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1 INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O presente documento constitui o Relatório da reavaliação ambiental, do Relatório Síntese do Estudo 

de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, que foi 

reformulado ao abrigo do n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro na sua 

atual redação dada pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, e que se encontra em fase 

de projeto de execução.  

Os elementos apresentados têm como objetivo responder ao pedido de alterações de Projeto de modo 

a minimizar os impactes negativos significativos identificados no parecer da Comissão de Avaliação, 

visando a conclusão do Procedimento de AIA n.º 3436. 

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro situa-se nos concelhos de Castro Daire (freguesias 

de Pinheiro) e de Cinfães (União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires), no distrito 

de Viseu (Desenho 1). Salienta-se que o aerogerador será instalado somente no concelho de Castro 

Daire, assim como o novo caminho, e a quase totalidade da vala de cabos elétricos e subterrâneos, 

sendo que apenas um pequeno troço da vala de cabos junto à subestação, é que irá localizar-se em 

Cinfães. 

Com o Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro pretende-se instalar 1 aerogerador, de 4,2 MW 

de potência unitária cada. Estima-se que este projeto, com uma potência total instalada de 4,2 MW, 

produza em ano médio cerca de 15 120 MWh/ano. 

A área de estudo do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro tem 169 ha. 

O aerogerador A13 do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro irá ligar-se à 

subestação já existente no Parque Eólico de Pinheiro, que se encontra em exploração, através de cabo 

elétrico subterrâneo a 20 kV, com uma extensão de cerca de 3,5 km (Desenho 2). Por sua vez, a 

Subestação encontra-se ligada ao Poste Corte de Cabril, da EDP, à tensão de 60 kV. 

Não foi possível ligar este novo aerogerador ao aerogerador mais próximo do parque eólico a 

sobreequipar (Parque Eólico de Pinheiro) por limitações técnicas relacionadas com a capacidade dos 

ramais existentes, situação também explicada com mais detalhe em capítulo próprio. 
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2 ENQUADRAMENTO E ANTECEDENTES 

2.1 ENQUADRAMENTO E ANTECEDENTES DO PROJETO E AVALIAÇÃO 

O Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro foi submetido ao 

processo de Avaliação de Impacte Ambiental (Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 

n.º 3343) em 28 de dezembro de 2019. Após a apreciação técnica da documentação recebida, a 

autoridade de AIA considerou, com base na apreciação efetuada pela Comissão de Avaliação (CA), 

não estarem reunidas as condições para ser declarada a conformidade do EIA, considerando para tal 

indispensável a apresentação de elementos adicionais (ofício Ref.ª S037557-202006-DAIA.DAP, de 29 

de junho de 2020). 

Durante o período de resposta aos elementos adicionais ao EIA o promotor do projeto recebeu no dia 

4 de agosto de 2020 um parecer da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACON), referindo que 

a localização dos aerogeradores se situava numa zona de território que se encontrava referenciada no 

projeto, ainda em curso, de constituição de servidão radioelétrica para proteção da Estação Remota de 

Montemuro, da ANACOM. Esta condicionante inviabilizou a localização dos aerogeradores nos locais 

propostos. 

Perante esta situação, o promotor procurou locais alternativos, mas todas as possibilidades ficariam 

sempre fora da área de estudo considerada face aos condicionalismos técnico e ambientais existentes. 

Face ao exposto, o promotor do projeto solicitou à autoridade de AIA esclarecimento se seria possível, 

no âmbito da resposta ao pedido de elementos adicionais, apresentar uma nova implantação do projeto 

localizada fora da área de estudo considerada no EIA mas muito próximo desta e com características 

semelhantes. 

No dia 23 de novembro de 2020, foi rececionado o ofício Ref.ª. S064794-202011-DAIA.DAP da APA, 

referindo que: “a fase em que o procedimento de avaliação de impacte ambiental se encontra (suspenso 

para entrega de elementos adicionais) não é compatível com apresentação de um novo projeto 

localizado fora da área de estudo considerada no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) submetido e sobre 

o qual foi instruído esse mesmo procedimento. Neste sentido, poderá V/ Exa. optar por prosseguir com 

o procedimento de AIA e apresentar resposta ao pedido de elementos adicionais que v/ foi remetido, 

mantendo o projeto na área de estudo, ou optar pelo encerramento deste procedimento e pela 

submissão do novo projeto e respetivo EIA”. 

Na impossibilidade de manter os aerogeradores no local apresentado no EIA, o promotor do projeto 

optou pelo encerramento do procedimento em curso e apresentar um novo EIA a fim de que fosse 

iniciado um novo procedimento de AIA. 

O Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro foi resubmetido a 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA n.º 3436). Após a apreciação do EIA a Comissão de Avaliação 
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solicitou a apresentação dos elementos adicionais enumerados no ofício n.º S053384-202108-

DAIA.DAP, de 7 de setembro de 2021. 

O promotor do projeto apresentou à APA os elementos adicionais solicitados em setembro de 2021, os 

quais foram submetidos sob a forma de Aditamento ao EIA. 

Após análise do documento entregue a CA, considerou que dava resposta às lacunas e dúvidas 

anteriormente identificadas, pelo que o EIA foi declarado conforme a 12 de outubro de 2021, tendo sido 

contudo solicitados elementos complementares (através do ofício n.º S061987-202110-DAIA.DAP, de 

18 de outubro de 2021) relativos à paisagem. 

O promotor do projeto apresentou à APA os elementos complementares em outubro de 2021, os quais 

foram submetidos sob a forma de Elementos Complementares ao EIA. 

Ao abrigo do artigo 15.º Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na atual redação, foi aberto o 

período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 19 de outubro a 30 de novembro 

de 2021. 

No dia 6 de janeiro de 2022, no âmbito do procedimento de AIA, relativo ao projeto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, e face ao parecer emitido pela Comissão de 

Avaliação (CA) em sede de AIA, e atendendo em particular à pronúncia sectorial do Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) entendeu a autoridade de AIA pertinente 

desencadear o procedimento previsto no n.º 2 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, na sua atual redação atual (através do ofício n.º S000849-202201-DAIA.DAP, de 6 de janeiro 

de 2022) . 

Apesar do Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, 

submetido a processo de AIA, contemplar a instalação de dois aerogeradores, foi mencionado ao longo 

do Relatório Síntese do EIA a possibilidade de ser instalado somente um aerogerador. 

Conforme referido no subcapítulo “Alternativas Consideradas” do Relatório Síntese do EIA: 

“Por último, refira-se que o promotor do projeto não descarta a possibilidade da opção da instalação de 

um ou dois aerogeradores, por não dispor ainda de todos os elementos necessários, para essa tomada 

de decisão, o que poderá levar alguns meses a ser desbloqueada. Para se poder decidir sobre a opção 

de 1 única máquina, é necessária a confirmação da disponibilidade das máquinas de 4,2 MW. Para 

além disso, é necessário também verificar a viabilidade do transporte das pás da máquina de 4,2 MW 

até ao local (tem aproximadamente mais 20 m do que as pás do aerogerador de 2,1 MW), e para essa 

análise será necessário, não só verificar as curvas e estrangulamentos existentes ao longo do percurso, 

mas também obter o parecer de várias entidades”. 

As novas viaturas para transportar as pás possibilitam que as mesmas sejam colocadas com alguma 

elevação em relação ao plano horizontal, o que permite ultrapassar algumas situações que, até muito 
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recentemente, eram uma limitação. Contudo, essa posição de transporte pode interferir por exemplo 

com linhas elétricas, e por isso é importante obter o parecer das entidades referidas. 

Perante esta situação, considera-se ser de assumir a instalação de 2 aerogeradores, que corresponde 

à situação mais desfavorável e que é analisada neste EIA, e se posteriormente se confirmar a 

viabilidade de instalação de apenas 1 aerogerador de 4,2 MW, será então implementada essa solução, 

e será adotada a posição que a Comissão de AIA considerar mais favorável, em resultado da análise 

que se apresenta em seguida. 

A instalação de um aerogerador significaria a construção de menores extensões de caminho de acesso 

ao aerogerador e de vala de cabos, não sendo necessária a construção do acesso entre o AG13 e o 

AG14, que representa uma extensão de 371,4 m. Esta ação iria beneficiar ambientalmente o projeto, 

visto que os valores naturais (geologia, fauna, flora e habitats) e patrimoniais não seriam afetados neste 

troço. Além disso, a presença de um único aerogerador significa menores valores de ruído emitidos 

pelo aerogerador, teria menor probabilidade de colisão com vertebrados voadores, e minimizaria a 

afetação visual em redor (comparativamente com a instalação de dois aerogeradores). 

No caso de ser possível a instalação de um só aerogerador, a posição que irá prevalecer é a do 

aerogerador AG13, localizado mais próximo da subestação”. 

Atualmente o promotor do projeto já dispõe de informação que lhe permite a tomada de decisão da 

instalação de somente um aerogerador, pelo que o projeto que agora se apresenta prevê somente a 

instalação de um aerogerador, o AG13, de modo a minimizar os impactes negativos identificados no 

EIA e no parecer da Comissão de Avaliação. 

O presente Relatório Síntese da reformulação do projeto, pretende dar resposta aos elementos a 

apresentar no âmbito do procedimento previsto no n.º 2 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de outubro, na sua atual redação. 

3 DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS E SUA JUSTIFICAÇÃO 

3.1 ALTERAÇÕES AO PROJETO DE EXECUÇÃO APRESENTADO A AIA 

Conforme referido no Relatório Síntese do EIA, no caso de ser possível a instalação de um só 

aerogerador, a posição que iria prevalecer seria a do aerogerador AG13, localizado mais próximo da 

subestação. O projeto que agora se apresenta manteve o pressuposto mencionado no Relatório 

Síntese do EIA, localizando-se a plataforma do aerogerador AG13 exatamente no mesmo local e com 

as mesmas dimensões (Figura 1), optando-se pela não instalação do aerogerador AG14 (ver Desenho 

25). 
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Figura 1 – Projeto até ao local da instalação do aerogerador AG13 apresentado no EIA versus o Projeto 

Final resultante da reformulação. 

O novo acesso apresentado no Relatório Síntese do EIA sofreu pequenas alterações devido à 

necessidade de adequar o perfil do acesso às especificações técnicas do fabricante do aerogerador 

para os acessos (menores inclinações, raios das curvas específicos, etc.) (Figura 2). 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 2. 
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Figura 2 – Alteração do acesso ao aerogerador AG13, junto da ocorrência patrimonial n.º 21 (EIA versus 

Projeto Final resultante da reformulação). 
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Face à afetação da ocorrência 21 foram incluídas medidas de minimização de forma a caracterizar a 

ocorrência patrimonial e a minimizar a sua afetação: 

 “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. 

 Durante a piquetagem do projeto no terreno, ajustar dentro do possível o traçado do novo acesso 

e do cabo enterrado com o objetivo de reduzir ao mínimo possível o impacte negativo resultante 

do atravessamento de trechos murários da ocorrência 21.” 

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 (Figura 

3). 

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, 

conforme se pode observar na Figura 3. 

 
Figura 3 – Afloramentos rochosos existentes na área de implantação do projeto (EIA versus Projeto 

Final). 
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Face às alterações mencionadas anteriormente verifica-se que a não instalação do AG14 irá reduzir a 

área de intervenção (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 1 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. 

Quadro 1 – Comparação do projeto apresentado no EIA e o novo projeto. 

ELEMENTOS 
PROJETO APRESENTADO 

NO EIA 
PROJETO REFORMULADO 

AEROGERADORES 

N.º Aerogeradores 2  1 

Altura do eixo de rotação (m) 80 a 111 111 

Diâmetro do rotor (m) 92 a 150 150 

Velocidade de rotação do rotor (rpm) 4,9 - 12 4,9 - 12 

Velocidade do vento de potência nominal (m/s) 11 11 

Velocidade do vento de arranque (m/s) 2 2 

Velocidade do vento de paragem (m/s) 25 25 

Potência unitária (MW) 2,1 4,2 

Área total da Plataforma (m2) 4346 (2 plataformas) 2173 (1 plataforma) 

RESTANTES ELEMENTOS DO PROJETO 

Extensão do acesso a construir (m) 992 543 (621 na fase de exploração) 

Extensão da Vala de Cabos (km) 3,9 3,5 

Produção energética anual média (GWH/ano) 11,0 15,1 

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 2173 m2 em vez de uma área de 1800 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 (2173 m2), que se 

encontra adequada à instalação do aerogerador de maiores dimensões agora previsto instalar. 
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4 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E DA ENTIDADE LICENCIADORA 

A Eólica da Cabreira, S.A. é a entidade promotora do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

Refere-se que atualmente a Eólica da Cabreira, S.A. integra o Grupo Finerge, S.A. 

 Sede social: Rua 25 de Abril, n.º 25 – R/C 4740-002 Esposende  

 Escritório: Av. Dom Afonso Henriques 1345, 4450-017 Matosinhos  

 Telefone: +351 22 608 0180 

 E-mail: Joao.Silva@finerge.pt 

 Pessoa de contacto: João Silva (Gestor de Projeto) 

A entidade licenciadora é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

4.2 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro tem como objetivo reforçar a capacidade 

de produção de energia elétrica do Parque Eólico de Pinheiro. 

O presente projeto tem um contributo direto para a diversificação das fontes energéticas do país e para 

o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português no que diz respeito à produção 

de energia a partir de fontes renováveis e à limitação das emissões dos Gases com Efeito de Estufa 

(GEE), enquadrando-se nas linhas de desenvolvimento preconizadas pelo Compromisso para o 

Crescimento Verde (CCV), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2015, de 30 de 

abril. 

A problemática associada a este tipo de empreendimentos está intimamente ligada à gestão e 

exploração de um recurso energético natural e renovável. É fundamental a consciencialização da 

importância da utilização das energias renováveis em substituição da queima de combustíveis fósseis, 

através de uma mudança de atitude compatível com um desenvolvimento sustentável. 

