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1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de Dezembro, procedeu-se
à Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto “Sobreequipamento do Parque
Eólico de Trancoso”.
O proponente do Projeto é a Empresa “GENERG”.

2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA
A consulta pública do Projecto “Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso”
durante 30 dias úteis de 24 de Maio a 06 de Julho de 2021.

3. DOCUMENTOS
CONSULTA

PUBLICITADOS

E

decorreu

LOCAIS

DE

O Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi disponibilizado para
consulta nos seguintes locais:
o

Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

o

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

o

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.

o

Câmara Municipal de Trancoso.

o

Câmara Municipal de Sernancelhe.

Encontrando-se, também,
WWW.PARTICIPA.PT.

disponível

para

consulta

em

www.apambiente.pt

e

em

4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por
meio de:
-

Afixação de Anúncios na CCDR Centro, CCDR Norte, Câmara Municipal de Trancoso e
Câmara Municipal de Sernancelhe;
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-

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

-

Divulgação na Internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e no Portal
PARTICIPA.PT;

-

Envio de comunicação às ONGA constantes no RNOE.

-

Envio de comunicação a entidades.

5. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS
Durante o período de Consulta Pública
proveniência:

foram recebidas 4 exposições com a seguinte

•

Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC).

•

Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM).

•

Direção-Geral do Território (DGT).

•

GRUPO LOBO.

6. ANÁLISE DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS

A Autoridade Nacional de Aviação Civil (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.
Em fase de projeto, deverá ser acautelada, conforme previsto no Estudo de Impacte Ambiental (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”. Salientando-se que o projeto, com a respetiva balizagem e
procedimentos específicos de exploração relativos à alimentação de socorro, deve ser submetido à
aprovação da ANAC.
Na sequência de todo o processo e uma vez terminada a instalação dos novos aerogeradores:
1 – Deverá ser efetuado um levantamento final para recolha dos dados dos obstáculos e os mesmos
comunicados ao prestador de Serviços de Informação Aeronáutica, NAV PORTUGAL, E.P.E. - DESICA,
no formato e forma que cumpra as especificações legais em vigor e com conhecimento à ANAC.
2 - A recolha dos dados dos obstáculos, no levantamento final, é de importância fundamental e
para tal o proprietário/operador do obstáculo deverá garantir e proceder de acordo com o
estabelecido na legislação atual.
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3 - A entidade responsável pelo obstáculo deverá comunicar prontamente à ANAC, as alterações
supervenientes, tais como:
•
Avaria de sinalização luminosa e sua respetiva reparação;
•
Modificações relevantes das sinalizações;
•

Remoção do obstáculo;

•

Outras modificações relevantes que possam ocorrer.

4 - No caso de avaria da sinalização luminosa considera-se que o operador do obstáculo como
pessoa apropriada para solicitar emissão de um aviso dessa mesma condição. Deste modo o operador
deverá requerer a emissão de um NOTAM através do seguinte contato NAV, E.P.E., Serviço de
Informação Aeronáutica - NOF, Ippt.com.nof@nav.pt, disponibilizando os seguintes dados:
•
Nome do parque eólico (conforme definido na AIP/Manual VFR);
•
Identificação dos aerogeradores com iluminação afetada;
•
Data esperada para estabelecimento do funcionamento normal;
•
Número de contato telefónico do responsável.
A Autoridade Nacional de Aviação Civil não se opõe ao Projeto mas deverá ser acautelado a
anteriormente exposto.
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) verifica a inexistência de condicionantes
de natureza radioelétrica, aplicáveis aos locais em causa pelo que não coloca objeção à
implementação do projeto naquela área.
A Direção-Geral do Território (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.
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;
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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 4.5Km da área de estudo do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso, fato que não corresponde à verdade e tendo em
conta a correta localização dos centros de atividade, verifica-se que a área do Sobreequipamento
está a menos de 200m 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 encontrandose no interior da área definida para o centro de atividade “Lagar”.
Esta Associação recomenda que:
•

Os novos aerogeradores do Sobreequipamento sejam recolocados de forma a situarem-se
fora da área Prioritário de Conservação I do Centro de Atividade do Lagar.

