, esta espécie sofrerá igualmente um impacte negativo durante a fase de construção, até 
porque é uma espécie muito sensível à presença humana. Esse impacte é considerado negativo e 
significativo. 

Na fase de exploração, os principais impactes negativos que podem ocorrer são a mortalidade e perturbação 
(efeito de exclusão) de aves e morcegos. Prevê que o impacte de mortalidade de aves é negativo, permanente 
e pouco significativo (para as espécies mais comuns) a significativo (para espécies ameaçadas). No que se 
refere aos quirópteros, a mortalidade terá um impacte negativo, direto, permanente, irreversível e pouco 
significativo, mas potencialmente significativo e de carácter cumulativo. A perturbação da população de lobo, 
nomeadamente da alcateia de Trancoso, é considerado um impacte negativo, permanente e significativo. Os 
impactes nesta espécie, muito sensível à presença humana, têm maior significância tendo em conta que o 
projeto se situa em territórios desta alcateia. 

Ao nível da Paisagem, os impactes mais significativos, são decorrentes da presença física e permanente dos 
aerogeradores na fase de exploração. O projeto não se traduz, na sua globalidade, num impacte negativo 
muito significativo, apesar de se considerar que existem várias situações com impactes significativos, quer 
ao nível estrutural quer visual, e de perda de valores/atributos visuais naturais. Alguns são de natureza 
temporária outros permanecerão no tempo. No que se refere aos impactes estruturais e funcionais 
destacam-se as situações mais graves, ou significativas, que decorrem da abertura do acesso dedicado, 
abertura da fundação e da formação da plataforma, com afetação de área de matos e afloramentos rochosos, 
em mosaico, caso do aerogerador AG3. 

Para o fator ambiental Socioeconomia considera-se como impacte positivo, de nível nacional, a contribuição 
do projeto para a diversificação das fontes energéticas do país. A instalação de 6 MW que se irão traduzir em 
uma produção de energia elétrica em cerca de 18,75 GWh/ano, irá contribuir para atingir o cumprimento 
dos compromissos assumidos pelo Estado Português no que diz respeito à produção de energia a partir de 
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fontes renováveis e à redução em mais de 45% da emissão de gases com efeito de estufa até 2030. A nível 
local, prevê-se impactes positivos decorrentes do arrendamento dos terrenos onde será instalado o projeto. 

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

Relativamente ao ordenamento do território, verifica-se que o projeto é compatível com o Plano Diretor 
Municipal do concelho de Trancoso e do concelho de Sernancelhe. O projeto não interfere com solos de 
Reserva Ecológica Nacional, não estando assim sujeita ao cumprimento do RJREN, aprovado pelo Decreto-lei 
n.º166/2008, de 22 de agosto, na sua redação atual. 

Assim, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que os impactes negativos acima 
referidos podem ser na sua generalidade suscetíveis de minimização, a Comissão de Avaliação propõe a 
emissão de parecer favorável ao estudo prévio do Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso 
condicionado ao cumprimento dos termos e condições impostas no presente documento. 

ELEMENTOS A APRESENTAR  

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da decisão 
sobre o projeto, o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) deve ainda 
apresentar os seguintes os elementos: 

1. Cronograma da obra atualizado. 

2. Shapefiles do layout final do projeto com todas as componentes do projeto. 

3. Modelo e principais características dos aerogeradores do Sobreequipamento, incluindo o tipo de 
luminária presente na torre do aerogerador. 

4. Parecer da DGEG sobre 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. 

5. Identificação e caracterização do local proposto para a instalação do estaleiro. 

6. Resultados de estudos para a definição da situação de referência (ano zero) relativa às comunidades 
vegetais e da flora vascular (sensu lato) que abranjam um ciclo vegetativo e que incluam: 

i. Amostragem dirigida aos taxa listados nos anexos do Decreto-lei n.º 140/2006, de 24 de Abril, 
alterado pelo Decreto-lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro;  

ii. Amostragem dirigida para recensear espécies da flora vascular com estatuto de conservação 
definido na Lista Vermelha das Plantas Vasculares de Portugal (Carapeto et al., 2020); 

iii. Amostragem dirigida às espécies exóticas classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 
92/2019, de 10 de julho, para permitir o desenho minimizar o risco de dispersão e potencial 
proliferação daquelas espécies; 

7. Resultados de estudos para a definição da situação de referência (ano zero) relativos às comunidades de 
vertebrados terrestres (anfíbios, répteis, aves, mamíferos (sensu lato) - quirópteros e lobo), realizados em 
época adequada ao recenseamento durante o ciclo reprodutivo dos taxa de cada grupo taxonómico e 
noutros períodos fenológicos relevantes. Deve incluir o resultado da prospeção para recenseamento de 
abrigos utilizados por quirópteros na envolvente alargada à área do projeto, nos termos propostos no EIA. 