O consumo ao ritmo atual dos recursos de combustíveis fósseis coloca diversos problemas importantes, 

a saber: 

 exaustão de recursos, uma vez que os combustíveis fósseis são recursos finitos e 

consequentemente esgotáveis. Sendo que, pelo contrário, as energias renováveis resultam de 

fluxos inesgotáveis de energia a partir do sol, do vento, da água, entre outros; 

 poluição ambiental associada à sua transformação e consumo, que põe em risco o equilíbrio 

natural à escala local, regional e planetária, ou seja, atualmente atingiu-se a capacidade, 
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igualmente finita, que a natureza possui de absorver os excessos que produzimos. As emissões 

das centrais termoelétricas associadas à utilização de energia fóssil convencional são em parte 

responsáveis por situações como o efeito de estufa e chuvas ácidas. 

Perante os problemas acima referidos e a disponibilidade inquestionável de recursos endógenos, o 

desenvolvimento da produção de energia elétrica a partir de recursos renováveis reveste-se de extrema 

importância tanto em termos ambientais, nomeadamente em matéria de limitação das emissões de 

poluentes atmosféricos e emissões gases com efeito de estufa responsáveis pelas alterações 

climáticas, como também no contexto energético atual de Portugal e da Europa, no que diz respeito à 

diminuição da dependência face ao exterior relativamente ao abastecimento de energia. 

Assim, tem-se assistido nos últimos tempos a um maior estreitamento entre as políticas energéticas e 

ambientais, como estratégia de resposta às crescentes preocupações globais em termos ambientais e 

energéticos. 

O Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC), aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho, estabelece a visão e os objetivos da política climática nacional 

no horizonte 2030, articulando diversos instrumentos e medidas. A construção desse quadro 

estratégico fundamenta-se numa série de premissas, entre elas encontra-se a convicção política, 

científica e técnica de que as alterações climáticas são uma realidade e uma prioridade nacional, face 

aos seus impactos futuros sobre a nossa sociedade, economia e ecossistemas. São cada vez mais os 

estudos científicos e as instituições internacionais que demonstram as mudanças no sistema climático 

global. 

Os estudos efetuados também indicam que Portugal se encontra entre os países europeus com maior 

vulnerabilidade aos impactes das alterações climáticas (QEPiC). 

O 5.º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) 

salienta que as evidências científicas relativas à influência da atividade humana sobre o sistema 

climático são mais fortes do que nunca e que o aquecimento global do sistema climático é inequívoco. 

O IPCC destaca a enorme probabilidade das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) serem a 

causa dominante do aquecimento observado no século XX indicando que a manutenção dos níveis 

atuais de emissões de GEE provocará um aumento da temperatura do sistema climático e tornará mais 

provável a existência de impactes irreversíveis para as populações e ecossistemas (QEPiC). 

É necessário agir agora para evitar os piores dos seus impactes expetáveis e os custos associados à 

adaptação das nossas sociedades e economias a esses impactes. Os custos da inação são superiores 

no médio e longo prazo, podendo reduzir as opções de mitigação e adaptação no futuro e podem 

colocar em causa o sucesso em limitar o aumento da temperatura média global a um máximo de 2°C 

sobre a média pré-industrial (QEPiC). 

Este desafio político, subscrito por Portugal e pela União Europeia (UE), é um desafio de longo prazo, 

sendo que apenas reduções globais de emissões programadas a longo prazo — pelo menos num 

https://apambiente.pt/_zdata/DMMC/RCM%2056_2015.pdf
https://apambiente.pt/_zdata/DMMC/RCM%2056_2015.pdf
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horizonte até 2050 - na ordem dos 50% em relação aos valores atuais, permitirão repor a humanidade 

numa trajetória compatível com aquele objetivo (QEPiC). 

Este desafio requer ação política articulada a vários níveis, seja em termos de mitigação (redução de 

GEE) ou adaptação aos seus impactes (QEPiC). 

A valorização das energias renováveis e a promoção da melhoria da eficiência energética constituem 

um instrumento fundamental e uma opção inadiável, de forma a viabilizar o cumprimento dos 

compromissos internacionais em resultado da implementação da Convenção Quadro das Nações 

Unidas para as alterações climáticas e do protocolo de Quioto, dela decorrente, e a nível europeu o 

cumprimento da Diretiva-Quadro da União Europeia, relativa à produção de energia elétrica com base 

em fontes renováveis, que exigem alterações significativas para a concretização dos objetivos 

estabelecidos pelo Governo Português (QEPiC). 

É neste contexto que o projeto da Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro se enquadra, no 

cumprimento das principais linhas de orientação do Governo relativas ao reforço das energias 

renováveis, garantindo o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no contexto das 

políticas europeias de combate às alterações climáticas (Plano Nacional Energia e Clima – PNEC 2030, 

2019): 

1. A União Europeia aprovou metas ambiciosas que visam alcançar, em 2030: (i) 32% de quota de 

energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto, (ii) 32,5% de redução do 

consumo de energia, (iii) 40% de redução das emissões de gases com efeito de estufa 

relativamente aos níveis de 1990, e (iv) 15% de interligações elétricas; 

2. As metas intercalares para a utilização de energia renovável no consumo final bruto de energia 

em Portugal são: de 34% para o ano 2022; de 38% para o ano 2025; de 41% para o ano de 

2027; e de 47% para o ano de 2030; 

3. Em termos de consumo de eletricidade a meta para as energias renováveis para Portugal é de 

80% em 2030; 

4. A perspetiva de evolução da capacidade instalada para a eólica onshore em Portugal é de 

6,5-7,6 GW para o ano de 2025 e de 8,5-9,2 GW em 2030; 

5. O Contributo indicativo nacional em matéria de eficiência energética para o cumprimento da meta 

de 32,5% de eficiência energética da União em 2030 será de 35%; 

6. Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE de forma a alcançar uma 

meta de -45% a -55% em 2030, em relação a 2005, garantindo o cumprimento dos compromissos 

nacionais de mitigação e colocando Portugal em linha com os objetivos europeus e com o Acordo 

de Paris; 
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7. Alcançar a neutralidade carbónica em Portugal até 2050, o que implica uma redução de emissões 

de Gases com Efeito Estufa (GEE) entre 45% e 55% até 2030, e entre 65% e 75% até 2040, em 

relação a 2005. Estabelecer como um dos principais vetores de descarbonização a concretização 

da transição energética, aumentando muito significativamente a eficiência energética em todos 

os setores da economia, apostando na incorporação de fontes de energia renováveis endógenas 

nos consumos finais de energia (Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019, de 1 de julho 

de 2019 que aprova o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050). 

Ao recorrer a uma fonte de energia renovável, o presente Projeto será responsável pela redução das 

emissões de CO2 e de outros poluentes associados à produção de energia elétrica da forma 

convencional, ou seja, recorrendo à queima de combustíveis fósseis. Estima-se que o Projeto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro permitirá evitar a emissão de cerca de 5 610 tCO2/ano 

ou 14 107 t/ano de CO2, pela não utilização de combustíveis fósseis, comparativamente à produção em 

centros eletroprodutores que recorram a gás natural (0,371 kgCO2eq/kWh) ou carvão 

(0,933 kgCO2eq/kWh), respetivamente (ERSE, 2021). Se considerarmos as emissões globais do 

Sistema Electroprodutor Nacional, cujo valor em 2021 foi de 253 t CO2/GWh (Energia em Números, 

2021) a redução das emissões de CO2 estimadas decorrentes da produção de energia do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro correspondem a 3 825 t CO2/ano. 

A propósito dos aspetos ligados aos efeitos poluentes da produção de energia, também não se pode 

deixar de fazer uma referência, apesar de constituir um efeito colateral aos outros anteriormente 

referidos, ao benefício que é induzido pelo abrandamento nas atividades de extração de combustíveis 

fósseis destinados às instalações convencionais de produção de energia e no seu transporte para os 

locais de consumo, com todos os riscos inerentes. 

4.3 LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

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 a quase totalidade da vala de cabos elétricos subterrâneos, e 

apenas um pequeno troço da vala de cabos junto à subestação é que irá localizar-se no concelho de 

Cinfães. 

No Desenho 1 apresenta-se a localização do projeto à escala regional e nacional e seu enquadramento 

administrativo. No Desenho 2 apresenta-se uma visualização mais detalhada da implantação dos 

diversos elementos constituintes do projeto. 

4.4 ENQUADRAMENTO EM ÁREAS SENSÍVEIS 

O Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro localiza-se em área sensível de acordo 

com a definição que consta no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro (na sua atual 
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redação dada pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que o republica), designada por 

Zona Especial de Conservação da Serra de Montemuro (Decreto Regulamentar n.º 1/2020, de 16 de 

março que classifica como zonas especiais de conservação os sítios de importância comunitária do 

território nacional). O Sítio de Importância Comunitária “Serra de Montemuro” (PTCON0025) tinha já 

sido aprovado na primeira fase da lista nacional de sítios na Resolução do Conselho de Ministros n.º 

142/97, de 28 de agosto, que transpôs para o direito interno a Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 

21 de maio, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagem (Desenho 5). 

4.5 INFRAESTRUTURAS DO PROJETO 

Com o projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro prevê-se a instalação de  

1 aerogerador com uma potência unitária de 4,2 MW estimando-se uma produção média anual 

estimada em 15,1 GWh. 

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). 

Em síntese, o Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro implica a instalação/execução dos 

seguintes elementos, cuja descrição mais detalhada se apresenta em seguida (Desenho 2): 

 1 aerogerador; 

 1 plataforma de montagem do aerogerador; 

 rede de cabos elétricos e de comunicações subterrâneos de interligação: do aerogerador AG13 

para a subestação existente e em funcionamento do Parque Eólico de Pinheiro; 

 novo troço de caminho de acesso ao aerogerador. 

4.5.1 Aerogerador 

A torre do aerogerador a instalar será constituída por uma estrutura tubular cónica, em aço, com 

proteção anticorrosiva por galvanização, primário à base de pó de zinco e pintura final de acabamento 

com tinta à base de resina epoxídica. 

O aerogerador será do tipo eixo horizontal, de 3 pás e potência unitária de 4,2 MW. 
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O eixo da turbina aciona um gerador instalado no interior de uma cabine fechada (nacelle), cabine esta 

situada no cimo da torre, onde existem outros equipamentos auxiliares 

destinados à operação do aerogerador face à velocidade e orientação do 

vento, à sua travagem e imobilização. No exterior da nacelle é instalado 

o equipamento de medida da velocidade do vento e do seu rumo. 

De seguida resume-se as características do aerogerador previsto instalar 

no âmbito do Sobreequipamento: 

 Altura do eixo de rotação: 111 m 

 Diâmetro do rotor: 150 m 

 Velocidade de rotação do rotor: 4,9 - 12 rpm 

 Velocidade do vento de potência nominal: 11 m/s 

 Velocidade do vento de arranque: 2 m/s 

 Velocidade do vento de paragem: 25 m/s 

Na base da torre existe uma porta que permite entrar na base da torre e, 

a partir desse local, subir até à nacelle pelo interior, por meio de uma 

escada e um elevador com sistema de proteção. Cada segmento da torre está equipado com 

plataformas e iluminação de emergência. 

A energia elétrica produzida pelo aerogerador é conduzida para um posto de transformação, situado 

no interior da base da torre, no qual será elevada para a tensão nominal da rede elétrica interna do 

parque eólico e interligada a essa mesma rede. 

Os aerogeradores são pintados, em fábrica, com tinta sem brilho (tinta mate), com uma cor que 

corresponde geralmente a um cinzento esbranquiçado. 

Todavia, a navegação aeronáutica impõe que alguns aerogeradores sejam dotados com equipamentos 

de balizagem que permitam a sua sinalização, tais como luzes brancas exteriores intermitentes diurnas, 

ou em alternativa a coloração das pás com faixas de cor vermelha, e luzes vermelhas exteriores 

permanentes noturnas. 

Neste caso específico está previsto o aerogerador ter balizagem aeronáutica diurna com luzes brancas 

e noturna com luzes vermelhas, de acordo com a Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 6 

de maio (“Limitações em altura e balizagem de obstáculos artificiais à navegação aérea”). 

4.5.2 Plataforma para Montagem do Aerogerador 

Está prevista a execução de uma plataforma junto ao aerogerador, com dimensões adequadas para a 

montagem dos componentes do aerogerador com recurso a gruas de elevada capacidade. 
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As dimensões exatas da plataforma e o seu posicionamento em relação ao local de implantação do 

aerogerador dependem, entre outros fatores, das indicações do fabricante do aerogerador, do espaço 

disponível, da morfologia do terreno e do respetivo acesso. A plataforma é feita em terreno natural, 

devidamente consolidado. Para aerogeradores implantados ao longo dos acessos, em alguns casos é 

possível utilizar os acessos como parte integrante das plataformas de montagem, diminuindo assim a 

área efetivamente intervencionada, sendo, no entanto, uma opção nem sempre possível, por limitações 

relacionadas com o desenvolvimento da obra. Neste caso, e tendo em conta a experiência que a equipa 

projetista detém no desenvolvimento deste tipo de projetos, prevê-se a execução da plataforma 

indicada no Desenho 2. A dimensão da plataforma, à superfície, é cerca de 2173 m2 (a mesma 

dimensão do projeto inicial analisado em AIA). A configuração da plataforma teve em conta a morfologia 

do terreno e a sua interligação ao caminho que lhe dá acesso.  

Após a montagem do aerogerador, de modo a minimizar o impacte paisagístico, a plataforma é sujeita 

a requalificação ambiental, sendo para o efeito coberta com terra vegetal. De modo a permitir o acesso 

de um veículo ligeiro ao aerogerador na fase de exploração, para efeitos de manutenção do mesmo, é 

mantida uma via com pavimento em tout-venant até ao aerogerador e ao seu redor, numa faixa de 4 a 

6 m de largura (Fotografia 1). 

 

Fotografia 1 – Aspeto da plataforma de um aerogerador na fase de exploração. 

