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1. INTRODUÇÃO 

A empresa Eólica da Cabreira, S.A. submeteu, via plataforma SILIAmb, o Estudo de Impacte Ambiental, do 
projeto “Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro”, em fase de projeto de execução, solicitando a 
instrução do respetivo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

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 documentação remetida permitia a correta instrução do respetivo 
procedimento de AIA. 

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 e Eng.ª Luísa Moreira (coordenação da CA) 

 APA: Dr.ª Cristina Sobrinho (consulta pública) 

 APA/ARH Norte: Eng. António Afonso 

 APA/DGA: Eng.ª Margarida Guedes 

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

 Direção-Geral do Património Cultural (DGPC): Dr. José Luís Monteiro 

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG): Dr. Paulo Ferreira 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte): Eng.ª Andreia 
Cabral 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro): Eng.ª Maria 
Filomena Fernandes 

 Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG): Eng.ª Ana Isabel Costa 

 Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) 

 Administração Regional de Saúde do Centro (ARS-Centro): Dr.ª Vânia Santos e Dr. José Luís Sá 

 Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN): Arq.ª Paisagista Francisca Aguiar Pinto 

Apesar de terem sido nomeadas as ARS-Norte e ARS-Centro, até à data de fecho do presente documento, 
apenas foi recebido o contributo da ARS-Centro para o fator ambiental saúde humana. 

O projeto em avaliação consiste numa alteração de um projeto que não foi sujeito a avaliação de impacte 
ambiental e como tal enquadra-se no número 4 (alínea b), ii)) do artigo1º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 
31 de outubro. No que se refere à tipologia do projeto, a mesma está definida no ponto 3i, do Anexo II, do 
diploma mencionado, respeitante a “Aproveitamento da energia eólica para produção de eletricidade”. 

A presente avaliação diz respeito a uma reformulação do projeto. 

O Estudo de Impacte Ambiental reformulado, relativo ao projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de 
Pinheiro, foi apresentado a 26 de julho de 2022, e é constituído pelos seguintes documentos: 

 Volume 1: Relatório Síntese – Reformulação do Projeto; 

 Desenhos 
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Face ao conteúdo dos elementos apresentados pelo proponente, a autoridade de AIA, solicitou nova 
pronúncia da CA, conforme previsto no n.º 5 do artigo 16º do diploma AIA. 

Relativamente à possibilidade de se proceder a nova Consulta Pública, prevista no n.º 5 do artigo 16º do 
diploma de AIA, a autoridade de AIA considerou não haver necessidade de repetição desta formalidade, uma 
vez que a solução preconizada de alteração do projeto consubstancia-se dentro da área de estudo 
anteriormente submetida a consulta pública, não afetando novas zonas fora da área anteriormente avaliada. 

2. REFORMULAÇÃO DO PROJETO 

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

2.1 ANTECEDENTES 

O Parque Eólico de Pinheiro é atualmente constituído por 12 aerogeradores que se traduzem em 21,6 MW 
de potência total instalada. Este parque eólico obteve licença de exploração em 2005, tendo tido uma 
produção média anual 48 GWh (últimos 5 anos). A Subestação do Parque Eólico de Pinheiro encontra-se 
ligada ao Posto de Corte de Cabril, da EDP, à tensão de 60 kV. 

O Parque Eólico de Pinheiro não foi sujeito a um procedimento de avaliação de impacte ambiental (AIA), pois 
à data da sua implantação não existia legislação relativamente à obrigatoriedade de sujeitar este tipo de 
projeto a procedimento de AIA. Contudo, foi elaborado um Estudo de Incidências Ambientais, apesar de, 
aquando do pedido de licenciamento, não existir à data legislação associada a processos de avaliação de 
incidências ambientais. 

Em 29 de dezembro de 2019, o proponente submeteu um projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico 
de Pinheiro a procedimento de AIA (AIA 3343), no entanto, durante o período de resposta aos elementos 
adicionais o promotor recebeu um parecer da Autoridade Nacional de Comunicações referindo que a 
localização dos aerogeradores estava em conflito com a servidão radioelétrica para proteção da Estação 
Remota de Montemuro, da ANACOM, que se encontrava em processo de constituição, o que inviabilizou a 
instalação dos aerogeradores nos locais propostos. O promotor procurou localizações alternativas, contudo 
as várias possibilidades ficariam todas fora da área de estudo e por esse motivo o promotor decidiu encerrar 
o procedimento, submetendo posteriormente novo projeto. 

A presente avaliação diz respeito a uma reformulação do novo projeto, uma vez que o Sobreequipamento 
do Parque Eólico de Pinheiro obteve um parecer da CA com proposta de decisão desfavorável ao projeto, 
tendo em conta os impactes, negativos significativos, identificados sobre espécies com estatuto de 
conservação desfavorável, e por a localização proposta para a implantação dos dois aerogeradores, não ser 
compatível com a salvaguarda dos valores ambientais existentes numa área de Rede Natura 2000 (Zona 
Especial de Conservação Serra de Montemuro). 

Tendo por base o parecer da CA, a autoridade de AIA entendeu ponderar, em articulação com o proponente, 
a eventual necessidade de modificação do projeto, conforme previsto no n.º 2 do artigo 16º do supra referido 
diploma. O proponente considerou existirem soluções viáveis que permitissem reformular o projeto dentro 
da área de estudo, de modo a ultrapassar as questões identificadas, nomeadamente reduzir o número de 
aerogeradores. 

Assim, entendeu a APA desencadear o procedimento previsto no n.º 2 do artigo 16.º do 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. 

O projeto inicialmente apresentado contemplava a instalação de dois aerogeradores (com potência unitária 
de 2,1 MW cada – AG13 e AG14) totalizando uma potência instalada de 4,2 MW, com a qual se estimava 
produzir cerca de 11 GWh/ano.  
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2.2 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro tem como objetivo reforçar a capacidade de produção de 
energia elétrica do Parque Eólico de Pinheiro. 

O projeto insere-se na tipologia de projetos de aproveitamento de energia eólica para produção de 
eletricidade, contribuindo assim para o aumento de produção nacional de energia elétrica a partir de fontes 
renováveis e para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, conforme os compromissos 
assumidos pelo Estado Português até 2030. 

Para o efeito, o projeto reformulado visa a instalação de um aerogerador (com potência unitária de 4,2 MW), 
com a qual se estima uma produção média anual de cerca de 15 GWh. 

2.3 LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO 

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro situa-se nos concelhos de Castro Daire (freguesia de 
Pinheiro) e de Cinfães (União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires), no distrito de Viseu. 
Salienta-se que o aerogerador será instalado somente no concelho de Castro Daire, assim como o novo 
caminho de acesso, e quase a totalidade da vala de cabos elétricos subterrâneos, só apenas um pequeno 
troço da vala de cabos junto à subestação se irá localizar no concelho de Cinfães. 

O área do projeto insere-se na Zona Especial de Conservação (ZEC) da Serra de Montemuro (PTCON0025), 
que integra o Sistema Nacional de Áreas Classificadas, conforme definido no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 
de julho, alterado pelo Decreto-lei n.º 242/2015, de 15 de outubro.  

Relativamente à área envolvente, num raio de 10 km, além do Parque Eólico de Pinheiro, existem 14 parques 
eólicos, num total de 160 aerogeradores. 

2.4 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO REFORMULADO  

O projeto reformulado contempla a instalação de um aerogerador, com uma potência unitária de 4,2 MW, a 
instalar na anterior posição do aerogerador AG13, localizado mais próximo da subestação, sendo que a 
plataforma do aerogerador, além de ser no mesmo local, terá também as mesmas dimensões. 

O acesso a construir agora apresentado sofreu pequenas alterações devido à necessidade de adequar o perfil 
do acesso às especificações técnicas necessárias para transporte do novo aerogerador (menores inclinações, 
raios das curvas específicos, etc.). Face à alteração do traçado do acesso, a vala de cabos que o acompanha 
também foi alterada.  