8. Planta de condicionamentos atualizada, que inclua os resultados dos estudos da vegetação e habitats da 
flora e da fauna desenvolvidos para o estabelecimento da situação de referência (ano zero) e que se 
revelem necessários para proteger o habitat e as populações locais das espécies de maior relevância 
ecológica. 
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9. Plano para realizar os trabalhos de desmatação e de remoção da camada superficial dos solos, com 
referência inequívoca a períodos de realização dos trabalhos (cronograma), tipo de trabalhos a realizar, 
esquema da sequência das operações de intervenção e locais de armazenamento temporário da biomassa 
e dos solos removidos. O plano deve observar como requisitos necessários os seguintes: 

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

ii. Ambas devem ser realizadas fora dos períodos de floração e de reprodução das comunidades de 
vertebrados (de meados de fevereiro a final de setembro); 

iii. As ações de desmatação e de remoção da camada superficial do solo devem ser realizadas de 
acordo com programa previamente aprovado em RECAPE; 

iv. O plano que permita realizar a gestão diferenciada da biomassa e dos solos resultantes, 
respetivamente, das ações de desmatação e da decapagem dos solos; 

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

10. Projeto para construção de dispositivos/mecanismos a implementar nos acessos a construir, a beneficiar 
e nos existentes necessários ao funcionamento do Parque Eólico de Trancoso + Sobreequipamento do 
Parque Eólico de Trancoso que condicionem fisicamente a circulação das viaturas a velocidades da ordem 
dos 30-40 km/h de modo a minimizar a afetação das comunidades da fauna vertebrada. 

11. Desenho de medidas excecionais para a eventual perda de património natural (Habitat, flora ou fauna) a 
afetar de forma irreversível em fase de construção e cuja mitigação não seja possível implementar com 
medidas de minimização em fase de projeto ou em fase de construção. 

12. Proposta de Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras (PGCEEVI) se no decorrer 
do tempo, até à data de apresentação do RECAPE, se vier a registar a sua presença. A proposta deve 
prever: 

- Definição dos limites da área objeto (buffer), devendo considerar toda a área afeta aos três 
aerogeradores; 

- Cartografia com o levantamento georeferenciado das manchas, núcleos ou de indivíduos isolados; 

- A metodologia adequada a cada espécie em presença; 

- Controlo físico como opção principal em detrimento do químico; 

- O corte fora da fase de produção de semente;  

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

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

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

- Orientações para o tratamento/destino final dos solos contaminados por propágulos/sementes; 

- Plano de acompanhamento/manutenção/monitorização quer para a fase de construção quer para 
a fase de exploração com definição do tempo de acompanhamento. 

13. Plano de acessos. Deve ter em conta os resultados dos trabalhos arqueológicos e as condicionantes 
patrimoniais que possam vir a ser identificadas, decorrentes dos estudos realizados para o RECAPE. 
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14. Resultados dos trabalhos de prospeção arqueológica sistemática de todas as áreas de incidência do 
projeto com visibilidade fraca/nula, incluindo acessos, estaleiro e depósitos temporários, caso estes locais 
se encontrem fora das áreas já prospetadas.  

15. Avaliação de impactes patrimoniais com explicitação dos critérios utilizados, com base na avaliação da 
importância científica e patrimonial e estado de conservação. Deve ser tido em consideração a 
implantação do projeto e a real afetação provocada pela materialização dos vários componentes de 
projeto, e nova proposta de medidas de minimização patrimonial. 

16. Medidas de salvaguarda destinadas à preservação das ocorrências detetadas que possam sofrer afetação, 
mediante os resultados obtidos. Os trabalhos, ações e estudos devem previamente ser sujeitos à 
apreciação da Tutela do Património Cultural e devem integrar os elementos a apresentar no RECAPE. 