4.5.3 Rede Elétrica Interna 

O posto de transformação do aerogerador, que ficará no interior da base da torre do aerogerador, ao 

nível da base, será ligado depois à subestação existente (Fotografia 2) e em funcionamento no Parque 



EÓLICA DA CABREIRA, S.A. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SINTESE (REFORMULAÇÃO DO 
PROJETO) 

 

 19116 – Eólica da Cabreira, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

16 

Eólico de Pinheiro, por cabo elétrico a 20 kV e por cabo de comunicações, subterrâneos, instalados em 

vala, a qual terá uma profundidade máxima de 1,2 m e 0,8 m de largura (Figura 4). 

 

 
Figura 4 – Perfil tipo da vala de cabos subterrâneos. 

O aerogerador incluído no Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro não poderá ligar-se ao 

aerogerador mais próximo porque, conforme se pode ver no esquema unifilar apresentado na Figura 5, 

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. 

 
Fotografia 2 – Subestação existente e em exploração do Parque Eólico de Pinheiro. 

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).  
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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. 
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Figura 5 – Esquema unifilar do Parque Eólico de Pinheiro e do seu Sobreequipamento. 
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4.5.4 Caminho de Acesso 

No âmbito de caminhos de acesso a um parque eólico, devem ser consideradas duas situações 

distintas: uma é o acesso até à zona de implantação do parque eólico, a partir de estradas nacionais/ 

municipais; outra são os caminhos de acesso aos diversos equipamentos constituintes do parque eólico 

(aerogeradores e edifício de comando/subestação). 

No caso do projeto em análise já existem caminhos até muito próximo do local onde está previsto a 

implantação do aerogerador que constitui o Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

(Desenho 1). Os caminhos a utilizar serão os mesmos que foram utilizados para a construção do 

Parque Eólico de Pinheiro. 

O acesso ao local do projeto será feito a partir de Cinfães, pela N321, até ao local das Portas de 

Montemuro (que corresponde ao local da N321 de cota mais elevada). A partir do entroncamento nas 

Portas de Montemuro (Fotografia 3), segue-se 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 3 até 

ao aerogerador 11 do Parque Eólico de Pinheiro (Fotografia 4), passando pelo local da Subestação do 

mesmo projeto eólico (Fotografia 2). 

 
Fotografia 3 – Entroncamento nas Portas de Montemuro que dá acesso ao alto da serra onde se localiza 

o Parque Eólico de Pinheiro. 
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Fotografia 4 – Caminho de tout-venant existente no Parque Eólico de Pinheiro. 

Assim, no âmbito do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro apenas será 

necessário proceder à abertura de um novo troço de acesso, a partir do acesso existente ao 

aerogerador n.º 11 do Parque Eólico de Pinheiro, com cerca de 543 m até à plataforma, sendo que 

depois da recuperação da plataforma mantem-se um acesso até ao aerogerador, que durante a 
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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. 

 
Figura 6 – Área da Plataforma do aerogerador inclui parte do acesso durante a fase de construção. 

O novo caminho terá uma largura variável entre 6,7 m e 8,1 m, que incluirá uma faixa de rodagem 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 (Figura 7). 

  
Figura 7 – Perfis transversais Tipos dos Acessos. 

Refere-se ainda que, a manutenção de um Parque Eólico implica, sempre que necessário, a reposição 

de tout-venant nos acessos existentes de forma a se manter as condições de circulação em segurança 

das viaturas de manutenção do Parque. A frequência desta atividade está muito dependente das 

condições climatéricas (precipitação) que ocorrem ao longo do ano. Assim, nos acessos existentes 

poderá ser necessário efetuar a referida manutenção, independentemente de ser construído o projeto 

do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

Plataforma do AG13 

Acesso 
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4.6 FASE DE CONSTRUÇÃO, DE EXPLORAÇÃO E DE DESATIVAÇÃO 

As atividades descritas para as fases de construção, exploração e desativação mantém-se inalteradas 

com a reformulação do projeto, assim como a utilização de recursos, os meios Humanos, a produção 

de efluentes, de resíduos e de emissões em cada fase do Projeto, mantendo-se a informação 

apresentada no EIA apresentado em sede de AIA. 

A única exceção prende-se com o movimento de terras associado ao presente projeto, apresentando-

se no Quadro 2 o resumo da estimativa do movimento de terras associado ao presente Projeto (aterros 

e escavações) versus o movimento de terras associado ao projeto entregue para ser analisado em fase 

de AIA. O material sobrante será principalmente aproveitado em obra. Caso exista material sobrante, 

será encaminhado para um vazadouro devidamente autorizado. 

Quadro 2 – Estimativa de Volumes de Escavação e Aterro (Projeto analisado em fase de AIA e Projeto 

Reformulado). 

DESIGNAÇÃO 
PROJETO APRESENTADO NO EIA PROJETO REFORMULADO 

ESCAVAÇÃO (M³) ATERRO (M³) ESCAVAÇÃO (M³) ATERRO (M³) 

Plataforma AG13 970,00 2 366,10 970,00 2 366,10 

Acesso AG13 2 330,50 1 156,90 2 330,50 1 156,90 

Plataforma AG14 602,50 4 567,10 - - 

Acesso AG14 3 618,00 1 364,50 - - 

Vala de cabos 5 788,00 1 774,76 5 194,36 1 592,73 

TOTAL 13 309,00 11 229,36 8 494,86 5 115,73 

Como o aerogerador AG13 a respetiva plataforma se mantem no mesmo local do EIA, o volume de 

aterro e escavação previstos para a plataforma do AG13 mantêm-se igual ao valor apresentado no EIA. 

Conforme se pode observar no Quadro anterior os volumes de aterro e escavação associados ao 

Projeto Final (só um aerogerador) são inferiores aos apresentados no Projeto do EIA (2 aerogeradores), 

cifrando-se essa diferença num volume de 10 928 m3. 

4.7 CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO 

4.7.1 Fase de Construção 

Apresenta-se de seguida, um cronograma previsional da fase de construção do projeto de 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, devendo este ser encarado apenas como um 

cronograma base para orientação, sujeito posteriormente, se necessário, a alteração. 

Salienta-se que o trabalho está planeado de modo a cumprir a medida de minimização relativa à 

calendarização dos trabalhos de construção proposta para este projeto (ver capítulo 8 - interdição de 

execução das obras no período entre abril e agosto). 
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Quadro 3 – Programação temporal da fase de construção. 
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4.7.2 Fase de Exploração 

A fase de exploração (vida útil) prevista para um projeto deste tipo é de 25 anos. 

5 CARATERIZAÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Na elaboração do EIA, a Caraterização do Estado Atual do Ambiente, foi efetuada para a área de estudo 

do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, que constituiu numa descrição do estado atual do 

ambiente num dado espaço, o qual é suscetível de vir a ser alterado pelo Projeto em estudo. Tendo em 

consideração que o projeto irá ser instalado dentro da área analisada na Caraterização do Estado Atual 

do Ambiente e que corresponde ao mesmo local do AG13 do EIA, considera-se, não haver necessidade 

de revisão do Estado Atual do Ambiente de todos os fatores ambientais, nomeadamente para o Clima 

e Alterações Climáticas, Solos e Capacidade de Usos dos Solos, Uso e Ocupação do Solo, Recursos 

Hídricos, Paisagem, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Socioeconomia/População, Saúde Humana e 

Património, considerando-se a análise efetuada da Caracterização do Estado Atual do Ambiente pelo 

Projeto no Relatório do EIA e as revistas durante o pedido de Elementos Adicionais, como válidas para 

os restantes descritores. 

Deste modo, neste capítulo apresenta-se, a caracterização do Ambiente Afetado pelo Projeto para os 

descritores sujeitos a alterações com a Reformulação do Projeto, particularmente para a Geologia e 

Geomorfologia, a Biodiversidade e o Ordenamento do Território. 

5.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

A análise efetuada no Estudo de Impacte Ambiental ao estado atual do Ambiente mantém-se válida no 

que se refere à caracterização geológica e geomorfológica. 

No entanto, face à retirada de um aerogerador e respetivas estruturas associadas (plataforma, acesso, 

vala de cabos), a área de implantação das estruturas do projeto reduziu-se em cerca de 8000 m2, 

permitindo salvaguardar uma área significativa de afloramentos rochosos existentes na área de estudo 

(ver Desenho 22). 

Também o movimento de terras associada à implantação do projeto sofreu um decréscimo de cerca de 

10 928 m3 do projeto apresentado em fase de EIA para o atual projeto final.  
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5.3 BIODIVERSIDADE 

5.3.1 Síntese de Resultados da Monitorização da Flora e Vegetação do Ano 0 

Como o projeto foi sujeito a AIA em fase de projeto de Execução, o promotor do projeto optou por 

realizar a Monitorização de Flora e Vegetação do Ano 0 de acordo com a metodologia que tem sido 

aprovada pelo ICNF, de forma que, quando o projeto fosse aprovado pudesse iniciar as obras de 

construção e ter um ciclo completo de dados de monitorização. 

O Relatório da monitorização da Flora e Vegetação do Ano 0 foi incluído no Anexo 1 do presente 

documento. 

No âmbito da 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), 

foram identificados 4 habitats naturais: 4020*, 4030, 8220 e 8230, dos quais o habitat 4020* é um 

habitat prioritário. Através da realização de inventários florísticos foram observadas 54 espécies 

florísticas, das quais 2 são espécies RELAPE, nomeadamente o Narcissus bulbocodium e a Silene 

acutifolia. O Narcissus bulbocodium consta do Anexo B-V do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 

novembro, é comum em clareiras de matos e relvados, e foi observado ao longo da área a 

intervencionar para a vala de cabos e na proximidade da área de instalação do aerogerador. A Silene 

acutifolia é um endemismo ibérico que floresce entre os meses de abril e agosto e foi identificada em 

afloramentos rochosos da área de estudo. 

De acordo com os resultados da campanha foi reformulado o Desenho 6 do EIA. 

Conforme se pode observar no Desenho 6 o habitat 4020* foi identificado em vários locais na área de 

estudo, sendo que as áreas mais próximas se encontram próximas do acesso existente ao longo do 

qual será instalada a vala de cabos, mas no lado oposto do acesso onde se encontra o habitat. As 

máquinas que serão necessárias para a instalação da vala de cabos irão circular pelo acesso não 

afetando diretamente o habitat que se encontra fora do acesso e do lado oposta da vala de cabos.  

As campanhas de monitorização realizadas na área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico 

de Pinheiro permitiram elaborar o catálogo florístico constante do Quadro 4, onde estão incluídos os 

nomes científicos dos táxones por ordem alfabética, bem como a indicação da família a que cada um 

pertence e o respetivo tipo fisionómico1 (Fitotipo). 

 

                                                      

1 O fitotipo, ou tipo fisionómico, de uma espécie está relacionado com a posição das gemas de renovo. 
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Quadro 4 - Lista de espécies de flora observadas na área de estudo do Sobreequipamento do Parque 

Eólico de Pinheiro (nas campanhas de monitorização). 

FAMÍLIA TIPO FISIONÓMICO TAXON 

AMARYLLIDACEAE 
Geófito Allium sphaerocephalon 

Geófito Narcissus bulbocodium 

APIACEAE Hemicriptófito Daucus carota 

ASPARAGACEAE 
Geófito Ornithogalum concinnum 

Geófito Scilla sp. 

ASTERACEAE 

Terófito Hypochaeris glabra 

Terófito Hypochaeris radicata 

Terófito Logfia minima 

Terófito Senecio lividus 

BORAGINACEAE Terófito Myosotis discolor 

BRASSICACEAE Terófito Teesdalia nudicalis 

CAMPANULACEAE Terófito Jasione montana 

CARYOPHYLLACEAE 
Caméfito Arenaria montana 

Hemicriptófito Silene acutifolia 

CISTACEAE Nanofanerófito Halimium lasianthum subsp. alyssoides 

CRASSULACEAE 

Caméfito Sedum arenarium 

Caméfito Sedum brevifolium 

Caméfito Sedum hirsutum 

Hemicriptófito Umbilicus rupestris 

CYPERACEAE Hemicriptófito Carex binervis 

ERICACEAE 

Caméfito Erica australis 

Caméfito Erica ciliaris 

Caméfito Erica cinerea 

Nanofanerófito Calluna vulgaris 

Nanofanerófito Erica arborea 

Nanofanerófito Erica umbellata 

FABACEAE 

Nanofanerófito Cytisus multiflorus 

Nanofanerófito Cytisus striatus 

Nanofanerófito Pterospartum tridentatum 

Nanofanerófito Ulex minor 

Terófito Lotus corniculatus subsp. carpetanus 

Terófito Ornithopus perpusillus 

HYPOLEPIDACEAE Geófito Pteridium aquilinum 

IRIDACEAE Geófito Crocus serotinus 

JUNCACEAE Hemicriptófito Juncus effusus subsp. effusus 

LILIACEAE Geófito Gagea soleirolii 

OROBANCHACEAE Hemicriptófito Pedicularis sylvatica 

PLANTAGINACEAE 
Hemicriptófito Digitalis purpurea subsp. purpurea 

Hemicriptófito Plantago lanceolata 

PLUMBAGINACEAE Caméfito Armeria beirana 

POACEAE 

Hemicriptófito Agrostis curtisii 

Hemicriptófito Agrostis stolonifera 

Hemicriptófito Agrostis truncatula subsp. commista 

Hemicriptófito Avenula sulcata subsp. sulcata 

Hemicriptófito Festuca indigesta 

Hemicriptófito Stipa gigantea 
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FAMÍLIA TIPO FISIONÓMICO TAXON 

Terófito Aira praecox 

Terófito Anthoxanthum aristatum 

Terófito Micropyrum tenellum 

Terófito Molineriella laevis 

POLYGALACEAE Caméfito Polygala vulgaris 

POLYGONACEAE Hemicriptófito Rumex acetosella subsp. angiocarpus 

RANUNCULACEAE Geófito Ranunculus repens 

ROSACEAE Hemicriptófito Potentilla erecta 

XANTHORRHOEACEAE Geófito Asphodelus macrocarpus subsp. macrocarpus 

Durante as campanhas de monitorização, foram efetuadas prospeções dirigidas às espécies RELAPE 

potenciais para a área de estudo e sua área envolvente mais próxima. Foram, assim, observadas as 

seguintes espécies RELAPE: 

 Silene acutifolia – Endemismo ibérico que floresce entre os meses de abril e agosto. Foi 

identificada em afloramentos rochosos da área de estudo (ver Relatório da Monitorização da 

Flora e Vegetação incluído no Anexo 1). 