•

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 sei potencial para a eventual ocorrência de
reprodução.

4 - Propõe a interrupção das obras de construção de Sobreequipamento, durante o período de
reprodução do lobo e ocorra 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 verificado nas populações Portuguesa de lobo.

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.

Caso o Projeto seja aprovado, deverão ser assegurados:

•

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.
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CONCLUSÃO
Resulta da participação, desta Consulta Pública, um total de 4 Exposições.

A ANACOM verifica a inexistência de condicionantes de natureza radioelétrica, aplicáveis aos locais
em causa pelo que não coloca objeção à implementação do projeto naquela área.

A ANAC comunica que área do projeto em causa não se encontra abrangida por qualquer servidão
aeronáutica civil pelo não se opõe à implementação do projeto.
Em fase de projeto, deverá ser acautelada, 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”
A DGT informa que se encontra tudo em conformidade pelo que apresenta um parecer favorável.
O GRUPO LOBO aponta algumas incorreções e faltas de informação verificadas no Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) apontando algumas correções e respetivos comentários.
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.
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ANEXO I
Exposições Recebidas
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Exmo. Senhor
Dr. Nuno Lacasta
Presidente da Agência Portuguesa do
Ambiente
Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal
Ap.7585
2610-124 Amadora
N/Ref.: DINAV/IEA-2021/0980
S/Ref.: Ofício n.º S034370-202105-DCOM.DCA, de 20/05/2021
ASSUNTO: Projeto Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso
Consulta Pública - Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
Correspondendo à solicitação efetuada através do ofício em referência, informamos que a
área em causa não é afetada por qualquer servidão aeronáutica civil, ou zona de proteção de
infraestruturas aeronáuticas civis, não existindo também qualquer infraestrutura aeronáutica
que possa ser prejudicada pelo Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso.
No entanto, há a considerar que seja acautelada em fase de projeto, conforme já 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”.
Salientando-se que o projeto, com a respetiva balizagem e procedimentos específicos de
exploração relativos à alimentação de socorro, deve ser submetido à aprovação da ANAC.
Na sequência de todo o processo e uma vez terminada a instalação dos novos aerogeradores:
1. Deverá ser efetuado um levantamento final para recolha dos dados dos obstáculos e
os mesmos comunicados ao prestador de Serviços de Informação Aeronáutica, NAV
PORTUGAL, E.P.E. - DESICA, desica@nav.pt, telefone: 218553506, no formato e
forma que cumpra as especificações legais em vigor e com conhecimento à ANAC.
Este levantamento constituirá a base para publicação da informação nos manuais de
informação aeronáutica. (Aeronautical Information Package (AIP) e Manual VFR).
2. A recolha dos dados dos obstáculos no levantamento final é de importância
fundamental e para tal o proprietário/operador do obstáculo deverá garantir e proceder
em conformidade com o estabelecido em:
a)
REGULAMENTO (UE) N.º 73/2010 da Comissão, de 26 de janeiro, que
estabelece os requisitos aplicáveis à qualidade dos dados aeronáuticos e da
informação aeronáutica no Céu Único Europeu alterado pelo Regulamento de
Execução (UE) n.º 1029/2014 da Comissão, de 26 de setembro, e nas
seguintes CIA disponíveis para consulta no site da ANAC.
b)
CIA ANAC 40/2013: Formação do pessoal das entidades abrangidas pelo
Regulamento (UE) n.º 73/2010 da Comissão, de 26 de janeiro, encarregado