A alteração do acesso vai implicar a afetação da ocorrência 21 (muro), conforme se pode observar na figura 
seguinte. 
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Alteração do acesso ao aerogerador AG13, junto da ocorrência patrimonial n.º 21 (EIA versus 
Projeto Final resultante da reformulação) 
Fonte: EIA reformulado 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Projeto Reformulado – Art. 16º 

 

Processo de AIA N.º 3436                                                                                                                                                                          Página 5 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

Verifica-se que a não instalação do aerogerador AG14 permitiu reduzir a extensão do novo acesso em cerca 
de 371 m e a extensão da vala de cabos de interligação do aerogerador à subestação em cerca de 400 m. 

Permitiu igualmente diminuir substancialmente a afetação dos afloramentos rochosos existentes no 
percurso do acesso até ao aerogerador AG14 e no local da plataforma do referido aerogerador. 

Assim, comparativamente ao projeto apresentado anteriormente, as alterações refletem-se a nível do 
número de aerogeradores, extensão dos acessos a construir, e na extensão da vala de cabos subterrânea. A 
área de intervenção irá reduzir em cerca de 8 000 m2, tendo como consequência a menor afetação das áreas 
que constituem habitat favorável para várias espécies da flora vascular com estatuto de proteção legal 
definido no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual, bem como uma menor perda de 
habitat de alimentação, de refúgio e/ou de reprodução/nidificação de algumas espécies, em especial o lobo. 

No quadro seguinte apresenta-se a comparação do projeto apresentado em EIA e o novo projeto 
apresentado ao abrigo do n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 
redação atual. 

 

Fonte: EIA reformulado 

 

Conforme se pode observar no quadro anterior, no EIA, como ainda não estava definido qual o aerogerador 
que seria possível instalar, foi considerado um intervalo de valores para as características dos aerogeradores, 
sendo que no projeto agora reformulado o aerogerador a instalar situa-se no limite máximo das 
características apresentadas no EIA. 

Refere-se que no projeto apresentado no EIA, foi estudada a situação mais gravosa/conservadora em termos 
das áreas de implantação do projeto. Assim, em relação à área ocupada pela plataforma do aerogerador foi 
considerada uma área de 2 173 m2 em vez de uma área de 1 800 m2 que se utilizava para a instalação de 
aerogeradores de menores dimensões. No projeto reformulado que agora se apresenta, manteve-se assim, 
a dimensão da plataforma apresentada no EIA (2 173 m2), que se encontra adequada à instalação do 
aerogerador de maiores dimensões agora previsto instalar. 

A área total afeta ao projeto é cerca de 169 ha, embora a área efetivamente a ser utilizada, compreendendo 
a zona da plataforma do aerogerador, caminho de acesso a construir e valas de cabos, corresponda a uma 
percentagem muito reduzida da área total do projeto (cerca de 1,7 ha durante a fase de construção e 0,5 ha 
na fase de exploração). 
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Em síntese, o Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro implica a instalação/execução dos seguintes 
elementos: 1 aerogerador e respetiva plataforma de montagem do aerogerador; rede de cabos elétricos 
subterrâneos de interligação do aerogerador à subestação existente e em funcionamento do Parque Eólico 
de Pinheiro; novo troço de caminho de acesso ao aerogerador. A descrição mais detalhada apresenta-se em 
seguida. 

O aerogerador é constituído 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. 

O modelo de aerogerador que se prevê utilizar terá como características gerais uma torre 111 m de altura e 
rotor com diâmetro de 150 m.  

A energia elétrica produzida pelo aerogerador é conduzida para um posto de transformação, situado no 
interior da base da torre, no qual é elevado para a tensão nominal da rede elétrica interna do parque eólico 
e interligada a essa mesma rede  

Para auxiliar na montagem dos aerogeradores, e eventuais grandes operações de reparação, está previsto a 
execução de uma plataforma, em terreno natural, junto à fundação de cada aerogerador, com dimensões a 
definir em função das indicações do fabricante do aerogerador, da morfologia do terreno, do espaço 
disponível e dos acessos, entre outros fatores. Neste caso a equipa projetista estima que cada plataforma 
tenha cerca de 2 173 m2. 

Após montagem, as plataformas serão sujeitas a requalificação ambiental, sendo para o efeito cobertas com 
terra vegetal. Para permitir o acesso de um veículo ligeiro ao aerogerador durante a fase de exploração será 
mantida uma via com pavimento em tout-venant até ao aerogerador e ao seu redor, numa faixa de 4 a 6 m 
de largura. 

O aerogerador a implantar não poderá ligar-se ao aerogerador mais próximo porque o projeto inicial foi 
dimensionado, de forma que, cada ramal tivesse a capacidade de suportar três aerogeradores, não havendo, 
portanto, capacidade para incluir mais nenhum aerogerador nos ramais próximos do projeto de 
Sobreequipamento. Deste modo, têm de se ligar diretamente à subestação do Parque Eólico de Pinheiro, 
através de cabo subterrâneo. 

Para evitar o atravessamento de zonas ecologicamente sensíveis pela presença de habitats da Diretiva ou de 
cursos de água, na conceção do projeto abdicou-se desde logo da hipótese de atravessamento do vale, em 
detrimento da solução proposta de instalação dos cabos subterrâneos numa vala que acompanha o acesso 
já existente, mesmo que a solução seja tecnicamente e economicamente menos favorável (maior extensão 
e consequentemente mais perdas de energia na fase de exploração). 

A extensão total de intervenção para abertura da vala de cabos subterrâneos será de aproximadamente 
3,5 km no projeto reformulado em vez dos 3,9 km previstos no EIA, observando-se uma redução de cerca de 
400 m de extensão. 

Por motivos técnicos e de segurança não pode ser utilizada a vala de cabos existente do Parque Eólico de 
Pinheiro para instalar a nova rede interna subterrânea, ainda que essa fosse a solução mais vantajosa para o 
promotor, quer por na fase de construção ser necessário efetuar menos intervenções e os cabos serem de 
muito menor extensão, quer por na fase de exploração as perdas de energia no sistema serem menores. Face 
ao referido, a vala de cabos associada ao Sobreequipamento irá ser instalada entre a vala de cabos existente 
e o acesso existente. 

O acesso ao local do Sobreequipamento será feito a partir de Cinfães, pela N321 até ao entroncamento das 
Portas de Montemuro, seguindo para nor-nordeste onde a estrada asfaltada se transforma em caminho de 
terra batida, de acesso ao Parque Eólico de Pinheiro. A área do projeto acompanha esse caminho de terra 
batida, que se estende (sensivelmente) desde o aerogerador AG3 até ao aerogerador AG11 do Parque Eólico 
de Pinheiro, passando pela subestação do parque eólico. Para chegar até ao aerogerador do 
Sobreequipamento será necessário abrir um novo troço de acesso, a partir do aerogerador AG11, com cerca 
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de 543 m até à plataforma, sendo que depois da recuperação da plataforma mantem-se um acesso até ao 
aerogerador, que durante a construção faz parte da plataforma, para aceder ao local onde se irá instalar o 
novo aerogerador. Face ao referido, o acesso na fase de exploração terá cerca de 621 m. 

O acesso a construir terá uma largura variável entre 6,7 m e 8,1 m, que incluirá uma faixa de 5,5 m que será 
pavimentada com uma camada de 20 cm de tout-venant, em caixa e sobre terreno estabilizado, valetas de 
drenagem e taludes.  

Relativamente à rede interna de acessos existente, sempre que necessário será efetuada a reposição da 
camada de tout-venant, de forma a manter as condições de circulação em segurança das viaturas de 
manutenção. 