 

Fotografia 5 – Silene acutifolia observada em afloramentos rochosos da área de estudo. 

 Narcissus bulbocodium - taxon constante do Anexo B-V do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 

novembro, comum em clareiras de matos e relvados. Foi observado no ponto de amostragem 

VC1, junto ao local de atravessamento da vala de cabos a construir (ver Relatório da 

Monitorização da Flora e Vegetação incluído no Anexo 1). 
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Fotografia 6 – Narcissus bulbocodium observado na área de estudo. 

Refere-se por ultimo que não foram observadas espécies de flora exótica com caráter invasor na área 

afeta à monitorização da flora e vegetação. 

5.3.2 Síntese de Resultados da Monitorização de Avifauna e Quirópteros do 

Ano 0 

Conforme referido, o promotor do projeto optou por realizar a Monitorização de Avifauna e Quirópteros 

do Ano 0 de acordo com a metodologia que tem sido aprovada pelo ICNF, de forma a que quando o 

projeto fosse aprovado pudesse iniciar as obras de construção e ter um ciclo completo de dados de 

monitorização. 

Os Relatórios da Monitorização de Avifauna e de Quirópteros do Ano 0 foi incluído no Anexo 1 do 

presente documento. 

Avifauna 

No âmbito da Monitorização de Avifauna do Ano 0 do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, 

que foi realizada entre junho de 2020 e maio de 2021, foram detetadas 36 espécies nos 6 pontos de 

amostragem (3 pontos na área de estudo e 3 pontos na área de controlo). Destas espécies apenas 

duas são relevantes em termos conservacionistas: o tartaranhão-caçador (Circus pygargus), com o 

estatuto Em Perigo EN, e o falcão-peregrino (Falco peregrinus) com o estatuto Vulnerável VU. O 

tartaranhão-caçador foi detetado tanto na área de estudo como na área de controlo, enquanto o falcão-

peregrino foi observado apenas uma vez na área de controlo.  

Relativamente às aves de rapina e outras planadoras, nos pontos específicos para este grupo de aves 

(1 ponto na área de estudo e 1 ponto na área de controlo) foram detetadas 6 espécies. A única espécie 
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ameaçada é o tartaranhão-caçador, que teve 2 registos e apenas na área de controlo. Registaram-se 

6 passagens de aves de rapina ou outras planadoras a menos de 50 m do local do futuro aerogerador, 

embora todas as espécies envolvidas apresentem o estatuto Pouco Preocupante LC, com exceção do 

corvo (Corvus corax) que apresenta o estatuto Quase Ameaçado NT. 

Quirópteros 

No âmbito da Monitorização de Quirópteros do Ano 0 do Sobreequipamento do Parque Eólico de 

Pinheiro, que foi realizada entre maio de 2020 e julho de 2021, registaram-se 13 passagens de 

morcegos, correspondentes a 4 espécies, 2 associações de espécies e 6 não identificadas, nos 6 

pontos de amostragem (3 pontos na área de estudo e 3 pontos na área de controlo). A única espécie 

com estatuto de ameaça detetada foi o Rhinolophus euryale, com o estatuto Criticamente Em Perigo 

CR. Esta espécie teve apenas 1 passagem, na área de controlo. A espécie com maior número de 

passagens foi o Pipistrellus pipistrellus, com 2 passagens. O baixo número de passagens de morcegos 

estará relacionado com a grande altitude a que se situam os pontos (todos acima dos 1250 m), que 

leva à ocorrência de temperaturas mais baixas e ventos de maior intensidade. A campanha de março 

não foi efetuada devido a condições atmosféricas adversas. Os contactos foram estabelecidos nos 

meses de julho, setembro e maio, tendo sido maio o mês com maior número de passagens. 

Relativamente às prospeções de abrigos, foram observados morcegos apenas em 1 dos 3 abrigos 

possíveis (Moimenta II), nomeadamente as espécies / associações Rhinolophus ferrumequinum, 

Miniopterus schreibersii e Rhinolophus mehelyi / Rhinolophus euryale. 

Além das amostragens realizadas com detetor de ultrassons, realizadas ao nível do solo, realizou-se 

uma metodologia adicional, que consistiu na colocação de duas estações de deteção e gravação 

automática de ultrassons simultaneamente na torre meteorológica do Parque Eólico de Pinheiro (uma 

a 5 m e outra a 50 m de altura). Esta metodologia realizou-se durante 7 noites consecutivas de cada 

mês (entre 1 h antes do pôr do sol e 1 h após do nascer do sol), entre os meses de julho e outubro de 

2020, e março e junho de 2021. No total obtiveram-se 1395 registos de morcegos, com uma média de 

24,9 registos por noite. O mês com maior número de registos foi o mês de setembro, com 528 registos. 

No mês de março não se obteve qualquer registo de morcegos. Foram identificadas 8 espécies e 5 

associações de espécies. Nenhuma das 8 espécies apresenta estatuto de ameaça, embora 5 delas se 

encontrem classificadas com o estatuto Informação Insuficiente DD. Das espécies com ocorrência 

possível, que se encontram nas 5 associações de espécies identificadas, 2 apresentam estatuto de 

ameaça: Myotis bechsteinii, com o estatuto Em Perigo EN, e Myotis escalerai, com o estatuto 

Vulnerável VU. Estas são duas espécies que apresentam baixo risco de colisão com aerogeradores. A 

espécie com maior número de registos foi o Tadarida teniotis, com 811 registos. Esta espécie, apesar 

de comum e de não se encontrar ameaçada, é muito suscetível à colisão com aerogeradores. 
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5.3.3 Reavaliação da Presença de Lobo na região 

Conforme referido no EIA, na área de estudo existe uma potencial presença de Lobo, aspeto 

particularmente relevante devido à importância desta espécie protegida, classificada como Em Perigo 

no último Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006).  

No Relatório do Plano de Monitorização do Lobo a Sul do Rio Douro – Zona Oeste Ano I da Fase III 

(Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico, dezembro de 2021) é efetuada uma 

caracterização da alcateia de Montemuro, sendo que o Sobreequipamento do Parque Eólico do 

Pinheiro localiza-se no território desta alcateia, referindo-se que esta alcateia “ocupa uma área que 

abrange a parte este da serra de Montemuro, localizada a sudoeste e sul de Lamego, com uma altitude 

máxima de 1381 metros. A ocorrência de reprodução foi confirmada de 1996 a 1998, em 2005, 2006 e 

2008. Esta alcateia foi considerada estável por Pimenta et al. (2005) e instável por Roque et al. (2005) 

e Torres et al. (2013), sem confirmação de reprodução desde 2009. A fragmentação do habitat, devido 

à A24 (o território ocupado por esta alcateia é atravessado por esta autoestrada) e o elevado número 

de incêndios que se verificam na serra de Montemuro todos os anos, assim como a circulação 

rodoviária que tem causado mortalidade por atropelamento, constituem sérias ameaças que este grupo 

familiar enfrenta (Roque et al. 2005). Contudo, a falta de presas selvagens é a principal ameaça, o que 

leva esta alcateia a predar gado, aumentando assim a tensão com as populações locais (Torres et al. 

2015).” 

De forma a completar a informação do EIA, no que diz respeito ao Lobo, foi incluída no Anexo 1 uma 

Nota Técnica 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), 

o qual é coordenado e gerido pela ACHLI – Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico e 

executado pela Unidade de Vida Selvagem (UVS), Departamento de Biologia & CESAM, da 

Universidade de Aveiro. 

De acordo com a informação que consta na Nota Técnica incluída no Anexo 1 “o Sobreequipamento 

do Parque Eólico do Pinheiro localiza-se no território da sub-população existente a sul do Rio Douro, 

especificamente no território da alcateia de Montemuro; encontra-se em projeto e contempla a 

implementação de 1 aerogerador em área adjacente ao Parque Eólico do Pinheiro”. 

A monitorização do lobo decorre deste 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. 

De acordo com os resultados obtidos ao longo dos vários anos de monitorização, de acordo com a 

informação constante da Nota Técnica incluída no Anexo 1, verifica-se que “apesar de durante a fase I 

do PMLSD-O (2011-2015, análise não incluída na Figura 8), a alcateia de Montemuro ter revelado uma 

situação preocupante, com um acentuado decréscimo no número de excrementos encontrados e uma 

acentuada redução na área de distribuição, esta tendência foi invertida na fase II (PMLSD-O fase II, 

2016-2020). A situação, apesar de positiva, ainda apresenta alguma instabilidade na presente fase de 

monitorização (PMLSD-O fase III, 2021-2025) (Figura 8). Contudo, a situação desta alcateia parece ter 
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melhorado da fase I para a fase II, com estabilização neste início da fase III, mas com tendência 

decrescente. 

 
Figura 8 - Número total de excrementos identificados no campo como excrementos de lobo-ibérico, 

recolhidos na área afeta à alcateia de Montemuro no PMLSD-O fase II e fase III (*ano II da fase III incluiu 

excrementos recolhidos apenas até março 2022). Adaptado de Nota técnica ACHLI, 2022 

De acordo com a informação que consta da Nota Técnica incluída no Anexo 1, “relativamente à área 

circundante do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, atualmente em fase de projeto, foram 

prospetados num raio de 2km cerca de 8,5km/mês e se for considerado um raio de 4km em redor deste 

Sobreequipamento o esforço de amostragem é de 18km/mês.” 



EÓLICA DA CABREIRA, S.A. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SINTESE (REFORMULAÇÃO DO 
PROJETO) 

 

 19116 – Eólica da Cabreira, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

32 

 
Figura 9 - Localização da na área de implantação e zona envolvente do futuro Sobreequipamento de 

Pinheiro (buffers <500m, 500-1000m,1000-2000m e 2000-4000m), transeptos efetuados e excrementos 

detetados no período em análise. Adaptado de Nota técnica ACHLI, 2022 

Na Nota Técnica concluem que “ao longo destes quase 6 anos de monitorização, a alcateia de 

Montemuro relevou uma presença regular no seu território e especificamente na envolvente alargada 

do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. Tem-se verificado uma continua recolha de 

excrementos de lobo e sempre em número significativo, tendo em conta a situação do Lobo Ibérico a 

sul do rio Douro, e especificamente desta alcateia. Tal facto mostra a recuperação que esta alcateia 

teve no uso de espaço após a fase I (2011-2015). Esta situação reforça a importância da continuação 

da monitorização desta alcateia para se tentar perceber melhor a sua dinâmica populacional. Como 

evidenciado pelos resultados, só possíveis com planos de monitorização com base na alcateia e/ou 

várias alcateias, é determinante possuir um conhecimento alargado no tempo e espaço para o 

acompanhamento da dinâmica espacial e populacional desta espécie. Por exemplo, esta forma de 

monitorização permitiu a deteção de lobo em 5 anos de monitorização, num buffer de 4000m em redor 

da área de estudo do projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, e apenas em 2 anos, 

num buffer de 2000m, apresentando-se a informação obtida como essencial na avaliação de impactes, 

nesta sub-população lupina. Também a avaliação de impactes cumulativos e da conectividade entre 

alcateias, a deteção da ocorrência de fatores exógenos e a proposta de medidas de mitigação eficazes 

e eficientes, apenas são possíveis de efetuar com planos de monitorização com áreas mais alargadas.” 
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5.4 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

5.4.1 Considerações Gerais 

Relativamente ao Ordenamento do Território refere-se que, a modificação do Projeto não induz 

qualquer alteração na avaliação feita em sede de EIA e complementada em aditamento, mantendo-se 

por isso válida. 

No entanto, face à alteração da legislação das áreas percorridas por incêndio, efetua-se de seguida o 

enquadramento do projeto na legislação atualmente em vigor. 

5.4.2 Áreas Percorridas por Incêndios e Perigosidade de Incêndio Florestal 

À data de entrega do EIA o regime jurídico das áreas percorridas por incêndios florestais encontrava-

se previsto no Decreto-Lei nº 327/90, de 22 de outubro e republicado pelo Decreto-Lei nº 55/2007, de 

12 de março. 

A partir de 1 de janeiro de 2022 entrou em vigor o Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro que revoga 

o Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, na sua redação atual. 

De acordo com o Artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro “nas áreas prioritárias de 

prevenção e segurança (APPS) correspondentes às classes de perigosidade de incêndio rural 

«elevada» e «muito elevada» (ver Figura 10), delimitadas na carta de perigosidade de incêndio rural 

ou já inseridas na planta de condicionantes do plano territorial aplicável, nos termos do n.º 6 do artigo 

41.º, em solo rústico, com exceção dos aglomerados rurais, são interditos os usos e as ações de 

iniciativa pública ou privada que se traduzam em operações de loteamento e obras de edificação. 

Excetuam-se da interdição estabelecida no número anterior: 

c) Obras com fins não habitacionais que pela sua natureza não possuam alternativas de 

localização, designadamente infraestruturas de redes de defesa contra incêndios, vias de 

comunicação, instalações e estruturas associadas de produção e de armazenamento de 

energia elétrica, infraestruturas de transporte e de distribuição de energia elétrica e de 

transporte de gás e de produtos petrolíferos, incluindo as respetivas estruturas de suporte, 

instalações de telecomunicações e instalações de sistemas locais de aviso à população.” 

Compete à câmara municipal a verificação das exceções previstas.  

Conforme se pode observar na Figura 10, o local do novo aerogerador encontra-se sobre área de 

perigosidade de incêndio rural muito alta. 
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Figura 10 – Enquadramento do Projeto reformulado na Carta de Perigosidade de Incêndio Rural. 