das tarefas de fornecimento de dados aeronáuticos ou de informação
aeronáutica no Céu Único Europeu.
c)
CIA ANAC 09/2015: Credenciação de segurança para o pessoal das entidades
abrangidas pelo Regulamento (UE) n.º 73/2010 da Comissão, de 26 de janeiro,
encarregado das tarefas de fornecimento de dados aeronáuticos ou de
informação aeronáutica no Céu Único Europeu.
d)
CIA ANAC 04/2018 - Estabelecimento de acordos formais entre os originadores
de dados aeronáuticos e informação aeronáutica e o prestador de serviços de
informação aeronáutica.
3. A entidade responsável pelo obstáculo deverá comunicar prontamente à ANAC as
alterações supervenientes, tais como:
a)
Avaria de sinalização luminosa e sua respetiva reparação;
b)
Modificações relevantes das sinalizações;
c)
Remoção do obstáculo;
d)
Outras modificações relevantes que possam ocorrer.
4. No caso de avaria da sinalização luminosa considera-se o operador do obstáculo como
pessoa apropriada para solicitar emissão de um aviso, dessa mesma condição. Deste
modo o operador deverá requerer a emissão de um NOTAM através do prestador de
serviços de informação aeronáutica através do seguinte contato NAV, E.P.E., Serviço
de Informação Aeronáutica – NOF, lppt.com.nof@nav.pt, Tel. 218 553 342 (gravado
H24), disponibilizando os seguintes dados:
a)
Nome do parque eólico (como definido na AIP/Manual VFR);
b)
Identificação dos aerogeradores com iluminação afetada (como identificados
na AIP/Manual VFR);
c)
Data esperada para estabelecimento do funcionamento normal;
d)
Número de contato telefónico do responsável.

Com os melhores cumprimentos,
A Diretora de Infraestruturas e Navegação Aérea
Assinado por : RUTE CASTRO LOPO RAMALHO
Num. de Identificação: BI102727783
Data: 2021.07.06 08:33:15+01'00'

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

O lobo em Portugal tem um passado, ainda está presente e merece um futuro!

Assunto: Participação na consulta pública do Estudo de Impacte Ambiental do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso – DESCRIÇÃO RELATIVA AO LOBO-IBÉRICO.

Exposição da Participação:
A presente participação incide sob o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Sobreequipamento
do Parque Eólico de Trancoso (2MW), que prevê a colocação de 3 novos aerogeradores no
Parque Eólico de Trancoso, que possui atualme nte 14 aerogeradores, tendo a GENERG como
empresa preponente do projeto, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) como Autoridade de
Avaliação de Impacte Ambiental e a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) como entidade
licenciadora do projeto.
A presente participação advém do facto do EIA produzido para o empreendimento “Projeto de
Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso” apresentar informação incorreta e
insuficiente relativamente à população de lobo-ibérico existente a sul do Rio Douro e, em
particular, à situação atual da Alcateia de Trancoso, em cujo território se inclui o presente
projeto de sobreequipamento.
Desta forma, a presente participação tem como objetivo contribuir para uma melhor
caracterização da situação populacional do lobo-ibérico na área de estudo do projeto, com base
na informação disponível mais atualizada (até maio 2020) de forma a permitir uma correta