Os movimentos de terras implicarão um balanço total (escavação – aterro) de aproximadamente 
3 379,13 m3, sendo que algum do material sobrante será aproveitado em obra e o restante será encaminhado 
para vazadouro autorizado. No quadro a seguir apresentam-se os movimentos de terras desagregados por 
elemento do projeto. 

O EIA propõe a instalação de um estaleiro, com cerca de 200 m2, localizado numa área entre os aerogeradores 
existentes AG6 e AG12. 

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

 Instalação e utilização do estaleiro; 

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

 Construção do acesso; 

 Construção da plataforma de apoio à montagem do aerogerador; 

 Montagem do aerogerador; 

 Abertura da vala para instalação da rede de cabos; 

 Movimentação de máquinas, veículos e pessoas afetas à obra; 

 Depósito temporário de terras e materiais; 

 Produção de resíduos e efluentes; 

 Desativação do estaleiro e recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

O EIA perspetiva uma duração aproximada de 8 meses para a construção do Sobreequipamento do Parque 
Eólico de Pinheiro. 

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

 Presença e funcionamento de mais um aerogerador; 

 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. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Projeto Reformulado – Art. 16º 

 

Processo de AIA N.º 3436                                                                                                                                                                          Página 8 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

3. APRECIAÇÃO DO PROJETO 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Conforme referido no presente parecer, a anterior avaliação culminou num parecer da CA desfavorável ao 
projeto, tendo em consideração, essencialmente, os impactes, negativos significativos, identificados sobre 
espécies com estatuto de conservação desfavorável, e por a localização proposta para a implantação de dois 
aerogeradores, não ser compatível com a salvaguarda dos valores ambientais existentes numa área de Rede 
Natura 2000 (ZEC Serra de Montemuro). 

Com a presente avaliação pretende-se verificar se a proposta de redução do número de aerogeradores de 
dois para um é compatível, com a salvaguarda dos valores ambientais existentes numa área de Rede Natura 
2000. 

Assim, a presente avaliação irá focar-se essencialmente no fator ambiental Sistemas ecológicos e nos fatores 
ambientais em que a reformulação do projeto possa alterar a significância dos impactes ambientais 
anteriormente avaliados. 

3.2 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS GEOLÓGICOS 

No que respeita ao fator ambiental Geologia e Geomorfologia, tendo em conta que foi suprimido um 
aerogerador e respetivas estruturas associadas, relativamente ao projeto inicial, a área de afloramentos 
rochosos afetados diminuiu, bem como o volume de movimentação de terras associado a implantação do 
projeto. 

Assim, tal como tinha sido referido no parecer da comissão de avaliação anterior, os impactes negativos 
mantém-se pouco significativos. 

3.3 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

A reformulação do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro prevê a abertura de acessos 
e de valas de cabos, a construção de uma plataforma e a instalação de um aerogerador em local situado na 
encosta, entre a cumeada da serra de Montemuro e a Estrada Nacional n.º 231. Este local constitui uma 
ampliação da “linha” de distribuição espacial dos aerogeradores. 

Tal como no projeto anterior, o projeto reformulado insere-se dentro do limite da Zona Especial de 
Conservação PTCON0025 – Serra de Montemuro, conforme Decreto Regulamentar n.º 1/2020, de 16 de 
março, que integra o Sistema Nacional de Áreas Classificadas, conforme definido no Decreto-Lei n.º 
142/2008, de 24 de julho, alterado pelo Decreto-lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. 

A caraterização da situação atual inclui a informação obtida na bibliografia mais relevante para a obtenção 
de informação relativa à distribuição dos habitats e das espécies da flora e da fauna, incluindo os estatutos 
de proteção legal e de conservação. 

Os trabalhos de “Monitorização da Flora e Vegetação do Ano 0 do Sobreequipamento do Parque Eólico de 
Pinheiro, que foi realizada em duas campanhas de amostragem (em maio e novembro de 2021)”, de 
“Monitorização de Avifauna do Ano 0 do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, que foi realizada 
entre junho de 2020 e maio de 2021”, de “Monitorização de Quirópteros do Ano 0 do Sobreequipamento do 
Parque Eólico de Pinheiro, que foi realizada entre maio de 2020 e julho de 2021” e de monitorização do lobo 
que foi “expressamente dirigida ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro que foi realizada no 
âmbito do Plano de Monitorização do Lobo a Sul do Rio Douro - zona Oeste (PMLSD-O)”, que decorre desde 
2011, tendo sido distribuída por três Fases: Fase I – entre 2011-2015; Fase II – entre 2016 e 2020 e Fase II, 
atualmente em curso, entre 2021 e 2025”, para recolha de informação para a caraterização da situação atual 
foram realizados em época adequada à realização dos trabalhos. 
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A caraterização ora apresentada da situação atual relativa às comunidades vegetais e aos Habitats listado no 
Anexo B-I do 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, 
doravante designado Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual, colmatou as insuficiências 
anteriormente diagnosticadas. 

Os locais previstos no EIA para instalar os elementos do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de 
Pinheiro localizam-se em área de ocorrência confirmada de lobo (Pimenta et al., 2005). 

A localização proposta para instalar o aerogerador previsto no projeto reformulado do Sobreequipamento 
do Parque Eólico de Pinheiro situa-se numa encosta e amplia a “linha” formada pelos aerogeradores. Este 
novo aerogerador situa-se no extremo dessa mesma “linha”. Releva aquelas caraterísticas de lugar e de 
posição (encosta e localização no extremo, respetivamente) para a avaliar os impactes. 

As limitações anteriormente diagnosticadas à identificação e caraterização dos impactes previstos para as 
diferentes fases do projeto (fase de construção, fase de exploração e fase de desativação), encontram-se 
resolvidas pela melhor caracterização da situação atual relativa a este fator ambiental. 

As medidas de minimização de caráter geral, previstas implementar nas diferentes fases do projeto (fase de 
construção, fase de exploração e fase de desativação) permitem minimizar os impactes negativos que podem 
ser originados pelas diferentes tipologias de trabalhos e atividades previstas no projeto.  

As insuficiências anteriormente diagnosticadas das medidas específicas nas diferentes fases do projeto (fase 
de construção, fase de exploração e fase de desativação) para mitigar os impactes negativos suscetíveis de 
poderem ser causados pela implementação do projeto nos sistemas ecológicos resultado da insuficiente 
definição da situação de referência encontram-se resolvidos. 

Não se encontram documentados nem devidamente justificados os impactes não minimizáveis que exigem 
a implementação da medida compensatória proposta. 

Sobre os programas de monitorização apresentados (Anexo 1), onde constam: 

 Monitorização da avifauna – Fase I – Fase anterior à construção - ano 0 – Relatório n.º 1 (fevereiro/ 
2022); 

 Monitorização de quirópteros – Fase I – Fase anterior à construção – ano 0 – Relatório n.º 1 (fevereiro/ 
2022);  

 Monitorização da flora e vegetação – ano 0 – fase prévia à construção – Relatório 01 (junho 2022). 

 Nota técnica - Unidade de vida selvagem. Departamento de biologia & CESAM. Universidade de Aveiro” 
“Monitorização do lobo-ibérico a sul do rio Douro: zona oeste”. 

O EIA não define quais os programas de monitorização a implementar na fase de construção e na fase de 
exploração. 

Atendendo ao tipo predominante de ocupação de solo (afloramentos rochosos, comunidades arbustivas e 
herbáceas e mosaicos destas) na área prevista para instalar os elementos do projeto (1 aerogerador e 
respetiva plataforma, acesso a construir, vala subterrânea de cabos elétricos), pelo fato de estar confirmada 
a ocorrência de várias espécies da flora e da fauna com estatuto de proteção legal e com estatuto de 
conservação desfavorável na área a afetar direta e indiretamente pela construção e pela exploração do 
projeto reformulado do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, considera-se que a implementação 
do projeto causará impactes negativos significativos nos Habitats e 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, respetivamente, na Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal (Carapeto et al., 
2020) e no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005). 
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Aos impactes negativos diretos, que são expectáveis, acrescem os possíveis impactes cumulativos cuja 
magnitude é desconhecida pelo fato do Parque Eólico de Pinheiro ter sido construído sem ter sido submetido 
a avaliação de impacte ambiental nem a análise de incidências ambientais. 