6 REAVALIAÇÃO DE IMPACTES EXPECTÁVEIS PARA TODAS AS FASES DO 

PROJETO  

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Devido à necessidade de reformulação do Projeto, justifica-se efetuar uma reavaliação dos Impactes 

Ambientais nas diferentes fases (construção, exploração e desativação) do Projeto, centrando a análise 

nos aspetos em que houve modificações com potenciais reflexos nos impactes previamente 

identificados no EIA. Considera-se, no entanto, que face ao tipo de reformulação do Projeto (colocação 

de só um dos dois aerogeradores previstos no EIA, o AG13, no mesmo local estudado no EIA) que 

existem fatores ambientais para os quais as modificações concretizadas são pontuais e muito 

localizadas não provocando alterações significativas à análise de impactes efetuada no EIA. 
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Considera-se que, no geral, a implantação de somente um aerogerador em vez dos dois previstos no 

EIA acarretará uma diminuição dos impactes negativos referidos no EIA, mas na maioria dos casos 

pouco significativa. 

No subcapítulo 6.3 será apresentada a reavaliação dos impactes referidos no EIA para todos os 

descritores. Optou-se por manter os impactes referidos no EIA, adaptando-os ao projeto agora 

reformulado. 

6.2 IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS AÇÕES GERADORAS DE IMPACTES 

As principais ações geradoras de efeitos ambientais fazem-se sentir durante diversas fases que se 

estendem desde o planeamento da obra até à sua desativação ou possível reconversão: 

planeamento/projeto, construção, exploração e desativação/reconversão. 

Na fase de projeto ou planeamento prevê-se uma perturbação muito reduzida, ou sem significado, na 

área, pela ação dos técnicos implicados na planificação da obra. Para as restantes fases (construção, 

exploração e desativação), distinguem-se as seguintes ações que se descrevem para o projeto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

C – Construção do Sobreequipamento do Parque Eólico 

 C1 – Arrendamento dos terrenos destinados ao Sobreequipamento do Parque Eólico; 

 C2 – Instalação e utilização do estaleiro e zona de armazenamento temporário de materiais 

diversos; 

 C3 – Movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos às obras, incluindo circulação de 

pesados; 

 C4 – Abertura de caminho de acesso ao novo aerogerador; 

 C5 – Abertura e fecho de valas para instalação dos cabos elétricos de interligação entre o 

aerogerador do Sobreequipamento e a subestação existente; 

 C6 – Transporte de materiais diversos para construção das fundações e outros trabalhos de 

construção civil (betão, saibro, tout-venant, entre outros); 

 C7 – Abertura de caboucos para as fundações da torre do aerogerador; 

 C8 – Betonagem dos maciços de fundação da torre do aerogerador; 

 C9 – Construção das plataformas de apoio à montagem do aerogerador; 

 C10 – Transporte dos componentes do aerogerador e equipamentos de instalações elétricas; 

 C11 – Montagem dos aerogeradores (torre, cabine e pás) no local; 

 C12 – Recuperação paisagística das zonas intervencionadas através de arranjos exteriores finais. 

E – Exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico 

 E1 – Presença do novo caminho de acesso; 

 E2 – Presença e funcionamento do aerogerador; 

 E3 – Manutenção do aerogerador; 
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 E4 – Produção de energia renovável; 

 E5 – Arrendamento dos terrenos do Sobreequipamento do Parque Eólico. 

 E6 – Trabalhos de manutenção do acesso e sistemas de drenagem; 

 E7 – Circulação de pessoas e veículos; 

 E8 – Substituição de componentes do aerogerador com recurso a grua. 

 E9 - Benefício Económico para a Câmara Municipal de Castro Daire, de acordo com o determinado 

na legislação em vigor. 

D – Desativação do Sobreequipamento do Parque Eólico 

 D1 – Desmontagem do aerogerador e destruição parcial das fundações; 

 D2 – Transporte dos equipamentos e materiais; 

 D3 – Remoção dos cabos subterrâneos; 

 D4 – Recuperação paisagística. 

As ações acima referidas vão gerar impactes sobre os descritores ambientais referidos e analisados 

anteriormente. Segue-se a previsão e avaliação dos impactes, por descritor. 

6.3 REAVALIAÇÃO DAS PREVISÕES E AVALIAÇÃO DE IMPACTES NAS FASES DE 

CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E DESATIVAÇÃO 

6.3.1 Impactes sobre o Clima e Alterações Climáticas 

6.3.1.1 Considerações Iniciais 

A análise efetuada no Relatório Síntese do EIA para o fator clima mantém-se igual apesar da alteração 

do projeto. Salienta-se somente um aumento da quantidade estimada de emissões de CO2 evitadas 

com a concretização do atual projeto (1 aerogerador). 

6.3.1.2 Fase de Construção 

De acordo com a tipologia dos trabalhos de construção que se prevê executar, considera-se que não 

ocorrerão impactes sobre o clima decorrentes da construção do projeto do Sobreequipamento do 

Parque Eólico de Pinheiro. 

6.3.1.3 Fase de Exploração 

Considera-se que será originado um impacte positivo sobre o clima durante a fase de exploração, 

devido ao contributo deste projeto no combate às alterações climáticas. O projeto passará a produzir 
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eletricidade a partir de uma fonte de energia renovável, alternativo à produção de eletricidade a partir 

de combustíveis fósseis.  

Com base nos fatores de emissão associados à produção de energia disponibilizados pela ERSE, 

estimaram-se as emissões evitadas pelo Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro em cerca de 

5 610 tCO2/ano comparativamente à produção em centros eletroprodutores que recorram a gás natural 

(0,371 kgCO2eq/kWh) e de 14 107 t/ano de CO2, para centrais a carvão (0,933 kgCO2eq/kWh). 

Se considerarmos as emissões globais do Sistema Electroprodutor Nacional, cujo valor em 2021 foi de 

253 t CO2/GWh (Energia em Números, 2021) a redução das emissões de CO2 estimadas decorrentes 

da produção de energia do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro correspondem a  

3 825 t CO2/ano. O valor referido é ligeiramente superior ao apresentado no Relatório Síntese do EIA, 

porque se estima uma maior produção anual com a implementação deste novo aerogerador (mais 

eficiente) face à produção esperada no EIA (15,1 GWh/ano com o presente projeto versus 11 GWh/ano 

no projeto apresentado no EIA). 

A implementação do projeto irá assim contribuir para o cumprimento dos objetivos nacionais e 

comunitários em matéria de energias renováveis e para a redução das emissões de GEE, gerando-se 

um impacte positivo, direto, permanente, imediato, de magnitude reduzida, reversível, certo, logo 

significativo. 

6.3.1.4 Fase de Desativação 

Não se prevê ocorrerem impactes sobre o clima na fase de desativação. 

6.3.1.5 Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de impactes sobre o clima e alterações climáticas, 

associados à fase de exploração do Projeto. 

Quadro 5 – Síntese de impactes para o descritor Clima e Alterações Climáticas. 
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Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D); Sinal (natureza do impacte): Positivo (P); Negativo (N); Efeito; Direto (D); 
Indireto (I); Persistência: Esporádica (E); Temporário (T); Permanente (P); Frequência (ocorrência no tempo): Imediatos (I); Médio 
Prazo (M); Longo Prazo (L); Magnitude: Reduzida (R); Média (M); Elevada (E); Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I); 
Probabilidade (grau de certeza): Certo (C); Provável (P); Improvável/Probabilidade muito baixa(I); Capacidade de Minimização 
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ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável nem compensável (N); Significância: Muito Significativo 
(M); Significativo (S); Pouco Significativo (P). 

6.3.2 Impactes sobre a Geologia e Geomorfologia 

6.3.2.1 Considerações Iniciais 

Refere-se que as alterações de Projeto preconizam a diminuição do nº de aerogeradores de 2 para 1, 

perspetivam deste modo uma redução dos impactes de natureza geológica e geomorfológica, face à 

redução da área a intervencionar (que passa de 2,5 ha no EIA para 1,7 ha no projeto que agora se 

apresenta), que irá implicar uma redução da área afetada de afloramentos rochosos. 

6.3.2.2 Fase de Construção 

Atendendo às especificidades do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, as 

atividades com maior potencial impactante sobre a geologia e geomorfologia na fase de construção 

relacionam-se com: 

 A escavação e/ou aterro associado à construção da plataforma e à execução da fundação da 

torre do aerogerador: face à reduzida profundidade prevista para a escavação assim, como o 

reduzido volume de material necessário para a construção da plataforma, considera-se este 

impacte como negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude reduzida, irreversível, certo, 

não minimizável. Em suma, considera-se este impacte como um impacte pouco significativo. 

Refere-se que o movimento de terras (escavação e aterro) associado ao projeto reduziu-se 

significativamente do projeto apresentado no EIA (cerca de 24 539 m3) para o projeto final (cerca 

de 13 611 m3), correspondendo a uma redução do impacte mencionado. 

 A abertura do acesso e da vala de cabos (para a instalação dos cabos de ligação entre o 

aerogerador a construir e as infraestruturas que já existem) provocará a alteração da morfologia 

local do terreno, pois será aberto um novo acesso com cerca de 543 m (em vez dos 992 m 

previstos no EIA) e uma vala de cabos com uma extensão de 3,5 km (em vez dos 3,8 km previstos 

no EIA) ao longo de acessos, pelo que se considera o impacte gerado como negativo, direto, 

permanente, imediato, de magnitude reduzida, irreversível, certo, e minimizável, classificando-

se como pouco significativo; 

 A afetação de afloramentos rochosos durante a abertura do caminho de acesso, a execução da 

plataforma e da vala de cabos, irá causar um impacte negativo, direto, permanente, imediato, de 

magnitude média, irreversível, certo e minimizável. Em suma, considera-se este impacte como 

um impacte pouco significativo, face à diminuta extensão de afloramentos rochosos 

(eventualmente) a afetar quando comparada com a área total de afloramentos rochosos 

existentes na área de implantação do projeto. Refere-se que a afetação dos afloramentos 

rochosos associado ao projeto reduziu-se significativamente do projeto apresentado no EIA 
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(cerca de 2 254,4 m2) para o projeto final (cerca de 1 220,0 m2), correspondendo a uma redução 

do impacte mencionado. 

6.3.2.3 Fase de Exploração 

Na fase de exploração, as atividades com maior potencial impactante sobre a geologia e geomorfologia 

relacionam-se com: 

 A manutenção e reparação dos caminhos de acesso às infraestruturas e da plataforma de 

montagem do aerogerador, que gerará um impacte considerado como negativo, direto, 

esporádico, imediato, de magnitude reduzida, irreversível, improvável e minimizável. Em suma, 

considera-se este impacte como um impacte pouco significativo. Também nesta fase a extensão 

do acesso a reparar é menor, face à redução da extensão do acesso previsto em fase de EIA e 

o acesso que se prevê no projeto final.  

 Na fase de exploração manter-se-ão os impactes resultantes da artificialização das formas, 

sobretudo devido à presença do acesso e da plataforma. Serão, desta forma, expectáveis 

impactes negativos, diretos, permanentes, imediatos, de magnitude reduzida, irreversíveis, 

certos, e não minimizável, classificando-se como pouco significativo, tendo em consideração que 

a plataforma, incluindo os respetivos taludes, bem como os taludes do acesso, serão 

renaturalizados. 

6.3.2.4 Fase de Desativação 

Após a remoção dos equipamentos e instalações permanentes do Projeto, será executada a atividade 

de recuperação paisagística, considerando-se que se recuperará parte da morfologia original do 

terreno. Deste modo, prevê-se que ocorrerá um impacte positivo, direto, permanente, imediato, de 

magnitude reduzida, reversível, certo, e pouco significativo. 

6.3.2.5 Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos impactes sobre a geologia e geomorfologia, 

associados às fases de construção, de exploração e de desativação do Projeto. 
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Quadro 6 – Síntese de impactes para o descritor Geologia e Geomorfologia. 

FASE 

AÇÕES 

GERADORAS 

DE 

IMPACTES 

INCIDÊNCIA 

IMPACTE 
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C 
C4, C5, C7, 

C9 

Escavações e/ou aterros 
associados à construção da 

plataforma, valas de cabos e à 
execução da fundação 

N D P I R I C N P 

C 
C4, C5, C7, 

C9 
Alteração da morfologia local 

do terreno 
N D P I R I C M P 

C 
C4, C5, C7, 

C9 
Eventual afetação de 

afloramentos rochosos 
N D P I M I C M P 

E E3, E6; E8 

Intervenções de manutenção e 
reparação dos caminhos de 

acesso às infraestruturas e da 
plataforma do aerogerador 

N D E I R I I M P 

E E1, E2 
Artificialização das formas, 

devido à presença do acesso e 
da plataforma do aerogerador 

N D P I R I C N P 

D D4 
Recuperação da morfologia 

local do terreno 
P D P I R R C - P 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D); Sinal (natureza do impacte): Positivo (P); Negativo (N); Efeito; Direto (D); 
Indireto (I); Persistência: Esporádica (E); Temporário (T); Permanente (P); Frequência (ocorrência no tempo): Imediatos (I); Médio 
Prazo (M); Longo Prazo (L); Magnitude: Reduzida (R); Média (M); Elevada (E); Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I); 
Probabilidade (grau de certeza): Certo (C); Provável (P); Improvável/Probabilidade muito baixa(I); Capacidade de Minimização 
ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável nem compensável (N); Significância: Muito Significativo 
(M); Significativo (S); Pouco Significativo (P). 

6.3.3 Impactes sobre o Solo e Uso e Ocupação do Solo 

6.3.3.1 Considerações Iniciais 

Com a redução do número de aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro de 

2 para 1, prevê-se a destruição de menor área de coberto vegetal, sendo que anteriormente se previa 

a afetação de 4 345 m2 pelas fundações e plataformas, de áreas de matos e rocha nua, e com a redução 

para 1 aerogerador serão afetados apenas 2 173 m2 pela única fundação e plataforma a construir. 

Prevê-se também menor afetação de vegetação no que diz respeito a acesso a construir, dada a 

redução da extensão do acesso em 371 m, assim como pela abertura de valas de cabos que reduz em 

cerca de 400 m. 