17. Parecer favorável para as áreas percorridas por incêndios. 

18. Plano Ambiental de Acompanhamento da Obra reformulado, com a atualização da Planta de 
Condicionamentos.  

19. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI). 

20. Programas de monitorização da flora e vegetação, da avifauna e quirópteros, e do lobo. 

21. Programa de monitorização tendo em conta a exposição das populações ao ruído/infrasons emitidos 
pelos aerogeradores. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

As medidas previstas para a fase de projeto devem ser consideradas e integradas no projeto de execução. 
Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de construção devem constar no respetivo caderno de 
encargos do projeto. 

Fase de Elaboração do Projeto de Execução 

1. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. Sempre que se venham a identificar 
elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser atualizada. 

2. Ajustar o layout do projeto, de forma a: 

- Minimizar a afetação dos afloramentos rochosos, das áreas pedregosas, das linhas de escorrência 
natural e das áreas que pela sua forma de relevo constituam áreas temporariamente encharcadas;  

- Evitar a não afetação física da área de mosaico composto por afloramentos rochosos e matos, 
enquanto valores/atributos visuais naturais da Paisagem, com destaque para o acesso dedicado, 
fundação e plataforma do aerogerador AG3. 

3. Obter cadastro das infraestruturas identificadas no trabalho de campo (infraestruturas hidráulicas, 
telecomunicações e outras) e analisar se há condicionamentos aplicáveis ao desenvolvimento do projeto. 

4. Utilizar tout-venant criado a partir de rochas existentes na região (caso exista). 

5. Garantir o isolamento acústico dos componentes dos aerogeradores por forma a minimizar o 
ruído/infrasons cujas frequências estejam abaixo dos 20 Hz. 

6. Os trabalhos de modelação do terreno para abertura de caminhos e escavação de vala, que coincidem 
com o leito e faixa marginal (10 m para cada lado da linha que limita o leito) das linhas de água existentes 
não podem induzir qualquer ação que comprometa a estabilidade da margem, implique aumento de 
transporte de material sólido para o leito ou pressuponha outros impactes sobre o escoamento ou a 
qualidade dos recursos hídricos. 
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7. As passagens hidráulicas propostas devem ser dimensionadas para caudais com um período de retorno 
de 100 anos. De modo a evitar a obstrução do leito das linhas de água não são admitidas soluções que 
prevejam manilhas em paralelo.  

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

9. Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural (passagens 
hidráulicas e valetas). 

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

11. A conceção dos novos acessos, dos acessos a beneficiar e das plataformas de montagem deve procurar 
soluções de materiais que reduzam o impacte visual decorrente da utilização de materiais brancos e 
altamente refletores de luz, devendo recorrer-se a materiais que permitam uma coloração/tonalidade 
próxima da envolvente, no mínimo para aplicação à camada de desgaste do acesso. Idêntica preocupação 
deve ser extensível ao piso da envolvente imediata dos aerogeradores, que deve ficar reduzida à menor 
área possível. 

12. A conceção de todos os órgãos de drenagem, caixas de visita ou valetas deve prever o revestimento 
exterior com a pedra local/região. No que se refere à eventual utilização de argamassas, as mesmas 
devem recorrer à utilização de uma pigmentação mais próxima da cor do terreno ou através de utilização 
de cimento branco. 

13. A rede de cabos subterrânea deve ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo dos caminhos de acesso 
do parque eólico, devendo, sempre que tal não aconteça, ser devidamente justificado. 

14. O tipo de iluminação a utilizar sobre a entrada da torre, deve acautelar situações que conduzam a um 
excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar 
no exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe 
de luz se faça segundo a vertical. 

15. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna, para o Sobreequipamento, de acordo 
com a Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de maio. 

16. Garantir um afastamento de 50 m de todas as componentes/infraestruturas do projeto para os 
elementos patrimoniais que vierem a ser identificados no âmbito da prospeção e avaliação arqueológica, 
compatível com a sua conservação no decurso da obra. 

Fase de Construção 

Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar 

17. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. Sempre que se venham a identificar 
elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser atualizada. Esta 
deve ser distribuída a todos os intervenientes da obra. 

18. Os locais identificados na planta de condicionamentos devem estar devidamente sinalizados e 
delimitados, nos casos que tal se justifique. 