avaliação do impacte ambiental do empreendimento em questão sobre o lobo e,
consequentemente, assegurar a conservação deste carnívoro ameaçado. Toda a informação
apresentada encontra-se devidamente citada e é de acesso público, tendo sido obtida no âmbito
do “Plano de Monitorização do Lobo (PML) a Sul do Rio Douro – Zona Este”, (coordenado pela
ACHLI e executado pelo CIBIO-UP em colaboração com o Grupo Lobo) que visa monitorizar os
impactes resultantes de vários empreendimentos sujeitos a processos pós-AIA, cujos resultados
são apresentados à APA anualmente.
A relevância do lobo-ibérico no âmbito do presente EIA justifica-se pelo facto da alcateia de
Trancoso tratar-se de um dos poucos grupos reprodutores que constituem o núcleo
populacional de lobo situado a sul do rio Douro, o qual apresenta uma taxa de reprodução muito
reduzida (Serronha et al. 2019; Serronha et al. 2020). A população de lobo a sul do rio Douro é
estimada em somente seis alcateias reprodutoras e apresenta várias ameaças à sua conservação
(Álvares et al. 2015), sendo dos únicos núcleos populacionais de lobo a nível Europeu
considerado em perigo de extinção (Boitani and Ciucci 2009).
A área a intervencionar no Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso localiza-se no limite
entre os distritos da Guarda e de Viseu, abrangendo os concelhos de Sernancelhe e de Trancoso
e sobrepõe-se ao território da Alcateia de Trancoso, como referido no EIA.
Seguidamente são expostas as informações relativas ao lobo-ibérico que se encontram
incorretas ou em falta no EIA do Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso, seguidas de
uma correção e atualização com base na informação disponível em relatórios públicos.
Página 149, Relatório Síntese. É realizada uma breve caracterização da situação populacional
da Alcateia de Trancoso e utilização dos seus centros de atividade, que está adequada. No
entanto, informamos apenas que além da bibliografia citada, existem disponíveis na APA dois
GRUPO LOBO
Departamento de Biologia Animal• Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Edifício C2 • Campo Grande • 1749-016 Lisboa • PORTUGAL
Tel.: +351 217 500 073 • e-mail: globo@ciencias.ulisboa.pt • URL: www.grupolobo.pt
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relatórios mais recentes que recomendamos a sua citação, de modo a atualizar a informação
fornecida (Serronha et al. 2019; Serronha et al. 2020).
Página 149, figura 4.51, Relatório Síntese. Existe um lapso nos nomes atribuídos aos três centros
de atividade da Alcateia de Trancoso, assim como um erro na localização dos mesmos.
Correção: A correta localização e identificação dos centros de atividade da Alcateia de Trancoso
é apresentada na Figura 1, devidamente enquadrada com a área de intervenção do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso. A área correspondente a cada centro de
atividade é definida como um círculo de 500m de raio desde o seu centróide (Serronha et al.
2020). Relativamente às coordenadas geográficas dos centróides de cada centro de atividade,
lembramos que se considera ser informação sensível pelo que, e caso sejam necessárias,
deverão ser solicitadas à APA no âmbito do “PML a Sul do Rio Douro – Zona Este”, coordenado
pela ACHLI.