Desta forma, pode-se concluir que todos os impactes percetíveis de ocorrerem, a nível do solo, do uso 

e da ocupação do solo serão minimizados com a reformulação do Projeto. 
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6.3.3.2 Fase de Construção 

Durante a fase de construção das infraestruturas descritas neste documento, os principais impactes 

negativos resultam da ocupação irreversível dos solos e modificação dos usos atuais pelo projeto de 

forma definitiva, bem como a ocupação temporária resultante das atividades de obra, como sejam a 

abertura da vala para a instalação dos cabos elétricos, a instalação e funcionamento do estaleiro, com 

afetação dos usos atuais dos solos nestes locais. 

No que respeita ao estaleiro (que inclui a área de depósito), o impacte gerado dependerá da área 

afetada e do local selecionado para a sua instalação. Neste caso, a área prevista para a instalação de 

estaleiro terá 200 m2, e a sua localização está ilustrada na Figura 11 e nos Desenho 1 e 2, entre os 

aerogeradores 6 e 12 do Parque Eólico de Pinheiro. 

 

Figura 11 – Localização prevista do estaleiro. 

O Quadro 7 apresenta uma estimativa da área afetada pela construção do Sobreequipamento do 

Parque Eólico de Pinheiro, por tipo de infraestrutura e por classe de ocupação do solo, comparando-se 

a ocupação do solo no projeto sujeito a AIA e o projeto final. 
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Quadro 7 – Áreas das classes de ocupação de solo intervencionadas pelo projeto. 

TIPO DE 

ESTRUTURA 
CLASSE DE OCUPAÇÃO DO 

SOLO 

PROJETO APRESENTADO NO EIA PROJETO REFORMULADO 

ÁREA (M2) TOTAL (M2) ÁREA (M2) TOTAL (M2) 

Estaleiro 6.1.1.1 Matos 200,0 200,0 200,0 200,0 

Plataforma e 
Aerogerador 

6.1.1.1 Matos 4 037,2 
4 345,2 

1 949,4 
2 172,6 

7.1.2.1 Rocha nua 308,1 223,1 

Acesso a 
Construir 

6.1.1.1 Matos 7 222,4 

8 270,8 

3 589,9 

3 841,4 7.1.2.1 Rocha nua 977,7 227,1 

1.4.1.1 Rede viária e 
espaços associados 

70,7 24,4 

Vala de Cabos 

1.3.1.1 Infraestruturas de 
produção de energia 
renovável 

0,03 

11 976,6 

0,03 

10 578,0 
1.4.1.1 Rede viária e 
espaços associados 

2 885,1 2856,1 

6.1.1.1 Matos 8 123,0 6952,1 

7.1.2.1 Rocha nua 968,6 769,8 

Total 24 791,8 Total 16 791,9 

As situações de afetação dos afloramentos rochosos podem ser observadas com maior detalhe no 

Desenho 24.  

Conforme se pode observar no Quadro 7 observa-se uma redução significativa ocupação de solo do 

projeto apresentado em EIA para o atual projeto (cerca de 8 000 m2). 

Refere-se que para o caminho de acesso contabilizou-se uma largura máxima de 8,1 m (situação mais 

desfavorável, já que poderá não ser necessário a colocação de valetas dos dois lados do acesso; 

Figura 12); e para a vala de cabos uma largura de 3 m, visto que a vala de cabos se desenvolverá ao 

longo do acesso existente e do acesso novo, a construir. 

 
Figura 12 – Área a intervencionar para a abertura do novo acesso. 
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Figura 13 – Área a intervencionar para a abertura da vala de cabos e zona de trabalho requalificada. 

Os impactes decorrentes da instalação das infraestruturas que compõem o Sobreequipamento do 

Parque Eólico de Pinheiro prendem-se com a modificação dos usos praticados nas áreas onde serão 

realizadas diretamente as intervenções. Pela análise do Quadro 7, a maioria das intervenções será 

realizada em áreas classificadas como “matos” (cerca de 76%), o que corresponde a um impacte 

negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude reduzida, reversível (aquando da desativação do 

projeto), certo e minimizável. Considera-se que a magnitude do impacte é reduzida, pois a classe de 

ocupação que será mais afetada não corresponde a qualquer área com potencial interesse 

conservacionista, correspondendo a solos com aptidão florestal. Deste modo, o impacte gerado será 

pouco significativo. 

Considera-se o impacte como “reversível” também na zona da vala de cabos e do estaleiro, visto que 

são áreas que serão requalificadas quando as intervenções acabarem. Deste modo, a curto prazo são 

reversíveis. 

Relativamente ao tipo de ocupação do solo potencialmente mais afetado no que respeita ao valor 

existente, nomeadamente a rocha nua (afloramentos rochosos), cerca de 7% da área a intervencionar 

será afetada. Gerar-se-á um impacte negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude média, 

irreversível, certo e não minimizável, e considerando a percentagem de afetação, considera-se um 

impacte significativo. Os afloramentos rochosos foram incluídos na Planta de Condicionamentos.  

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. Refere-se que se 
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encontra incluída como medidas de mitigação a implementação de um Plano de Prevenção e Gestão 

de Resíduos de Construção e Demolição durante a fase de construção. Desta forma considera-se que 

o impacte é negativo, direto, esporádico, imediato, de magnitude reduzida, reversível, improvável e 

minimizável, sendo, portanto, pouco significativo. Poderá ser minimizado ou mesmo anulado com uma 

correta aplicação das medidas de minimização propostas. 

No quadro seguinte apresenta-se a avaliação e classificação dos impactes estruturais/funcionais 

decorrentes da implantação de cada uma das componentes do projeto. 

Quadro 8 – Análise dos impactes estruturais/funcionais associados à desmatação, desflorestação e 

alteração da morfologia do terreno. 

PROJETO 

ALTERAÇÕES DECORRENTES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

DESMATAÇÃO DESFLORESTAÇÃO 
ALTERAÇÃO DA 

MORFOLOGIA NATURAL DO 

TERRENO 

AFETAÇÃO DE 

AFLORAMENTOS 

ROCHOSOS OU 

SUPERFÍCIES DE 

SUBSTRATO ROCHOSO 

Estaleiro 

Interferência com 
áreas dominadas 

matos baixos 
(residual) – impacte 

estrutural de 
magnitude baixa e 
pouco significativo 

 
Área de desmatação: 

200 m2 

Sem necessidade 
de desflorestação 

Sem alterações na 
morfologia natural do terreno 
apenas necessidade de 
limpeza superficial da área 
com matos. Área recuperada 
pelo Plano de Recuperação 
das Áreas Intervencionadas. 

Sem interferência 

Plataforma e 
Aerogerador 

Interferência com 
áreas dominadas 
matos baixos e 

afetação de 
afloramentos 

rochosos (em menor 
extensão) – impacte 

estrutural de 
magnitude moderada 

a elevada e 
significativo a muito 

significativo 
 

Área de desmatação 
AG13: 1949,4 m2 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives na 
generalidade inferiores a 

15%, interferência 
pontual com uma área 
de pendentes até cerca 

de 20% no caso da 
plataforma e 

aerogerador AG13; 
 

Volume de Escavação 
AG13: 970 m2 

Volume de Aterro AG13:  
2  366,1 m2 

Interferência com 
área partilhada por 

matos baixos e 
afloramentos 
rochosos – 

impacte estrutural 
de magnitude 

moderada, 
significativo a 

pouco significativo 
no caso do AG13  

 
Área a afetar no 
AG13: 223,1 m2 

Acesso a 
Construir 

Interferência com 
áreas dominadas 
matos baixos e 

afetação de 
afloramentos 

rochosos (em menor 
extensão) – impacte 

estrutural de 
magnitude moderada 
e significativo a muito 

significativo 

 
Área de desmatação: 

3589,9 m2 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives na 
generalidade inferiores a 

10%, interferência 
pontual com uma área 
de pendentes até cerca 

de 20% - impacte 
estrutural de magnitude 
moderada, mas pouco 
significativo, sobretudo 

após ações previstas no 
Plano de Recuperação 

das Áreas 
Intervencionadas. 

 
Volume de Escavação 

acesso ao AG13: 
2330,5 m3 

Volume de Aterro 
acesso ao AG13:  

1156,9 m3 

Interferência com 
área partilhada por 

matos baixos e 
afloramentos 
rochosos – 

impacte estrutural 
de magnitude 
moderada e 
significativo 

 
Área a afetar: 

2271 m2 
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PROJETO 

ALTERAÇÕES DECORRENTES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

DESMATAÇÃO DESFLORESTAÇÃO 
ALTERAÇÃO DA 

MORFOLOGIA NATURAL DO 

TERRENO 

AFETAÇÃO DE 

AFLORAMENTOS 

ROCHOSOS OU 

SUPERFÍCIES DE 

SUBSTRATO ROCHOSO 

Vala de Cabos 

Interferência com 
áreas dominadas 
matos baixos e 

afetação de 
afloramentos 

rochosos (em maior 
extensão no conjunto 
do Projeto) – impacte 

estrutural de 
magnitude reduzida 
e pouco significativo 

 
Área de desmatação: 

6952,1 m2 

Sem 
necessidade de 
desflorestação 

Declives na generalidade 
inferiores a 10%, 

interferência pontual com 
áreas de pendentes até 
cerca de 15% - impacte 
estrutural de magnitude 

reduzida a moderada, mas 
pouco significativo, 

sobretudo após ações 
previstas no Plano de 

Recuperação das Áreas 
Intervencionadas. 

 
Volume de Escavação: 

5194,36 m3 
Volume de Aterro: 

1592,73 m3 

Interferência com 
área partilhada por 

matos baixos e 
afloramentos 
rochosos – 

impacte estrutural 
de magnitude 
moderada e 
significativo 

 

Área a afetar: 769,8 m2 

6.3.3.3 Fase de Exploração 

No que concerne à ocupação do solo, em fase de exploração das infraestruturas que compõem o 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, prevê-se a manutenção da ocupação do solo atual, 

não se prevendo impactes negativos nesta fase. Considera-se que todas as alterações diretas sobre 

usos do solo ocorrem durante a fase de construção, pelo que não são expetáveis impactes diretos nos 

usos do solo atribuíveis à exploração do projeto eólico. Excetuam-se as áreas que serão requalificadas 

(plataforma do aerogerador, mantendo-se uma área de cerca de 350 m2 em tout-venant de modo a 

permitir o acesso de um veículo ligeiro ao aerogerador na fase de exploração; bermas do acesso a 

reabilitar em cerca de 0,6 m em cada um dos lados do acesso e valas de cabos) no final da fase de 

construção, que deverão recuperar as caraterísticas originais (ou próximas destas), isto é, as 

caraterísticas atuais, no início da fase de exploração. Pela análise do Quadro 9, verifica-se que todas 

as intervenções nesta fase incidirão sobretudo na classe de ocupação do solo “matos”, abrangendo 

uma área total de quase 0,5 ha. 

Quadro 9 – Área das classes de ocupação de solo afetadas pelos elementos do projeto reformulado após 

renaturalização (m2). 

CLASSE DE OCUPAÇÃO 

DO SOLO 

INFRAESTRUTURA DO PROJETO 

TOTAL 

AEROGERADOR/ PLATAFORMA CAMINHO A CONSTRUIR 

6.1.1.1 Matos 348,2 3918.1 4266,3 

7.1.2.1 Rocha nua -- 242,0 242,0 

1.4.1.1 Rede viária e 
espaços associados 

-- 24,4 24,4 

Total 4532,7 
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Durante as ações de manutenção do acesso, da plataforma (intervenções excecionais em caso de ser 

necessários substituir equipamentos utilizando gruas) e do aerogerador poderão ocorrer derrames de 

óleos, combustíveis e produtos afins decorrentes da utilização de máquinas e veículos afetos às 

manutenções que poderão conduzir a uma contaminação dos solos. No entanto, a ocorrência destas 

situações é improvável, sendo que a ocorrerem irão gerar um impacte negativo, direto, temporário, 

imediato, de magnitude reduzida, reversível, improvável, minimizável e pouco significativo. 

6.3.3.4 Fase de Desativação 

Na fase de desativação ocorrerá a remoção integral de todos os equipamentos e instalações 

permanentes do Projeto, com exceção da fundação que é apenas retirada a parte superficial, 

garantindo-se a recuperação das características pré-existentes após a implementação de ações de 

recuperação. Prevê-se que os solos recuperados adquiram o seu potencial de uso original que, como 

se constatou, será forçosamente reduzido, resultando localmente um impacte positivo, direto, 

permanente, imediato, de magnitude reduzida, reversível, certo, e pouco significativo. 

Como nesta fase se prevê a utilização de maquinaria para a remoção das estruturas, poderá ocorrer a 

contaminação dos solos, considerando-se este impacte como negativo, direto, esporádico, imediato, 

de magnitude reduzida, reversível, improvável, minimizável e pouco significativo. 

6.3.3.5 Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de impactes sobre o uso e ocupação do solo, associados 

às fases de construção, de exploração e de desativação do Projeto. 

Quadro 10 – Síntese de impactes para o descritor Uso e Ocupação do solo. 

FASE 

AÇÕES 

GERADORAS 

DE 

IMPACTES 

INCIDÊNCIA 

IMPACTE 
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C 
C2, C3, C5, 

C6, C7 
Alteração dos usos do solo 

(matos) 
N D P I R R C M P 

C 
C2, C3, C5, 

C6, C7 
Alteração dos usos do solo 

(rocha nua) 
N D P I M R C N S 

C C3, C5, C8 Contaminação dos solos N D T I R R I M P 

E E3, E6, E8 Contaminação dos solos N D E I R R I M P 

D D4 
Remoção das infraestruturas 

permanentes 
P D P I R R C - P 

D D1, D2, D3 Contaminação dos solos N D E I R R I M P 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D); Sinal (natureza do impacte): Positivo (P); Negativo (N); Efeito; Direto (D); 
Indireto (I); Persistência: Esporádica (E); Temporário (T); Permanente (P); Frequência (ocorrência no tempo): Imediatos (I); Médio 
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Prazo (M); Longo Prazo (L); Magnitude: Reduzida (R); Média (M); Elevada (E); Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I); 
Probabilidade (grau de certeza): Certo (C); Provável (P); Improvável/Probabilidade muito baixa(I); Capacidade de Minimização 
ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável nem compensável (N); Significância: Muito Significativo 
(M); Significativo (S); Pouco Significativo (P). 