Pelo exposto considera-se que existem possibilidades de os impactes negativos poderem ser reduzidos com 
a implementação de medidas de minimização e que se encontram no presente parecer. 

3.4 PAISAGEM 

Com a reformulação do projeto verifica-se que os impactes causados pelo Sobreequipamento do Parque 
Eólico de Pinheiro foram minimizados em diferentes valências e com diferentes magnitudes e significâncias. 
Estes traduziram-se tanto ao nível da alteração da estrutura e função da paisagem como a nível visual de 
diferentes formas. 

Os impactes físicos ocorrerão, sobretudo, nas diferentes áreas úteis de intervenção direta/física: acessos, 
valas de cabos e aerogerador - plataforma de montagem e fundações. Para além das referidas áreas úteis de 
implantação direta do projeto, serão também afetadas áreas adjacentes a estas, as áreas de trabalho, onde 
ocorrem as manobras das máquinas. Incluem-se também as áreas temporariamente afetas à obra e que são 
relativas aos locais de implantação do estaleiro e depósito de materiais. 

A introdução de alterações no projeto não influencia os impactes visuais previstos para a fase de construção. 
Nesta fase, estes devem-se à diminuição da visibilidade - devido ao aumento dos níveis de poeiras, resultante 
das ações de desmatação e, sobretudo, de movimento de terras e circulação de veículos ligeiros e pesados – 
e à montagem das estruturas e infraestruturas que ocorrem de igual forma ao previsto com o projeto 
anterior. 

Durante a fase de exploração, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e 
permanente que as várias componentes do projeto, uma vez finalizadas, assumem na paisagem. A opção de 
construir apenas um aerogerador reduziu a área total com visibilidade para a torre e nacelle. 

As alterações introduzidas no projeto não preveem a redução ou aumento da magnitude e significância dos 
impactes cumulativos. 

Em conclusão, considera-se que a reformulação do projeto traduziu-se numa diminuição dos Impactes 
Estruturais e Funcionais e dos Impactes Visuais que já haviam sido classificados na generalidade como pouco 
significativos. 

3.5 SOLOS E USO DO SOLO 

Com a redução do número de aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro de dois 
para um, prevê-se a destruição de menor área de utilização de solos. Anteriormente previa-se a afetação de 
4 345 m2 de áreas de mato e rocha nua, com as fundações e plataformas, e com a redução para 1 aerogerador 
serão afetados apenas 2 173 m2. Também se prevê uma menor afetação de solo no que diz respeito ao acesso 
a construir em 371 m, assim como, à abertura de valas de cabos que reduz em cerca de 400 m. 

As unidades pedológicas existentes na área de implantação do projeto são os Rankers e apenas uma pequena 
mancha na extremidade sul encontra-se classificada como Cambissolos húmicos (rochas eruptivas). No que 
diz respeito à capacidade de uso do solo, a zona em análise encontra-se classificada como classe F (utilização 
não agrícola, com aptidão florestal). 

Durante a fase de construção, os principais impactes negativos resultam da ocupação irreversível dos solos 
e a modificação dos usos atuais pelo projeto de forma definitiva, bem como a ocupação temporária 
resultante das atividades de construção, como a abertura de vala para a instalação de cabos elétricos, a 
instalação e funcionamento do estaleiro. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Projeto Reformulado – Art. 16º 

 

Processo de AIA N.º 3436                                                                                                                                                                          Página 11 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

Os impactes decorrentes da instalação das infraestruturas que compõem o Sobreequipamento prendem-se 
com a modificação dos usos praticados nas áreas onde serão realizadas diretamente as intervenções. A 
maioria das intervenções será realizada em áreas classificadas como “matos” (cerca de 76%). Neste caso, os 
impactes resultantes serão negativos, diretos, permanentes, imediatos, de magnitude reduzida, certos e 
minimizáveis e pouco significativos. 

Relativamente ao tipo de ocupação do solo que poderá sofrer impactes mais significativos com a implantação 
do projeto, nomeadamente a rocha nua (afloramentos rochosos), cerca de 10% da área a intervencionar será 
afetada. Gerar-se-á um impacte negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude média, irreversível, 
certo e não minimizável. 

Os restantes impactes sobre os solos, para a fase de construção, tais como, ocorrência de derrames de óleos, 
combustíveis e produtos afins decorrentes da utilização de máquinas e veículos afetos às obras e a rejeição 
de diversos tipos de resíduos sólidos (embalagens de cartão, plásticos, metais e vidros) responsáveis por 
situações de poluição pontual, são impactes de fácil controlo e diretamente dependentes do comportamento 
do empreiteiro e respetivos trabalhadores em obra. Considera-se que este impacte é negativo, direto, 
esporádico, imediato, de magnitude reduzida, reversível, improvável e minimizável, sendo, portanto, pouco 
significativo. 

Em relação à ocupação do solo, na fase de exploração será mantida a ocupação do solo após a construção, 
não havendo impactes nesta fase, devido à ausência de alterações. Durante as ações de manutenção do 
acesso, da plataforma e do aerogerador (intervenções excecionais em caso de necessidade de substituição 
de equipamentos utilizando gruas), poderá ocorrer o derrame de óleos, combustíveis e produtos afins que 
poderão contaminar os solos. A ocorrência destas situações poderá gerar um impacte negativo, direto, 
temporário, imediato, de magnitude reduzida, reversível, esporádico, minimizável e pouco significativo. 

Em conclusão, a reformulação do projeto, diminui, de forma significativa, a área afetada, pelo que os 
impactes negativos identificados terão uma significância menor. 

3.6 RECURSOS HÍDRICOS 

Tendo presente que a avaliação anteriormente efetuada concluía não existirem impactes negativos 
significativos nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos decorrentes da implantação do projeto, para 
o projeto reformulado essa avaliação mantém-se, considerando-se que devem ser implementadas as 
medidas de minimização propostas no presente parecer. 

3.7 PATRIMÓNIO CULTURAL 

3.7.1 Caracterização da Situação Atual 

A caracterização da situação atual do Património Cultural foi efetuada tendo em vista a identificação de 
condicionantes à execução do projeto, nomeadamente de cariz arqueológico, arquitetónico e etnográfico. O 
EIA considera não haver necessidade de revisão do estado atual do ambiente, uma vez que o aerogerador 
AG13 irá ser instalado dentro da mesma área analisada aquando da versão anterior do projeto. 

Metodologia  

No âmbito da caraterização da situação atual foi considerada uma Zona de Enquadramento (ZE), 
correspondente a uma faixa envolvente à Área de Incidência Direta (AI) até cerca de 500 m de distância do 
limite daquela área. Foi igualmente considerada a Área de Incidência Direta (AI) que consiste na área prevista 
para implantação dos aerogeradores, respetivas plataformas, acesso e traçado do cabo subterrâneo, 
acrescido dum buffer de 100 m laterais.  
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A ZE foi alvo de pesquisa documental enquanto a AI foi alvo de pesquisa documental e de prospeção 
arqueológica sistemática. O trabalho foi orientado para a recolha de informação de cariz patrimonial e 
arqueológico, tendo sido consultadas as bases de dados patrimoniais das entidades oficiais, os IGT em vigor 
e o EIA do Parque Eólico de Pinheiro, datado de 1998. Procedeu-se ainda à análise toponímica com base na 
Carta Militar Portuguesa à escala 1: 25 000. Por último procedeu-se à prospeção arqueológica sistemática da 
AI do projeto.  