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

20. Realizar, antes da desmatação, uma prospeção das áreas que serão afetadas para verificar a presença de 
espécies vegetais exóticas invasoras. A verificar-se a presença de espécies vegetais exóticas invasoras 
deve dar-se início à implementação do Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais 
Invasoras, que deve ter continuidade para a fase de construção propriamente dita. 
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21. A fase de obra deve ser planeada de forma a garantir que os trabalhos: 

- Não são realizados no período de floração e de reprodução das comunidades de vertebrados (de 
meados de fevereiro a final de setembro); 

- São interrompidos no período compreendido entre 1 hora antes do pôr-do-sol e 1 hora após o nascer 
do sol, inclusive; 

- Não são realizados quaisquer trabalhos em período noturno; 

- São concentrados no tempo, especialmente os que causem maior perturbação. 

22. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras devem ser programados de forma a minimizar 
o período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no período seco. 
Caso contrário, devem adotar-se as necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de 
obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva. 

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

24. Na utilização de materiais inertes para enchimento de valas ou camadas dos pavimentos dos acessos, 
deve ser dada atenção especial à sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas 
ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e alterem a 
ecologia local. 

25. Antes de se proceder a qualquer trabalho, incluindo a instalação dos estaleiros, deve ser delimitado o 
perímetro para além do qual não deve haver qualquer perturbação de solos e vegetação. A 
balizagem/sinalização deve ser contínua, manter-se sempre visível e em boas condições durante toda a 
obra, devendo apenas ser retirado findos os trabalhos de movimentação de máquinas e terras em cada 
troço em obra. 

26. O estaleiro do projeto deve ser localizado num local a definir e cumprindo sempre o disposto na planta 
de condicionamentos, devendo ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para 
evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. Não devem ser ocupados os 
seguintes locais:  

- Áreas do domínio hídrico (leito e faixa marginal com uma distância de 10 metros para cada lado 
da linha que limita o leito) nem comprometer as naturais condições de drenagem e escoamento); 

- Áreas de leito de cheia;  

- Áreas de risco de erosão ou sensíveis do ponto de vista geotécnico;  

- Perímetros de proteção de captações. 

27. O estaleiro do projeto deve ser organizado nas seguintes áreas:  

- Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra); 

- Deposição de resíduos: devem ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores destinados 
a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor destinado a resíduos de obra; 

- Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deve ser 
impermeabilizada e coberta e dimensionada de forma a que, em caso de derrame acidental, não 
ocorra contaminação das áreas adjacentes; 

- Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

- Deposição de materiais de construção. 

28. A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 
armazenamento de substâncias poluentes. 
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29. Deve ser garantida a manutenção periódica do depósito estanque recolha das águas residuais por 
empresa licenciada, não podendo verificar-se a descarga de efluentes provenientes das instalações 
sanitárias, no solo ou no meio hídrico, sem obtenção prévia de licença de descarga. 

30. Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local do 
parque eólico. Caso seja imprescindível, devem ser criadas condições que assegurem a não contaminação 
dos solos. 

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

32. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser utilizados sistemas 
de aspersão nas áreas de circulação. 

33. A fase de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à 
balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, devem ser delimitadas as seguintes áreas: 

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

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

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

- Locais de depósitos de terras; 

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

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

35. 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). 

36. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na zona 
envolvente do mesmo, nomeadamente a ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, 
e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem como as 
entidades com jurisdição na área de implantação do projeto. 

37. Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deve ser comunicado à Força Aérea e à 
ANA - Aeroportos de Portugal, S.A. o início da instalação dos aerogeradores, devendo incluir-se nessa 
comunicação todas as exigências que constem nos pareceres emitidos por estas entidades. 

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

39. Garantir o acesso de proprietários privados às suas parcelas. 

40. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento 
de eventuais reclamações, no estaleiro e/ou através de telefone ou endereço de correio eletrónico. 
Elaborar um relatório relativo à receção e processamento das reclamações e pedidos de informação 
recebidos através do mecanismo de comunicação a criar para o efeito. 

41. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do avanço das operações de 
decapagem e escavação, das áreas de incidência do projeto que apresentavam reduzida visibilidade, de 
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forma a colmatar as lacunas de conhecimento. Estas áreas devem incluir os caminhos de acesso, áreas 
de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes e áreas a afetar pelos trabalhos de 
desmontagem dos aerogeradores existentes. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção podem 
determinar a adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, 
escavações arqueológicas, entre outras).  