Figura 1. Localização do Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso e dos principais centros de
atividade da Alcateia de Trancoso, considerando uma área de 500m de raio deste o seu centróide (i.e. a
área efetiva do centro de atividade), assim como os buffers de 1km e 2km representando as Áreas
Prioritárias de Conservação de Prioridade I e II, respetivamente.

Página 149, Relatório Síntese. Refere-se que o centro de atividade mais próximo se encontra a
4.5km da área de estudo do Sobreequipamento do PE Trancoso.
Correção: Tendo em conta a correta localização dos centros de atividade (Figura 1), verifica-se
que a área do Sobreequipamento está a menos de 200m do centróide do centro de atividade
mais próximo, “Lagar”, e que o aerogerador mais próximo irá localizar-se a menos de 500m do
centróide do mesmo centro de atividade, encontrando-se assim no interior da área definida para
o centro de atividade “Lagar” (Figura 1).
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O local em questão foi considerado um centro de atividade com base no uso do espaço por lobos
marcados por rádio-telemetria (Grilo et al. 2002), tendo-se concluído que se trata de um
importante local de refúgio para a Alcateia de Trancoso e que apresenta condições de habitat
favoráveis para a ocorrência de reprodução.
O centro de atividade de “Lagar” tem sido utilizado pela Alcateia de Trancoso de forma irregular
desde 2012, apresentando reduzidos valores de IQA (Índices Quilométricos de Abundância de
dejetos de lobo) e sem evidências da ocorrência de reprodução (Roque et al. 2013; 2014; 2016;
2017; 2018; Serronha et al. 2018; 2019; 2020). De referir que o último evento de reprodução na
Alcateia de Trancoso foi detetado em 2015, no centro de atividade “Medonho”, que se localiza
a 4.8km do Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso. A Alcateia de Trancoso apresenta,
portanto, uma taxa de reprodução bastante reduzida, sendo de extrema importância a
conservação do habitat e salvaguarda dos seus principais centros de atividade.
Os centros de atividade são de elevada importância para a viabilidade da população de lobo a
sul do rio Douro, pois são utilizados como locais de reprodução e/ou de refúgio, devendo, por
isso, ser salvaguardados de fatores de perturbação no âmbito de processos de ordenamento do
território e desenvolvimento de infraestruturas (Serronha et al. 2020). Deste modo, e tal como
referido nos relatórios do “PML a Sul do Rio Douro – Zona Este” (Serronha et al. 2020), os centros
de atividade e respetiva área circundante de 2km são considerados Áreas Prioritárias de
Conservação, abrangendo dois níveis de sensibilidade: Prioridade I compreendendo 1km de raio
a partir do centróide do centro de atividade e Prioridade II compreendendo 1 a 2km de raio.
 Em áreas de Prioridade I (zona tampão com < 1km de raio), recomenda-se a interdição
absoluta de quaisquer novos empreendimentos, incluindo aerogeradores, acessos,
subestações, estaleiros de obras, pedreiras, etc., sendo apenas permitida a passagem
aérea de linhas elétricas, desde que não seja necessário colocar apoios.
 Em áreas de Prioridade II (zona tampão entre 1 e 2km de raio), recomenda-se o
condicionamento geográfico e/ou temporal à implantação de quaisquer novos
empreendimentos (aerogeradores, acessos, subestações, estaleiros de obras, linhas
elétricas, pedreiras, etc.). A possibilidade de implantação de novos empreendimentos
nestas áreas deverá ser avaliada tendo em conta a importância do(s) centro(s) de
atividade afetado(s) (i.e. ocorrência de reprodução e intensidade de utilização por parte
do lobo) e a sua exposição a esses novos empreendimentos (Serronha et al. 2020).
Com base no exposto recomenda-se que os novos aerogeradores do Sobreequipamento do
Parque Eólico de Trancoso sejam relocalizados de forma a situarem-se fora da Área Prioritária
de Conservação I do centro de atividade de “Lagar”. Relativamente aos aerogeradores situados
na Área Prioritária de Conservação II, deverão ser alvo de condicionamento temporal à 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.
Página 341, Relatório Síntese. As medidas de mitigação propostas no EIA do Sobreequipamento
do Parque Eólico de Trancoso, nomeadamente a interrupção das obras durante o período
reprodutor do lobo (considerado no EIA entre abril e agosto), assim como a integração do
Parque Eólico de Trancoso no Plano de Monitorização do lobo em curso na região, encontramse adequadas. Contudo, de forma a que o período reprodutor do lobo possa abranger com maior
exatidão a época de nascimento e dependência das crias verificado nas populações Portuguesas
de lobo (Rio-Maior et al. 2018), recomendamos que seja considerado o período compreendido
entre maio e setembro, inclusive. Além disso, tendo em conta os efeitos cumulativos deste
sobreequipamento com outros Parques Eólicos já existentes, o Parque Eólico de Trancoso
deveria ainda contribuir com medidas compensatórias destinadas à melhoria do habitat do lobo.
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Tendo em conta todos os pontos expostos e a informação agora disponibilizada e corrigida,
consideramos que os potenciais impactes do Sobreequipamento do Parque Eólico de Trancoso
na população de lobo-ibérico deverão ser devidamente reavaliados, face à sua localização no
interior de um centro de atividade da Alcateia de Trancoso. Caso o projeto seja aprovado,
deverão ser assegurados, não só um plano de monitorização direcionado ao lobo e a aplicação
de medidas de minimização (p.e. condicionamento de trabalhos durante o período reprodutor
do lobo), como referido no EIA, mas também a aplicação de medidas de compensação (p.e.
melhoria do habitat e redução das ameaças). Por fim, recomenda-se que a execução do Plano
de Monitorização do Lobo deste empreendimento, assim como a aplicação das respetivas
medidas de minimização e compensação destinadas ao lobo, deverão ser integradas ou
articuladas com ações que já se encontram a ser implementadas na região, no âmbito de
processos pós-AIA de outros empreendimentos.
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estritamente protegida em Portugal, e na revisão do Decreto-lei n.º 139/90, de 27 de abril, que
regulamenta a sua aplicação, tal como em diversos projetos científicos sobre a espécie.
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