Resultados da pesquisa documental  

Da pesquisa documental realizada não resultou a identificação de nenhuma ocorrência patrimonial da AI do 
projeto. O EIA refere a identificação de uma ocorrência patrimonial na zona envolvente, as Portas de 
Montemuro (CNS 23578) para a qual é apontada uma cronologia continuada entre Idade do Ferro, Época 
Romana e Idade Média e fora da zona envolvente, para leste desta, o achado isolado pré-histórico de Laje 
Gorda, referente a um fragmento de instrumento de pedra polida reduzido a lasca longitudinal com vestígios 
de gume (CNS 23578).  

A consulta do EIA do Parque Eólico de Pinheiro resultou na identificação de 20 ocorrências patrimoniais (OP) 
na ZE, 7 das quais localizadas na AI. Trata-se essencialmente de “estruturas murárias, com diferentes 
aparelhos e graus de estabilidade, desde alinhamento, por vezes ciclópicos, de blocos de granito, não 
afeiçoados, de diferentes dimensões, colocados, em geral, ao alto, assentes no solo, sem alvéolo ou estrutura 
de sustentação. Alguns destes muros delimitam espaços de cultivo ou cercados para gado ou sustentam 
terras agricultáveis. Contudo, trata-se de construções que carecem de estudo no sentido de serem melhor 
definidas as suas finalidades específicas e cronologia”. Faz-se ainda referência a um “empedrado circular que 
poderá ser de cronologia pré-histórica e um incomum alinhamento de pedras postas a pino e separadas entre 
si como pequenos menires (oc. 17)”.  

Resultados do trabalho de campo  

O trabalho de campo consistiu na prospeção arqueológica sistemática da AI de todas as áreas a afetar pelos 
diversos elementos do projeto. Como resultado há a registar a relocalização das estruturas murárias 
mencionadas na pesquisa bibliográfica e que, para efeito do presente estudo, se agregou em uma única 
ocorrência patrimonial (OP 21).  

O estudo faz ainda referência à identificação de formações rochosas do tipo tor e as chamadas pedras 
bolideiras ou penedos-que-abanam, também conhecidas como pedras cavaleiras, anteriormente 
classificadas como património cultural mas atualmente classificadas como geomonumentos. Na AI foi 
identificado um destes geomonumentos. 
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Caraterização das ocorrências identificadas na AE 
Fonte: EIA Reformulado 

3.7.2 Avaliação de Impactes 

O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial da OP com o Grau de Intensidade de Afetação 
e o Grau da Área afetada. Das diferentes fases de implementação do projeto, as fases de construção e de 
desativação são as que acarretam mais impactes negativos sobre o património cultural.  

Em resultado dos trabalhos realizados no decurso da elaboração da caracterização da situação atual do fator 
Património Cultural, foram analisadas 8 ocorrências patrimoniais, identificadas na área de incidência do 
projeto em estudo. A figura seguinte apresenta a síntese dos impactes gerados pela implementação do 
projeto, na fase de construção e desativação do mesmo.  

 

Síntese dos impactes gerados pelo projeto 
Fonte: EIA Reformulado 
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Das OP’s identificadas na caraterização da situação atual, verifica-se que as OP’s 5 e 21 são passíveis de 
impacte direto, enquanto as OP’s 8, 10, 11, 12 e 18 são passíveis de impactes indiretos. As restantes OP’s 
estão localizadas fora da AI, pelo que não se preveem impactes sobre as mesmas.  

Impactes diretos na fase de construção  

 OP 5 (Grafismos rupestres – Montemuro) – o estudo considera que a vala de cabos subterrâneos poderá 
afetar esta OP.  

 OP 21 (Muralha – Portas de Montemuro) - prevê-se afetação aquando da construção da vala de cabos 
subterrâneos.  

Impactes indiretos na fase de construção  

As seguintes OP’s são passíveis de afetação indireta durante a fase de construção do projeto:  

 OP 4 – Muros (Fraga Teixeira)  

 OP 8 – Muros (Montemuro)  

 OP 10 - Muros (Montemuro)  

 OP 11 - Muros (Montemuro)   

 OP 12 - Muros (Montemuro)  

 OP 18 – Indeterminada (Montemuro)  

Impactes cumulativos  

O EIA considera que, relativamente ao descritor Património Cultural, não se identificam impactes 
cumulativos pela implementação do projeto.  

3.7.3 Síntese 

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. 

3.8 SOCIOECONOMIA 

A alteração do projeto do Sobreequipamento do parque eólico, de dois aerogeradores para apenas um, 
aumentando a produção estimada de energia de 11 GWh/ano para 15 GWh/ano, aumenta a significância dos 
impactes positivos associados à fase de exploração, uma vez que verifica-se um maior contributo do projeto 
para a redução de uso de combustíveis fósseis. 

Relativamente aos impactes identificados para a fase de construção e de exploração, nomeadamente os 
relacionados com o arrendamento dos terrenos diretamente afetos ao projeto, mantém-se a avaliação 
anterior, ou seja estes impactes positivos são considerados muito significativos uma vez que se trata de uma 
fonte de rendimento segura e com continuidade (durante a vida útil do projeto – 25 anos) para as freguesias 
afetadas. 

3.9 AMBIENTE SONORO 

Relativamente ao ambiente sonoro, verifica-se que a alteração do projeto de dois novos aerogeradores para 
um não é relevante, do ponto de vista dos impactes gerados neste fator ambiental. 
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Assim, e tal como revelam os resultados apresentados na avaliação apresentadas no novo estudo efetuado, 
são cumpridos os limites legais, sendo portanto os impactes negativos muito pouco significativos, sem 
necessidade de serem requeridas medidas de minimização específicas (apenas as apresentadas de carácter 
geral, tais como manutenções periódicas dos equipamentos) nem de ser proposto Plano de Monitorização 
para o fator. 

3.10 SAÚDE HUMANA 

No que se refere a este fator ambiental, mantém-se o mencionado no anterior parecer da CA, sendo que 
relativamente à minimização da exposição das populações ao ruído, tal como mencionado na avaliação do 
fator ambiente sonoro, os impactes negativos previstos são considerados muito pouco significativos, pelo 
que não se considera necessária a implementação de um programa de monitorização.  

3.11 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Em relação à verificação da conformidade do projeto com os Instrumentos de Gestão Territorial, servidões e 
restrições, considera-se que se mantém a avaliação efetuada anteriormente, ou seja, verifica-se a 
compatibilidade do projeto com os PDM de Castro Daire e de Cinfães. 

Relativamente aos Espaços Florestais – Áreas de Baldios (Áreas sob Jurisdição do Instituto Florestal), é 
aplicável o artigo 17.º (áreas sob jurisdição do Instituto Florestal) do regulamento do PDM de Castro Daire, 
que remete para o cumprimento da legislação em vigor, devendo ser obtido o parecer do ICNF, IP. 

Relativamente à Reserva Ecológica Nacional (REN), as ações do projeto, que são abrangidas por áreas da REN, 
estão sujeitas a Comunicação Prévia, junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Centro 
(CCDR-C). No entanto, face ao referido nos n.ºs 7 e 9 do artigo 24.º, considera-se que a pronúncia favorável 
da CCDR-C no âmbito do presente procedimento de AIA, compreenderá a aceitação da Comunicação Prévia 
prevista no RJREN. 

4. CONCLUSÕES 

O Parque Eólico de Pinheiro é atualmente constituído por 12 aerogeradores que se traduzem em 21,6 MW 
de potência instalada.  

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro inicialmente contemplava a instalação de dois 
aerogeradores, de 2 MW de potência unitária, no Parque Eólico de Pinheiro, com os quais se estimava 
produzir anualmente cerca de 11 GWh. 