42. Antes do início das obras devem ser sinalizadas e vedadas permanentemente todas as ocorrências 
patrimoniais identificadas na Planta de Condicionamentos ou outras que venham a ser identificadas 
durante os trabalhos de reprospeção (ou durante a fase de acompanhamento), situadas a menos de 50 m 
da frente de obra, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra, sendo estabelecida 
uma área de proteção com cerca de 10 m em torno do limite da ocorrência. A sinalização e vedação 
devem ser realizadas com estacas e fita sinalizadora que devem ser regularmente repostas. Caso se 
verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, estas devem ser vedadas com recurso 
a painéis. 

43. Garantir o acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações que 
impliquem movimentação dos solos - incluindo a abertura de valas para instalação de cabos elétricos 
(desmatações, remoção e revolvimento do solo, decapagens superficiais, preparação e regularização do 
terreno, escavações no solo e subsolo, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes) quer estas 
sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, 
abertura/alargamento de acessos e áreas a afetar pelos trabalhos de construção; O acompanhamento 
deve ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo 
terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

44. Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de 
medidas de minimização específicas/complementares (registo documental, sondagens, escavações 
arqueológicas, entre outras), as quais serão apresentadas à Direção Geral do Património Cultural, e, só 
após a sua aprovação, é que podem ser implantadas. Antes da adoção de qualquer medida de mitigação 
deve compatibilizar-se a localização dos componentes do projeto com os vestígios patrimoniais em 
presença, de modo a garantir a sua preservação. 

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

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

47. Os achados móveis devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de Tutela do 
Património Cultural. 

48. Sempre que se venham a identificar ocorrências patrimoniais que justifiquem a sua salvaguarda, a planta 
de condicionamentos deverá ser atualizada. 

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

Desmatação e movimentação de terras 

50. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente 
necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas 
como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. Neste último caso, deverão, contudo, 
ser descompactadas no final da obra e no âmbito da execução do PRAI. 
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51. Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução da 
obra. 

52. A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já anteriormente 
decapado, ou a partir do acesso adjacente, de forma a que nunca circule sobre a mesma. Deve ser evitado 
o recurso a máquinas de rasto de forma a também evitar a compactação da camada de solo abaixo da 
terra vegetal. 

53. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e devem 
ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar ravinamentos e/ou 
deslizamentos. 

54. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente 
removida e depositada em pargas. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do 
solo não devem ultrapassar os 2 m de altura e devem localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi 
removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de 
recuperação.  

55. A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder à espessura da totalidade da terra 
vegetal, em toda a profundidade do horizonte e não em função de uma profundidade pré-estabelecida. 
As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas, sendo a 
espessura destas a definir pelo Dono de Obra em função do perfil existente nas diferentes áreas sujeitas 
a intervenção. 

56. As terras vegetais/vivas a decapar onde ocorram espécies vegetais exóticas invasoras devem ser 
separadas das demais e não reutilizadas em qualquer ação de recuperação e integração paisagística, 
devendo proceder-se à sua eliminação a depósito adequado ou através da inversão dos horizontes do 
solo a uma profundidade mínima de 1 m, ou superior, de modo a que num, eventual, revolvimento do 
solo as mesmas não possam vir à superfície. 

57. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deve recorrer-se a mecanismos que permitam conter 
a projeção de materiais, e a técnicas de pré-corte e ao uso de microrretardadores, que atenuem a 
intensidade das vibrações produzidas. Nestes casos, informar a população sobre a utilização de 
explosivos através de placas afixadas junto às obras e nos caminhos de acesso ao projeto.  

58. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em viatura 
fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada. 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

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

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

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

62. Deve ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela gestão 
dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário no estaleiro, 
quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores licenciados. 

63. O Gestor de Resíduos deve arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às operações 
de gestão de resíduos. Deve assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação à EAA para que a 
mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada. 
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64. É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância poluente, 
direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não tenha sido 
previamente autorizado. 

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

66. Deve proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu 
armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente 
preparados para o efeito. 

67. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e metálicas, 
armações, cofragens, entre outros) devem ser armazenados temporariamente num contentor na zona 
de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado. 

68. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis devem ser triados de acordo com as seguintes categorias: 
vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos podem ser encaminhados e 
recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma empresa designada para o 
efeito. 

69. O material inerte proveniente das ações de escavação deve ser depositado na envolvente dos locais de 
onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro das fundações ou 
execução das plataformas de montagem), sempre que possível e que os materiais tenham características 
geotécnicas adequadas. 

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

71. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em recipientes 
estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para esse fim. Os 
recipientes devem estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu conteúdo.  

72. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de 
substâncias poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o 
empreiteiro providenciar a remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar pela entidade 
responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais. 

73. Durante as betonagens, deve proceder-se à abertura de bacias de retenção para lavagem das caleiras das 
betoneiras. Estas bacias devem ser localizadas em zonas a intervencionar, preferencialmente, junto aos 
locais a betonar. A capacidade das bacias de lavagem de betoneiras deve ser a mínima indispensável a 
execução da operação. As águas da decantação deverão ser reutilizadas em obra e os resíduos resultantes 
da referida operação deverão, preferencialmente, ser também reutilizados em obra e/ou encaminhados 
para destino final adequado. Finalizadas as betonagens, a bacia de retenção será aterrada e alvo de 
recuperação. 

74. Caso seja utilizada uma britadeira, é proibida a britagem de pedra não proveniente da obra e/ou que não 
tenha como fim o próprio uso em obra. A britadeira não deve sair em caso algum do acesso, mantendo-
se e operando em permanência sempre dentro das zonas intervencionadas. Caso o material obtido não 
seja imediatamente utilizado, deve ser depositado e acondicionado em local adequado para o efeito, a 
definir pela Equipa do Acompanhamento Ambiental. A envolvente da britadeira deve estar protegida 
quando se localizar próximo de áreas consideradas sensíveis, de modo a minimizar os impactes 
decorrentes da disseminação de poeiras resultantes da sua utilização. A britadeira deve estar em 
permanência na obra desde o início até ao fim dos trabalhos em que seja necessária. 

Acessos, plataformas e fundações 

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

76. O tráfego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o incómodo para as 
populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto deve ser o mais curto possível 
e ser efetuado a velocidade reduzida. 
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77. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou em 
más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local. 

78. Alertar as povoações mais próximas de eventuais condicionamentos previstos na circulação viária. 

Fase final da execução da obra 

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

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

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

Fase de Exploração 

82. A substituição de grandes componentes do projeto, entendida como toda a atividade que requeira 
intervenção de grua, deve respeitar medidas de minimização semelhantes às que uma atividade 
equivalente tem durante a fase de construção do projeto e que se encontram vertidas no presente 
parecer. A Autoridade de AIA deve ser avisada previamente da necessidade desse tipo de intervenção, 
bem como do período em que ocorrerá. No final da intervenção deve ser enviado à Autoridade de AIA 
um relatório circunstanciado, incluindo um registo fotográfico detalhado, onde se demonstre o 
cumprimento das medidas de minimização e a reposição das condições tão próximas quanto possível das 
anteriores à própria intervenção. 

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

84. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida ao 
empreiteiro para consulta a planta de condicionamentos atualizada e cumpridas as medidas de 
minimização, previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

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

86. A iluminação do projeto e das suas estruturas de apoio deve ser reduzida ao mínimo recomendado para 
segurança aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atração para aves ou morcegos. 

87. Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer alteração 
verificada e assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração do projeto para que o sistema 
de sinalização funcione nas devidas condições. 

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

89. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos devem ser recolhidos e 
armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente 
transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a resíduos 
perigosos. 

90. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos 
aerogeradores. 
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91. Caso o funcionamento dos aerogeradores que constituem o Sobreequipamento venham a provocar 
interferência/perturbações na receção radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de 
emissões de radiodifusão televisiva, devem ser tomadas todas as medidas para a resolução do problema. 

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

93. Minimizar os riscos de acidentes através do reforço da sinalização adequada dos cabos elétricos 
subterrâneos e de avisos de possíveis quedas por desprendimento de elementos dos aerogeradores 
existentes. 

94. Manter, com as necessárias adaptações, o mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento 
de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações criado na fase de construção. Elaborar um relatório 
relativo à receção e processamento das reclamações e pedidos de informação recebidos através do 
mecanismo de comunicação a criar para o efeito. 