6.3.4 Impactes sobre a Biodiversidade 

6.3.4.1 Considerações Iniciais 

Salienta-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 2173 m2 em vez de uma área de 1800 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 (2173 m2), que é 

adequada à instalação do aerogerador de maiores dimensões agora previsto instalar. 

Refere-se que as alterações de Projeto preconizadas permitiram uma diminuição do nº de 

aerogeradores de 2 para 1 (não instalação do AG14), resultando desta alteração uma maior área livre 

entre aerogeradores e a Estrada Nacional n.º 321. O aerogerador AG13 ficará a cerca de 970 m de 

distância da EN321 enquantoque se o aerogerador AG14 fosse instalado essa distância seria de de 

600 m (Figura 14). 

 
Figura 14 – Distância entre os aerogeradores AG13 e AG14 e a EN 321. 
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Conforme referido a não instalação do AG14 irá reduzir a área de intervenção (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. 

Quando comparados o projeto analisado em Fase de EIA e o atual projeto, verifica-se uma diminuição 

dos impactes sobre a fauna resultante da redução da área onde se irão realizar as ações de limpeza e 

desmatação, que implicam à destruição do coberto vegetal e a exclusão das espécies, pelo menos 

temporária, e que irão levar a uma redução da perda de habitat de alimentação, de refúgio e/ou de 

reprodução/nidificação de algumas espécies. 

Conforme referido no capítulo de antecedentes do Relatório Síntese do EIA, inicialmente foi estudada 

a possibilidade de instalar os aerogeradores próximos da subestação e no meio de aerogeradores 

existentes, no entanto, o promotor do projeto recebeu um parecer da Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACON), referindo que a localização dos aerogeradores iria entrar em conflito com a 

servidão radioelétrica para proteção da Estação Remota de Montemuro, da ANACOM, que se 

encontrava em processo de constituição. 

Na Figura 15 apresenta-se a comparação entre o projeto de execução inicial submetido a AIA 

(Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3343) e o projeto apresentado em EIA 

(Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3436). 
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Figura 15 – Alteração do projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro (antecedente à 

reformulação do projeto em estudo) 

Face a essa condicionante, o promotor do projeto voltou a analisar áreas disponíveis, adjacentes ou na 

proximidade do Parque Eólico de Pinheiro, conjugando o resultado da avaliação do potencial eólico, a 

disponibilidade de terrenos e a salvaguarda das condicionantes arqueológicas, ambientais e de 

servidões existentes previamente identificadas, e as condicionantes técnicas de que salienta a 

necessária distância de segurança em relação aos aerogeradores existentes. 

Assim, a solução apresentada no EIA (Figura 15), já refletia todo um trabalho de conjugação dos fatores 

anteriormente referidos, ainda que com a indefinição da possibilidade de instalação de um ou dois 

aerogeradores. 

No projeto que agora se apresenta, o promotor optou pela instalação de um só aerogerador, não 

instalando o aerogerador AG14, o localizado mais no extremo da área e o mais próximo de zonas com 

declives mais acentuados. Face ao referido, prevê-se a diminuição do risco de mortalidade de aves por 

colisão com o projeto que agora se apresenta em comparação com o projeto apresentado no EIA. 
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Refere-se, por último que, em consequência da atualização do estado atual do ambiente resultante da 

monitorização da avifauna, dos morcegos e da flora e vegetação (1 ano – fase prévia à construção), 

foram reavaliados os impactes sobre a biodiversidade. 

6.3.4.2 Fase de Construção 

Durante a fase de construção do projeto são expectáveis impactes negativos sobre a flora vascular e 

sobre as comunidades vegetais, que resultam fundamentalmente da destruição física de indivíduos ou 

de populações de espécies de plantas vasculares; e da perturbação de biótopos/habitats naturais. 

Para a implantação das infraestruturas que compõem o projeto será necessário proceder à construção 

de acesso até ao local do novo aerogerador, com uma extensão de cerca de 621 m (em vez dos  

992 m previsto no EIA), construído a partir do acesso existente ao aerogerador 11 do Parque Eólico de 

Pinheiro. A construção do novo acesso irá implicar a remoção da vegetação em toda a sua extensão, 

assim como do local do aerogerador e respetiva plataforma. Dada a extensão do novo acesso e da 

dimensão da plataforma do aerogerador, considera-se o impacte decorrente deste tipo de intervenção, 

negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude média, reversível, certo, minimizável e pouco 

significativo. 

A movimentação de maquinaria pesada e de pessoal adstrito à obra fora das zonas a intervencionar 

pode levar à destruição local da vegetação, através da compactação do solo, que aumenta a sua 

resistência mecânica ao desenvolvimento radicular das plantas e, consequentemente, dificulta a sua 

sobrevivência e capacidade de regeneração. Como quase a totalidade da área será posteriormente 

sujeita a recuperação paisagística, por meio de colocação de terra vegetal, a regeneração da vegetação 

será facilitada. 

Além da afetação por causa mecânica, poderá ocorrer uma afetação química sobre as espécies 

vegetais, caso haja derrame de óleos, combustíveis e produtos afins decorrentes da utilização de 

máquinas e veículos afetos às obras. Estas situações de poluição pontual são impactes de fácil controlo 

e diretamente dependentes do comportamento do empreiteiro e respetivos trabalhadores em obra. 

Desta forma considera-se que o impacte é negativo, indireto, esporádico, imediato, de magnitude 

reduzida, reversível, improvável e minimizável, sendo, portanto, pouco significativo. 

As diferentes infraestruturas que compõem o Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro irão 

afetar os habitats naturais que existem na serra de Montemuro. O Quadro 11 apresenta as diferentes 

categorias de habitat por infraestrutura, verificando-se que o habitat 4030 (charnecas secas europeias) 

será o mais afetado na fase de construção do projeto eólico, com 46% do total da afetação, 

maioritariamente no acesso a construir e na vala de cabos a abrir. Prevê-se que a associação 4030 + 

8220 + 8230 seja afetado em cerca de 0,71 ha (ou seja, 50,6% do total), incluindo a totalidade da zona 

do estaleiro e da zona da plataforma do aerogerador. O impacte na associação de habitat “8220 + 

8230” será diminuto, com sensivelmente 3,4% do total, numa área de 472,8 m2. 
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Refere-se que houve uma atualização do Desenho 6 – Habitats Naturais, resultante da Monitorização 

de Flora e Vegetação do Ano 0 que foi realizada em duas campanhas de amostragem (em maio e 

novembro de 2021). Face à atualização dos habitats naturais existentes na área de intervenção do 

projeto e às alterações do projeto, as áreas de afetação dos habitats naturais variaram entre o projeto 

apresentado no EIA e o projeto reformulado que agora se apresenta (Quadro 11).  

Quadro 11 – Áreas das classes de habitats naturais intervencionadas pelo projeto. 

TIPO DE 

ESTRUTURA 
CLASSE DE HABITAT 

NATURAL 

PROJETO APRESENTADO NO 

EIA 
PROJETO REFORMULADO 

ÁREA (M2) TOTAL (M2) ÁREA (M2) TOTAL (M2) 

Estaleiro 4030 200,0 200,0 200,0 200,0 

Plataforma e 
Aerogerador 

4030 + 8220 + 8230 4 100,0 
4 345,2 

2 033,8 
2 222,6 

4030 245,2 188,8 

Acesso a 
Construir 

4030 1 497,4 

8 200,1 

855,4 

3 816,9 
4030 + 8220 + 8230 6 499,3 2 842,7 

8220 + 8230 201,5 118,8 

4020* 1,9 - 

Vala de Cabos 

4030 4 394,7 

9 091,5 

5 221,0 

7 721,9 
4020* 1 133,9 - 

4030 + 8220 + 8230 3 226,4 2 147,0 

8220 + 8230 336,5 354,0 

Total 21836,8 Total 13961,5 

* Habitat prioritário 

Conforme se pode observar no Quadro anterior houve uma redução da afetação de habitats naturais 

de cerca de 7 875 m2 entre o projeto apresentado em EIA e o projeto reformulado (projeto final). 

Com a implementação do projeto final não se prevê a afetação do habitat 3260 e do habitat 4020*, 

identificados na área de estudo. 

Assim, quanto à afetação dos habitats naturais na área em análise, considera-se que o impacte gerado 

na fase de construção é negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude média, reversível, certo, 

minimizável e significativo (face à existência de habitat favorável para várias espécies de flora vascular 

com estatuto de proteção legal definido no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual). 

Refere-se, no entanto, que no final da construção a área intervencionada será requalificada, com 

colocação da terra vegetal retirada no início da construção, mantendo-se somente o novo acesso criado 

com pavimento em tout-venant até ao aerogerador e ao seu redor. A terra vegetal retirada no início da 

obra e utilizada na requalificação ambiental, tem na sua constituição as sementes das espécies de flora 

que existiam nesse local. A aplicação dessa terra vegetal nos locais intervencionados potência o 

ressurgimento das mesmas espécies vegetais nos locais onde é colocada. Conforme se pode observar 
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na Fotografia 7, passado uns anos após a construção do Parque Eólico de Pinheiro as áreas recuperam 

o seu aspeto inicial, não se distinguindo os locais intervencionados da envolvente não intervencionada. 

 

 
Fotografia 7 – Aspeto Geral do existente Parque Eólico de Pinheiro. 

De forma a garantir o aproveitamento da terra vegetal, foram incluídas no Relatório Síntese do EIA as 

seguintes medidas de minimização, que serão incluídas nas Condições Técnicas Ambientais do 

caderno de encargos da obra de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro:  
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 “Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser 

cuidadosamente removida e depositada em pargas. 

 As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão 

ultrapassar 2 m de altura e deverão 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.” 

Relativamente à fauna, na fase de construção, para além da perturbação resultante da circulação de 

veículos e máquinas indispensáveis para a realização da obra, e da inevitável perturbação humana, 

também responsáveis pelo aumento de ruído, a movimentação de veículos e máquinas poderá causar 

esmagamento ou concussão de pequenos animais (répteis, anfíbios e pequenos mamíferos), 

especialmente durante a movimentação geral de terras, gerando-se um impacte negativo, direto, 

esporádico, imediato, de magnitude reduzida, irreversível, provável, minimizável e pouco significativo. 

Especificamente no que diz respeito à perturbação, referem-se os seguintes impactes indiretos: 

 As ações relativas ao corte da vegetação existente irão provocar impactes negativos sobre a 

fauna, resultando num empobrecimento faunístico do local, particularmente para as espécies 

que dependem e estão intimamente associadas ao habitat arbustivo (comparativamente ao 

habitat herbáceo). Desta ação é de esperar o afastamento das espécies que se alimentam das 

espécies vegetais presentes, ou que utilizam estes habitats para as suas atividades 

circadianas ou sazonais de alimentação, abrigo, nidificação ou reprodução; 

 Relativamente aos grupos faunísticos que serão afetados nesta fase, prevê-se que serão a 

mamofauna e a avifauna. Uma vez que não foram identificados locais de nidificação em 

particular na área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, antevê-se que um 

número reduzido de indivíduos e de espécies da fauna será negativamente afetado neste 

período anual específico. 

As mesmas atividades originarão uma perturbação dos locais de repouso, alimentação e reprodução 

de várias espécies faunísticas que estão presentes (aves, mamíferos), que resultarão num afastamento 

temporário desses indivíduos. Tendo em conta a dimensão da área de intervenção, gerar-se-á um 

impacte negativo, indireto, temporário, imediato, de magnitude média, reversível, provável, minimizável 

e significativo. 

Refere-se, no entanto, que se verifica uma diminuição dos impactes sobre a fauna, quando 

comparamos o projeto apresentado em EIA e o projeto reformulado, resultante da redução da área 

onde se irão realizar as ações de limpeza e desmatação (cerca de 8 000 m2), que implicam à destruição 

do coberto vegetal e a exclusão das espécies, pelo menos temporária, e que irão levar a uma redução 

da perda de habitat de alimentação, de refúgio e/ou de reprodução/nidificação de algumas espécies. 

No que diz respeito especificamente ao Lobo, de acordo com os dados obtidos nos relatórios mais 

recentes do plano de monitorização em curso, não está demonstrado que a construção de um parque 
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eólico seja incompatível com a ocorrência da espécie na zona de implantação de um projeto desta 

natureza, tendo-se confirmado a presença de dejetos de Lobo nas áreas de vários parques eólicos 

durante a execução das respetivas obras.  

No Relatório do Plano de Monitorização do Lobo a Sul do Rio Douro – Zona Oeste Ano I da Fase III 

(Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico, dezembro de 2021) é referido que “é 

importante salientar que a análise ao longo da fase anterior (fase II) do PMLSD-O mostra que, apesar 

de ter havido uma redução do uso de áreas de alguns sobreequipamentos durante a fase de construção 

e no início da fase de exploração, parece ter ocorrido em alguns sobreequipamentos (e.g. Sob. 

Arada/Montemuro fase II núcleo Picão, Sob. Arada/Montemuro fase II núcleo Manhouce, Sob. 

Arada/Montemuro fase I subPE Cabria), uma recuperação no uso da área afeta a estas infraestruturas”. 

No subcapítulo Síntese da avaliação de impactes – ano I da Fase III, voltam a referir-se que “para os 

sobreequipamentos envolvidos na monitorização, torna-se difícil fazer uma avaliação ou análise 

interpretativa dos efeitos dos mesmos na população lupina devido à grande flutuação dos resultados 

dos últimos anos. Contudo, de uma forma geral, após uma redução do uso de áreas dos 

sobreequipamentos durante a fase de construção e no início da sua fase de exploração, parece haver 

uma recuperação no uso da área afeta a estas infraestruturas por parte do lobo ibérico. Com os dados 

que possam ser recolhidos nos próximos anos de monitorização, esta situação poderá ser melhor 

avaliada e podem ser tiradas conclusões mais fundamentadas”. 