A presente avaliação diz respeito a uma reformulação do projeto, uma vez que o Sobreequipamento do 
Parque Eólico de Pinheiro obteve um parecer da CA com proposta de decisão desfavorável ao projeto, tendo 
em conta os impactes, negativos significativos, identificados sobre espécies com estatuto de conservação 
desfavorável, e por a localização proposta para a implantação dos dois aerogeradores, não ser compatível 
com a salvaguarda dos valores ambientais existentes numa área de Rede Natura 2000 (Zona Especial de 
Conservação Serra de Montemuro). 

Com base no parecer da CA, a autoridade de AIA entendeu ponderar em articulação com o proponente a 
eventual necessidade de modificação do projeto, conforme previsto no n.º 2 do artigo 16º do supra referido 
diploma. O proponente considerou existirem soluções viáveis que permitissem reformular o projeto dentro 
da área de estudo, de modo a ultrapassar as questões identificadas, nomeadamente reduzir o número de 
aerogeradores. 

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro tem como objetivo reforçar a capacidade de produção de 
energia elétrica do Parque Eólico de Pinheiro. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Projeto Reformulado – Art. 16º 

 

Processo de AIA N.º 3436                                                                                                                                                                          Página 16 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

O projeto insere-se na tipologia de projetos de aproveitamento de energia eólica para produção de 
eletricidade, contribuindo assim para o aumento de produção nacional de energia elétrica a partir de fontes 
renováveis e para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, conforme os compromissos 
assumidos pelo Estado Português até 2030. 

Para o efeito, o projeto reformulado visa a instalação de um aerogerador (com potência unitária de 4,2 MW), 
com a qual se estima uma produção média anual de cerca de 15 GWh, ou seja, uma produção superior à 
prevista no anterior projeto (11 GWH/ano). 

A localização do sobreequipamento encontra-se totalmente inserida na Zona Especial de Conservação (ZEC) 
da Serra de Montemuro (PTCON0025), que integra o Sistema Nacional de Áreas Classificadas, conforme 
definido no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado pelo Decreto-lei n.º 242/2015, de 15 de 
outubro. 

Relativamente à área envolvente, num raio de 10 km, além do Parque Eólico de Pinheiro, existem 14 parques 
eólicos, num total de 160 aerogeradores. 

O projeto reformulado contempla a instalação de um aerogerador a instalar na anterior posição do 
aerogerador AG13, localizado mais próximo da subestação, sendo que a plataforma do aerogerador, além de 
ser no mesmo local, terá também as mesmas dimensões. 

Verifica-se que a não instalação do aerogerador AG14 permitiu reduzir a extensão do novo acesso em cerca 
de 371 m e a extensão da vala de cabos de interligação do aerogerador à subestação em cerca de 400 m. 

Permitiu igualmente diminuir substancialmente a afetação dos afloramentos rochosos existentes no 
percurso do acesso até ao aerogerador AG14 e no local da plataforma do referido aerogerador. 

Assim, comparativamente ao projeto apresentado anteriormente, as alterações refletem-se a nível do 
número de aerogeradores, extensão dos acessos a construir, e na extensão da vala de cabos subterrânea. 
Apesar da extensão do novo acesso ser agora menor, este teve que sofrer umas pequenas alterações devido 
à necessidade de adequar o perfil do acesso às especificações técnicas necessárias para transporte do novo 
aerogerador (menores inclinações, raios das curvas específicos, etc.). Face à alteração deste traçado, a vala 
de cabos que o acompanha também foi alterada, no entanto, irá verificar-se a afetação da ocorrência 
patrimonial 21, identificada como muro. 

Fazem assim parte do projeto em análise as seguintes infraestruturas: 1 aerogerador (4,2 MW) e respetiva 
plataforma (2 173 m2), construção de um acesso ao aerogerador (371 m), e cabos elétricos subterrâneos 
instalados em vala (3 500 m). 

Atendendo aos valores e condicionantes territoriais em presença, bem como às características do projeto, 
foi considerado como fator ambiental determinante para a avaliação desenvolvida os Sistemas ecológicos, 
dada a afetação de áreas coincidentes com a Zona Especial de Conservação (ZEC) Serra de Montemuro 
(PTCON0025), da Rede Natura 2000, e a presença de espécies de flora e fauna com estatuto de proteção 
legal e com estatuto de conservação desfavorável.  

A mortalidade (risco de colisão) e perturbação (efeito de exclusão) de aves e quirópteros num parque eólico 
é um dos principais impactes decorrentes deste tipo de projeto. O risco de colisão com aerogeradores está 
associado a interações complexas entre diversos fatores, como as características das espécies, a localização 
dos aerogeradores, e as características do parque eólico. Com base em informação recolhida em parques 
eólicos na envolvente da área de estudo, existem evidências que em aerogeradores localizados nos extremos 
das filas e próximas de encostas declivosas, a mortalidade é significativamente superior. Na área de estudo 
este impacte é mais significativo quando estão presentes espécies de avifauna com estatuto de conservação 
elevado, e de quirópteros com estatuto de ameaça. Relativamente ao lobo-ibérico (Canis lupus signatus), 
espécie muito sensível à presença humana, prevêem-se impactes negativos na fase de construção, mas 
também na fase de exploração, sendo a zona de implantação do Sobreequipamento coincidente com o 
território da alcateia de Montemuro, sendo provável que ocorra um impacte negativo sobre esta espécie 
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protegida, gerado pela presença das estruturas e pela presença humana. Este impacte poderá revelar-se na 
escolha do local de reprodução da espécie em cada um dos períodos reprodutores. 

Para o anterior projeto foram identificados impactes negativos significativos sobre espécies de fauna e flora 
com estatuto de proteção legal e com estatuto de conservação desfavorável. Acresce ainda o facto de se ter 
optado por implantar os dois aerogeradores entre a cumeada da serra de Montemuro e a Estrada Nacional 
n.º 231. Este local constitui uma ampliação da “linha” de distribuição espacial dos aerogeradores, ou seja a 
área até agora livre de aerogeradores, entre a serra de Montemuro e a EN231, ficará mais “estreita” cerca 
de 1 km com a implantação do projeto. 

O projeto reformulado contempla a instalação de apenas um aerogerador, tendo sido eliminada a posição 
do aerogerador que se encontrava mais próximo da Estrada Nacional n,º 231. Face a esta reformulação, 
verifica-se que ao ter sido retirado um aerogerador: 

1. A área efetivamente afetada pelo projeto irá reduzir em cerca de 8 000 m2, tendo como consequência a 
menor afetação das áreas que constituem habitat favorável para várias espécies da flora vascular com 
estatuto de proteção legal definido no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual, bem 
como uma menor perda de habitat de alimentação, de refúgio e/ou de reprodução/nidificação de algumas 
espécies, em especial o lobo; 

2. A “linha” de distribuição espacial dos aerogeradores é mais reduzida, ou seja a área até agora livre de 
aerogeradores, entre a serra de Montemuro e a EN231, ficará mais “estreita” cerca de 500 m com a 
implantação do projeto, o que se torna mais aceitável face a 1 km do projeto anterior; 

3. Comparativamente à anterior versão do EIA, esta aborda informação relativa à caraterização da situação 
atual (relatórios de monitorização com ano 0) que permite estabelecer medidas que visam minimizar 
impactes sob valores ambientais que importam proteger. 

Face ao exposto, atendendo às caraterísticas biofísicas dos locais a intervencionar pelo projeto, 
designadamente a ocupação do solo, os valores referenciados para a área a afetar direta e indiretamente 
pela construção e pela exploração do projeto considera-se que a implantação do mesmo comporta riscos de 
causar impactes negativos significativos nos Habitats e nas populações das espécies da flora e da fauna com 
estatuto de proteção legal. No entanto, com a redução do número de aerogeradores, verifica-se que as 
possibilidades que o projeto comporta para afetar negativamente os valores naturais podem ser reduzidas 
com a implementação de medidas de minimização adequadas. 