Fase de Desativação 

95. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projeto e a dificuldade de prever as condições 
ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, deve o promotor, no último 
ano de exploração do projeto, apresentar a solução futura de ocupação da área de implantação do 
projeto. Assim, no caso de reformulação ou alteração do projeto, sem prejuízo do quadro legal então em 
vigor, deve ser apresentado um estudo das respetivas alterações referindo especificamente as ações a 
ter lugar, impactes previsíveis e medidas de minimização, bem como o destino a dar a todos os elementos 
a retirar do local. Se a alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado um plano de desativação 
pormenorizado contemplando nomeadamente: 

- ponderação da remoção total ou parcial das sapatas de betão dos aerogeradores; 

- solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deve ser compatível com o 
direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em vigor; 

- ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

- destino a dar a todos os elementos retirados; 

- definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno; 

- apresentação de medidas de minimização a implementar que poderão ser as mesmas da fase de 
construção, dada as ações a desenvolver serem muito semelhantes às realizadas nesta fase; 

- plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

De forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no momento da 
aprovação do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que forem 
aplicáveis no momento da sua elaboração. 

96. Deve ser assegurado o acompanhamento arqueológico, e seguidas as medidas previstas para a fase de 
construção, quando aplicáveis. 

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA  

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

Deve ainda ser tido em consideração que, para a elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de 
obra, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de 
imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do projeto (antes, 
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durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a 
comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra mas 
também a sua envolvente. 

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS 

Deve ser implementado o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI). O PRAI deve ser 
apresentado como documento autónomo, adaptado ao layout final, e ter em consideração as seguintes 
orientações: 

 Não apresentar informação não relevante como descrições de ações e ações que não se adequem ao 
objetivo específico do plano, dado que a sua implementação se materializa após a conclusão das 
intervenções; 

 Integrar as medidas e ações necessárias à recuperação e integração paisagística diferenciadas em função 
das diferentes áreas intervencionadas, diretamente ou indiretamente; 

 A sequência de cada ação, ou medida, deve ser exposta de forma clara; 

 As áreas objeto de recuperação e integração devem ser cartografadas e a cada uma delas deve 
corresponder as medidas/ações previstas executar com vista ao cumprimento dos referidos objetivos; 

 Deve constar um plano de manutenção e respetivo cronograma de execução dos trabalhos para a fase 
de construção e sequente fase de exploração. 

Este plano deve ser implementado por um prazo mínimo de 2 anos, que pode ser prolongado caso necessário, 
no sentido de detetar sinais de erosão e a não instalação da vegetação natural potencial. As situações 
detetadas devem ser objeto de levantamento, com adequado registo fotográfico, caracterizadas e 
reportadas. No caso de vir a ser, efetivamente, necessário proceder a qualquer tipo de intervenção a 
proposta deve acompanhar o relatório e ser submetida à apreciação à AAIA, no âmbito da Pós-Avaliação. 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO  

Programa de Monitorização da Flora e Vegetação 

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

O programa de monitorização deve ter intensidade e frequência de amostragem que permita obter 
informação com resolução adequada à escala do projeto.  

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

Programas de Monitorização da Avifauna e Quirópteros 

Implementar os programas de monitorização para a avifauna e quirópteros apresentados no EIA, que deve 
ter em consideração a mortalidade de aves e quirópteros causada pelo o funcionamento dos aerogeradores 
do conjunto formado pelo Parque Eólico de Trancoso+Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso. 

O programa de monitorização deve ter intensidade e frequência de amostragem que permita obter 
informação com resolução adequada à escala do projeto.  

Ao programa de monitorização deve ser anexado ficheiro com informação em formato vetorial (tipo: DXF, 
DWG ou shapefile), com a localização dos locais de amostragem (pontos, linhas ou polígonos). 
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Programas de Monitorização do Lobo 

Implementar o programa de monitorização para o lobo. Este programa deve incluir o efeito de exclusão 
provocado pelo projeto, ou de alteração do uso do território na envolvente até 1,5 km de raio, centrado nos 
locais de instalação dos aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso. 

O programa de monitorização deve ter intensidade e frequência de amostragem que permita obter 
informação com resolução adequada à escala do projeto.  

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