Relativamente aos impactes positivos, verifica-se um aumento da produção de energia elétrica do Parque 
Eólico de Pinheiro, em cerca de 15 GWh/ano. Acresce o facto de serem utilizadas infraestruturas já 
existentes, ou seja, sem a necessidade de construção de uma nova subestação e de linha elétrica aérea de 
ligação. A nível nacional, o projeto irá contribuir para atingir o cumprimento dos compromissos assumidos 
pelo Estado Português no que diz respeito à produção de energia a partir de fontes renováveis. A nível local, 
preveem-se impactes positivos decorrentes do arrendamento dos terrenos. 

Relativamente ao ordenamento do território, verifica-se a compatibilidade do projeto com os Planos Diretor 
Municipal de Castro Daire e de Cinfães. Quanto à afetação de áreas integrantes da REN, as ações do projeto 
que estão abrangidas por áreas da REN, estão sujeitas a comunicação prévia, junto da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), no entanto considera-se que a pronúncia favorável da 
CCDR, no âmbito do presente procedimento de AIA, compreenderá a aceitação da Comunicação Prévia 
prevista no RJREN, nos termos do n.º 7 e 9 do artigo 24.º do RJREN." 

Face ao exposto, tendo em consideração os impactes positivos identificados e 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 projeto de execução do “Sobreequipamento do Parque Eólico de 
Pinheiro”, condicionado ao cumprimento dos termos e condições mencionadas no presente documento. 
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ELEMENTOS A APRESENTAR 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os elementos a seguir 
mencionados. 

Previamente ao início da fase de execução da obra 

1. Planta de condicionamentos, a escala de projeto, que inclua os locais de ocorrências dos Habitats e das 
populações das espécies cujo estatuto de proteção legal ou estatuto de conservação desfavorável 
exigem uma proteção efetiva.  

2. Proposta de Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras (PGCEEVI) no âmbito 
de uma prospeção que deve ser realizada antes do início da obra com vista à deteção de espécies 
exóticas invasoras, antes de qualquer operação de desmatação, desflorestação ou movimentação de 
terras. A verificar-se a presença destas espécies deve, consequentemente, proceder-se ao levantamento 
georreferenciado das áreas/manchas ou núcleos isolados. O plano a apresentar deve incluir as 
metodologias específicas a cada espécie em presença, plano de monitorização e definição do período 
temporal de acompanhamento, assim como a delimitação cartográfica das áreas que devem ficar 
sujeitas a monitorização.  

3. Layout final do projeto, em cartografia à escala do projeto e em formato vetorial (por exemplo ESRI 
shapefile).  

Previamente ao início da fase de exploração do projeto 

4. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas reformulado. O PRAI deve ser apresentado em data 
próxima ao término da obra, e atempadamente à implementação deste. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

As medidas previstas para o 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 da 
empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos de 
concretização do projeto. 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e do termo das fases de construção e de 
exploração do projeto, de forma a possibilitar o desempenho das suas competências em matéria de pós-
avaliação. 

Fase de Projeto de Execução 

1. Devem ser implementados dispositivos/mecanismos nos acessos (a construir e existentes) necessários 
ao funcionamento do Parque Eólico de Pinheiro e Sobreequipamento 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. 

2. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos, devendo a mesma ser atualizada sempre 
que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda. 

3. 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.  

4. Ajustar o traçado do novo acesso e da vala de cabos com o objetivo de reduzir ao mínimo possível o 
impacte negativo resultante do atravessamento de trechos murários da ocorrência 21. 

5. A execução do novo acesso deve considerar as seguintes orientações: menor largura possível; exclusão 
das zonas de maior declive; camada de desgaste menos impactante; taludes de aterro e escavação 
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segundo inclinações inferiores a 1/2 (V/H) e suavizadas por perfil em S (sinusoidal) ou "pescoço de 
cavalo".  

6. No acesso a construir e na plataforma de montagem não devem ser utilizados materiais 
impermeabilizantes.  

7. A conceção do novo acesso e da plataforma de montagem devem procurar soluções de materiais que 
reduzam o impacte visual decorrente da utilização de materiais brancos e altamente refletores de luz. Os 
materiais a utilizar devem ter uma tonalidade próxima da envolvente e no mínimo para aplicação à 
camada de desgaste do acesso.  

8. Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural (passagens 
hidráulicas e valetas), de forma a evitar a erosão hídrica do solo e o arrastamento de terras para zonas 
exteriores à obra, criando sempre que necessários sistemas temporários de drenagem dessas águas. 

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

10. 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.  

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

Fase de Construção 

Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar 

12. 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. 

13. Todas as áreas identificadas na planta de condicionamentos devem ser devidamente sinalizadas antes do 
início das obras de construção do Sobreequipamento e durante o seu decurso. 

14. A realização de trabalhos com recurso a explosivos deve prever a adoção de mecanismos que permitam 
conter a projeção de materiais.  

15. O planeamento dos trabalhos e a execução dos mesmos deve considerar todas as formas disponíveis 
para não destruir a estrutura e a qualidade da terra viva por compactação e pulverização e, 
consequentemente, visando a redução dos níveis de libertação de poeiras e a sua propagação, como a 
não utilização de máquinas de rastos. Sempre que possível planear os trabalhos, de forma a minimizar as 
movimentações de terras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade e vento. 

16. A fase de obra deve ser planeada de forma a garantir que os trabalhos são concentrados no tempo, 
especialmente os que causem maior perturbação. 

17. Garantir a estabilização dos pavimentos dos acessos e restantes áreas, sem que passe exclusivamente 
pelo uso de água na redução da formação de poeiras, dado que esta compromete os níveis de qualidade 
visual da vegetação assim como o seu desenvolvimento. Deve ser garantida a limpeza regular dos acessos 
e das diversas áreas afetas à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por 
ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de equipamentos de obra. 

18. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra. 
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19. 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). 

20. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na zona 
envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de Bombeiros 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. 

21. 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. 

22. 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. 

23. 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. 

24. O estaleiro deve ser localizados na área proposta no EIA, cumprindo o disposto na planta de 
condicionamentos, e 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. 

25. A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 
armazenamento de substâncias poluentes. 

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

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

28. 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. 

29. 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. 
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- Acesso: deve ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite do acesso 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. 

- Aerogerador e plataforma: 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; 

30. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deve recorrer-se a técnicas de pré-corte e ao uso de 
microrretardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas. Nestes casos, 
informar sobre a utilização de explosivos através de placas afixadas junto às obras e nos caminhos de 
acesso ao projeto.  

31. 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. 

32. Todos os muros de pedra existentes, que não esteja prevista a sua afetação, próximos dos acessos ou de 
zonas de trabalho e/ou circulação de máquinas devem ser preservados e balizados a uma distância 
significativa que não permita a ocorrência de qualquer afetação física dos mesmos. Ou seja, as fitas de 
sinalização não devem ser colocadas sobre os muros em questão, mas sim a uma distância, adequada e 
suficiente, que permita uma travagem de emergência. 

33. Proceder à manutenção e vigilância das sinalizações/balizamentos, até ao final das obras, incluindo, na 
fase final (em que já não existe mobilização de sedimentos), as operações de desmonte de pargas e, 
mesmo, durante a recuperação paisagística. 

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. 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 
forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, 
depósitos temporários e empréstimos de inertes. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção 
podem determinar a adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, 
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras).  

36. 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 arqueológica (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 metros 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.  

37. Efetuar o reconhecimento exaustivo e levantamento topográfico, gráfico, fotográfico e elaboração de 
memória descritiva (para memória futura) das estruturas integradas na oc. 21 (complexo murário) que 
se situem na área de incidência, incluindo corte de mato sempre que necessário.  

38. A equipa de acompanhamento arqueológico deve ser avisada do início dos trabalhos com uma 
antecedência mínima de 8 dias, de modo a garantir o cumprimento das disposições da DIA. 
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39. Garantir o acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações que 
impliquem movimentação dos solos (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 estaleiro, abertura/alargamento de acessos e áreas a afetar pelos 
trabalhos de construção. e, mesmo, na fase final, durante as operações de desmonte de pargas e de 
recuperação paisagística. 

40. O acompanhamento arqueológico 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. 

41. 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 devem ser apresentadas à Tutela do Património Cultural, e, só após 
a sua aprovação, é que serão implementadas. 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. 

42. 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. 

43. 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.  

44. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocados em depósito credenciado 
pelo organismo de tutela do Património Cultural. 

45. Garantir a reconstrução das estruturas murárias que sejam afetadas no decurso da empreitada de 
construção, excetuando as interrupções permanentes associadas à faixa de rodagem do novo acesso.   

Desmatação e movimentação de terras 

46. 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, devem, contudo, 
ser descompactadas no final da obra e no âmbito da execução do PRAI. 

47. Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução da 
obra. 

48. Os trabalhos de desmatação e de remoção da camada superficial dos solos devem ser realizados em 
cumprimento dos seguintes requisitos: 

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

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

- O plano de trabalhos deve permitir realizar a gestão diferenciada da biomassa e dos solos resultantes, 
respetivamente, das ações de desmatação e da decapagem dos solos; 

- 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. 
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49. 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. 

50. Na utilização de materiais inertes para enchimento de valas ou camadas dos pavimentos dos acessos, 
deve ser dada atenção especial à sua origem, e condições de armazenamento, 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. 

51. 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. 

52. 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.  

53. 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. 

54. 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. 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

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

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

57. 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. 

58. 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. 

59. 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. 

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

61. 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. 

62. 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. 
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63. 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. 

64. O material inerte proveniente das ações de escavação deve ser depositado na envolvente do local de 
onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro da fundação ou 
execução da plataforma de montagem), sempre que possível e que os materiais tenham características 
geotécnicas adequadas. 

65. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deve ser, preferencialmente, utilizado na 
recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro autorizado. 

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

67. 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.  

68. 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. 

69. 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. 

70. 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 

71. O Plano de acessos deve evitar ou minimizar o atravessamento de áreas urbanas ou zonas de maior 
densidade de habitações pelos veículos afetos à obra. 

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

73. 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. 

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

Fase final da execução da obra 

75. 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 
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todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros, e limpeza destes 
locais. 

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

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

Fase de Exploração 

78. 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 
documento. 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. 

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

80. 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), deve efetuar-se o 
acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas as medidas de minimização previstas para 
a fase de construção, quando aplicáveis. 

81. A iluminação do aerogerador deve ser reduzida ao mínimo recomendado para segurança aeronáutica, de 
modo a não constituir motivo de atração para aves ou morcegos. 

82. 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. 

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

84. 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. 

85. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos 
aerogeradores. 

86. Caso o funcionamento do aerogerador 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. 

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

88. 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. 
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Fase de Desativação 

89. 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, 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 (de pelo menos 0,5 m) das sapatas de betão dos 
aerogeradores; 

- modelação do terreno de forma a obter-se uma orografia próxima do original; 

- 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. 

90. Garantir o acompanhamento arqueológico. 

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA  

Deve ser implementado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) apresentado no EIA 
devidamente atualizado com as medidas de minimização e a planta de condicionamentos. Este plano deve 
apresentar um Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, que deve evidenciar o 
cumprimento dos períodos de interdição da obra. O relatório deve ser fundamentalmente apoiado em 
registo fotográfico focado nas questões do fator ambiental Paisagem. 

Para 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, 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 assim como 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 em data próxima ao término da obra, e atempadamente à implementação deste. O plano 
apresentado no EIA deve ser revisto de acordo com as seguintes orientações: 

i. Representação em cartografia as áreas afetadas permanentemente e/ou temporariamente 
como estaleiro, áreas de depósito de materiais, acessos a desativar, locais de depósito das terras 
vivas/vegetais. 
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ii. A recuperação deve incluir operações de limpeza, remoção de todos os materiais, remoção, e 
em profundidade, de pavimentos existentes, em particular, no caso dos caminhos a desativar, 
descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada 
quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma a criar condições 
favoráveis à regeneração natural e crescimento da vegetação autóctone. 

iii. A cada área cartografada graficamente devem ser associadas as ações aplicáveis. 

iv. No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras apenas devem ser consideradas espécies 
autóctones. No caso das plantações, todos os exemplares propostos devem apresentar-se bem 
conformados e em boas condições fitossanitárias acompanhados de certificado de origem. 

v. Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária - vedações, paliçadas - 
no que diz respeito ao acesso - pisoteio, veículos - e à herbivoria, nos locais a recuperar e mais 
sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural. 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Cada um dos programas de monitorização deve ter intensidade e frequência de amostragem que permita 
obter informação com resolução adequada à escala do projeto. 

A cada um dos relatórios dos programas 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). 

Estes programas de monitorização devem ter a duração mínima de três anos findos os quais deve avaliar 
sobre o interesse ou necessidade de continuação dos mesmos. 

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 fase de exploração na dispersão daquelas 
espécies. 

Programa de Monitorização da Avifauna 

Implementar o programa de monitorização para a avifauna apresentado no EIA. Este programa deve ter em 
consideração: 

 O efeito de exclusão nas comunidades de aves causados pelo projeto em fase de exploração;  

 A mortalidade de aves relacionada com o funcionamento dos aerogeradores do Parque Eólico de 
Pinheiro e Sobreequipamento. 

As medidas de minimização propostas devem ser revistas e adequadas em função dos resultados obtidos no 
programa de monitorização, e definidas outras medidas consideradas necessárias para corrigir eventuais 
impactes que possam ocorrer em consequência da exploração do projeto, designadamente para o 
tartaranhão-caçador (Circus pygargus). 

Programa de Monitorização de Quirópteros 

Implementar o programa de monitorização de quirópteros apresentado no EIA. Este programa deve ter em 
consideração: 

 O efeito de exclusão nas comunidades de quirópteros causado pelo projeto em fase de exploração;  

 A mortalidade de quirópteros relacionada com o funcionamento dos aerogeradores do Parque Eólico de 
Pinheiro e Sobreequipamento. 
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Programa de Monitorização do Lobo-Ibérico 

Implementar o programa de monitorização do Lobo-ibérico apresentado no EIA. Este programa de 
monitorização deve ter em consideração a afetação do lobo por via do efeito de exclusão ou de alteração do 
uso do território na envolvente até 1,5 km de raio, centrado no local de instalação do aerogerador do 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro.  

A monitorização do lobo a realizar deve ter as caraterísticas necessárias para determinar se ocorrem ou não 
impactes nas populações do lobo em consequência da implantação projeto. Deve ainda ser capaz de avaliar 
as caraterísticas desses impactes para apurar a responsabilidade social que seja imputável ao projeto e o 
desenho fundamentado das medidas de minimização ou de compensação, consoante a natureza dos 
impactes que venham a ser avaliados. 

As medidas de minimização propostas devem ser revistas e adequadas em função dos resultados obtidos no 
programa de monitorização, e definidas outras medidas consideradas necessárias para corrigir eventuais 
impactes que possam ocorrer em consequência da exploração do projeto. 

Caso se comprove a ocorrência de impactes não minimizáveis sobre as populações de lobo, locais de 
reprodução ou outras áreas vitais para a espécie que exigem a implementação da “medida compensatória” 
proposta, as medidas e as ações devem ser definidas e submetidas a aprovação prévia no âmbito do 
procedimento de pós avaliação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

 

PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

 

 
 

______________________________ 
Catarina Fialho 
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