Face ao referido anteriormente, é expectável, à semelhança do que tem ocorrido com os outros 

Sobreequipamentos na Serra de Montemuro, uma redução do uso da área de implantação do projeto 

do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro pelo lobo, durante a fase de construção, 

recuperando-se o uso da área durante a fase de exploração do projeto. 

Refere-se que os trabalhos de construção serão realizados fora do período que decorre entre 1 de abril 

e 31 de agosto, de modo a não afetar a época de reprodução do Lobo-ibérico, minimizando-se assim 

o efeito negativo do período de construção sobre esta espécie. Também durante o período em que a 

obra de construção se irá desenrolar, os trabalhos serão interrompidos no período compreendido entre 

1 hora antes do pôr-do-sol e 1 hora após o nascer do sol, inclusive, com exceção dos trabalhos de 

betonagem para execução da fundação do aerogerador, contribuindo esta medida também para a 

minimização dos impactes sobre esta espécie. 

Considera-se que sobre este mamífero ocorrerá um impacte negativo, indireto, temporário, imediato, 

de magnitude média, reversível, provável, minimizável e significativo. 

6.3.4.3 Fase de Exploração 

Relativamente à flora, embora quase a totalidade da área intervencionada seja sujeita a um plano de 

recuperação, a exploração de um projeto eólico gera sempre impactes negativos para as formações 

vegetais, dado que a criação de um novo acesso, apesar de pequenas dimensões (621 m), aumenta a 

acessibilidade de pessoas e veículos a um local anteriormente só acessível a pé, avaliando-se o 
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impacte gerado como negativo, indireto, esporádico, imediato, de magnitude reduzida, reversível, 

improvável, minimizável, e pouco significativo. Refere-se, que houve uma redução da extensão do novo 

acesso que passou de 992 m no projeto apresentado em EIA para 621 m no projeto final, o que permite 

minimizar o impacte anteriormente mencionado, ainda que não significativamente.  

Um parque eólico não requer grande circulação de pessoas, nem de veículos, durante a fase de 

exploração, pelo que a perturbação que a utilização dos caminhos no âmbito da manutenção do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro produzirá sobre a fauna será muito diminuta. Salienta-

se que a circulação geral na zona durante a exploração do projeto eólico será reduzida, pois a maioria 

dos veículos estará apenas afeta à manutenção do projeto, sendo a sua circulação residual. Admite-se 

que o impacte gerado pelo atropelamento de animais será negativo, direto, esporádico, imediato, de 

magnitude reduzida, irreversível, improvável, minimizável, e pouco significativo. 

Além de um improvável impacte sobre os animais causado pelo atropelamento, prevê-se que a própria 

presença humana (circulação de pessoas e veículos afetos a trabalhos de manutenção do aerogerador) 

cause uma perturbação sobre a comunidade faunística, gerando-se um impacte negativo, direto, 

esporádico, imediato, de magnitude reduzida, reversível, provável, minimizável e, logo, pouco 

significativo. 

A própria presença das novas estruturas parece ser um fator que interfere de forma negativa na 

densidade de vários grupos de animais, tendo o Lobo uma importância grande, visto que tanto os 

efetivos como o habitat desta espécie se apresentam protegidos. A zona de implantação do novo 

aerogerador que integram o Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro é coincidente com o 

território da alcateia de Montemuro, admitindo-se que ocorrerá um impacte sobre esta espécie gerado 

pela presença das estruturas e pela presença humana. Este impacte poderá revelar-se, por exemplo, 

na escolha do local de reprodução da espécie em cada um dos períodos reprodutores, e considera-se 

negativo, indireto, permanente, a médio prazo, de magnitude reduzida, reversível, provável, 

minimizável e pouco significativo. 

Considera-se que os principais impactes causados na fauna durante a fase de exploração do Parque 

Eólico de Pinheiro dizem respeito ao risco de colisão de morcegos e aves com o novo aerogerador 

(Gómez-Catasús et al., 2018). Apresenta-se, em seguida, um resumo dos impactes para a comunidade 

das aves e para o grupo dos morcegos. 

Impactes sobre Aves 

Os aerogeradores podem perturbar o comportamento das aves, bem como constituir uma causa de 

mortalidade por três modos diferentes: colisão com as pás rotativas; colisão com a própria coluna do 

aerogerador; ou sendo presas pelo campo de pressão originado pela rotação das pás (barotrauma). 

As características da avifauna existente nas imediações de um parque eólico são fatores determinantes 

para a avaliação do impacte causado pela colisão com os aerogeradores. Fatores biológicos como o 

tipo de voo, comportamento gregário, características físicas e capacidade de visão fazem variar, em 
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grande medida, o risco de colisão. Os estudos específicos de aves parecem demonstrar que existe 

pouco efeito em espécies de aves residentes, existindo, no entanto, preocupações relativas a espécies 

migradoras e indivíduos juvenis, devido à falta de familiaridade com as posições dos aerogeradores. 

Um fator importante para minimização da incidência que um parque eólico pode ter na avifauna é a 

localização escolhida para cada um dos aerogeradores. Vários estudos têm demonstrado que nem 

todos os aerogeradores de um parque eólico causam a mesma mortalidade de aves. Os aerogeradores 

situados nas extremidades de uma fila têm um impacte três vezes superior que os do interior, e os 

aerogeradores situados próximo de zonas abruptas (encostas com declive acentuado) registam uma 

mortalidade duas vezes superior aos outros. Tal fenómeno pode dever-se ao facto de ser precisamente 

nestas zonas que se originam os ventos dos declives que as aves de rapina frequentemente utilizam 

nas suas deslocações. A implementação do novo aerogerador do Sobreequipamento do Parque Eólico 

de Pinheiro não abrange zonas de escarpas, considerando-se uma menor probabilidade da taxa de 

mortalidade nestes aerogeradores comparativamente aos localizados numa zona de cumeada. 

As condições climatéricas da zona de implantação dos parques eólicos são outro fator que pode 

aumentar consideravelmente o risco de colisão das aves. Os nevoeiros abundantes aumentam 

bastante o risco de colisão e o vento forte (imprescindível para um bom rendimento de um parque 

eólico) aumenta o risco de colisão ao diminuir o controlo que as aves têm do voo e, consequentemente, 

ao tornar mais imprecisas as suas manobras de voo. Vários estudos revelam taxas mais elevadas de 

mortalidade causadas pelos aerogeradores em noites de fortes ventos e/ou má visibilidade. Pelo 

conhecimento específico que se tem da serra de Montemuro, considera-se que a zona de implantação 

do projeto apresenta muitos períodos com nevoeiro. 

No que diz respeito ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, os grupos de aves que 

poderão sofrer maior impacte são as planadoras (aves de rapina e corvídeos) e os passeriformes em 

migração. Este facto poderá ser explicado, no caso das aves de rapina, pela riqueza específica de 

espécies potencialmente existentes na área de estudo (estão referenciadas para o conjunto do 

Sobreequipamento 5 espécies da família Accipitridae e 1 da família Falconidae) e pela altura média do 

voo ser coincidente com as pás rotativas. Para o segundo grupo, a maior probabilidade de impacte 

poderá ser explicada pelo desconhecimento da localização dos aerogeradores. 

Tratando-se de uma área que se encontra rodeada por vários projetos eólicos, em que alguns deles 

foram sujeitos a um processo de avaliação de impacte ambiental, com os respetivos períodos de 

monitorização, analisaram-se os relatórios de monitorização do Parque Eólico de Arada/Montemuro, 

especificamente para o Subparque Eólico de Carvalhosa. O último relatório apresentado possui uma 

análise de todo o programa de monitorização (período entre 2007 e 2012), verificando-se que os pontos 

associados ao Subparque de Carvalhosa apresentaram os valores mais baixos de abundância absoluta 

e de riqueza específica de todo o Parque Eólico. Por ano, a riqueza específica variou entre 8 e 20 

diferentes espécies de aves, valores muito baixos. O impacte gerado pelo funcionamento dos 

aerogeradores desde projeto foi descrito no relatório final (TPF Planege, 2015a), conforme se descreve 

em seguida: 
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“Especificamente para a avifauna, admitiu-se que os principais impactes causados dizem 

respeito ao risco de colisão dos indivíduos com os aerogeradores, e ao possível abandono das 

imediações do parque eólico por diversas espécies mais sensíveis (por exemplo aves de rapina), 

devido ao efeito provocado pelo funcionamento do conjunto de aerogeradores. Foi prevista que 

a mortalidade resultante do funcionamento dos aerogeradores seria maior nos seguintes casos: 

em espécies gregárias, em espécies migradoras e em indivíduos juvenis (devido à sua falta de 

familiaridade com as posições dos aerogeradores); em aerogeradores localizados nos extremos 

das filas (comparativamente com os do interior, cuja mortalidade registada seria três vezes 

inferior) e/ou em aerogeradores situados próximo de encostas declivosas (tendo-se registada 

mortalidade duas vezes superior neste caso, comparativamente a zonas menos declivosas); em 

dias de nevoeiro abundante e/ou de vento forte (aumenta bastante o risco de colisão). Com base 

nas características do Parque Eólico de Arada/Montemuro, o impacte previsto foi descrito como 

negativo, de magnitude média, provável, imediato, permanente e reversível.” 

O mesmo documento acrescenta (TPF Planege, 2015a): 

“Com base nos resultados apresentados no presente documento, confirma-se que o impacte 

relacionado com a mortalidade verificado ocorreu efetivamente, visto que foram detetados 

64 cadáveres de aves durante o período monitorizado na fase de exploração [À data da redação 

deste relatório, o Parque Eólico de Arada/Montemuro era composto por 56 aerogeradores]. As 

espécies detetadas incluem espécies gregárias e migradoras como Andorinhão-preto Apus apus, 

Andorinha-dos-beirais Delichon urbicum, Tartaranhão-caçador Circus pygargus, sendo este 

grupo representado em maior número que as espécies residentes. Dos 64 contactos detetados, 

47 cadáveres correspondem a espécies migradoras reprodutoras e somente 14 cadáveres de 

espécies de fenologia residente (acrescidas de 3 cadáveres cuja identificação não foi possível). 

Na zona de implementação do Parque Eólico de Arada/Montemuro, os nevoeiros e ventos fortes 

são frequentes, ocorrendo ao longo de todo o ano, o que aumenta o risco de colisão das aves 

com os aerogeradores. Como referido (…) “a mortalidade observada concentra-se no final de 

agosto e no mês de setembro de cada ano de funcionamento dos aerogeradores”, apresentando 

esse período normalmente menor índice de nebulosidade, comparativamente com os restantes 

períodos.” 

No relatório final é ainda sintetizado o impacte sobre a avifauna (TPF Planege, 2015a): 

“Relativamente aos passeriformes em migração (entre outras espécies de pequena e média 

dimensão), esse pressuposto foi confirmado, pois constatou-se a presença de um número 

superior de espécies migradoras reprodutoras. Quanto à previsão de uma mortalidade 

diferenciada entre as espécies de rapinas relativamente às restantes, verifica-se que das 

61 identificadas,7 espécies correspondem a este grupo (4 Tartaranhão-caçador Circus pygargus, 

2 Águia-d’asa-redonda Buteo buteo, e 1 Milhafre-preto Milvus migrans), ou seja, cerca de 11,5% 

do total das espécies identificadas. Deste modo, considera-se que este grupo não apresenta 

uma mortalidade diferenciada, visto que este grupo representa aproximadamente 14,3% da 

totalidade das espécies. Relativamente à comparação com o exposto no Estudo de Impacte 
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Ambiental, as previsões relativas eram: “As turbinas dos aerogeradores podem perturbar o 

comportamento das aves, bem como constituir uma causa de mortalidade pela colisão com as 

pás rotativas”, previsão que foi confirmada com o número de cadáveres detetados.” 

Durante o trabalho de Monitorização de Avifauna do Ano 0 foram detetadas apenas 36 espécies de 

aves, das quais apenas 2 se encontram ameaçadas: o tartaranhão-caçador (Circus pygargus), com o 

estatuto Em Perigo EN, e o falcão-peregrino (Falco peregrinus), com o estatuto Vulnerável VU. No caso 

do falcão-peregrino houve apenas um registo, na área de controlo. 

Face à dimensão (com apenas 1 aerogerador a ser instalado) do Sobreequipamento do Parque Eólico 

de Pinheiro e à sua configuração (com a colocação numa zona adjacente a uma área que já contem 

aerogeradores, admite-se que o impacte gerado sobre a avifauna é negativo, direto, esporádico, 

imediato, de magnitude reduzida, irreversível, provável, minimizável e pouco significativo. 

A não instalação do AG14, o aerogerador localizado no extremo e mais próximo de zonas mais 

declivosas irá reduzir o risco de colisão de aves e morcegos, face ao projeto apresentado no EIA. 

Impactes sobre Morcegos 

A colisão de morcegos com aerogeradores foi detetada em parques eólicos dos Estados Unidos da 

América desde os anos 90 do século XX, através da deteção de morcegos mortos no decurso de um 

estudo para avaliar o impacte de um parque eólico em aves no Minnesota (Osborn et al., 1996). A 

monitorização que efetuaram especificamente para os morcegos revelou uma maior taxa de 

mortalidade (85%) no Verão. A prospeção foi efetuada entre maio e setembro e aproximadamente 46% 

dos morcegos foram encontrados num raio de até 15 m em redor do aerogerador e 69% num raio de 

20 m. Este foi o primeiro estudo com evidências de colisões frequentes de morcegos com 

aerogeradores (o número de morcegos mortos foi similar ao de aves, num período de 20 meses). 

Vários estudos afirmam que a maioria das colisões envolvem espécies migradoras de morcegos e 

ocorrem durante o Outono, em noites com más condições atmosféricas (noites de nevoeiro ou nuvens 

baixas) e em associação com elevadas mortalidades em aves. Morcegos a navegar visualmente podem 

ser influenciados por muitos dos mesmos fatores (por exemplo, abundância da espécie, condições 

climáticas, características da paisagem, tipo de utilização do terreno circundante, velocidade de rotação 

das pás, existência de corredores de migração ou de deslocação diária) que se pensa influenciarem a 

colisão de aves com aerogeradores (Osborn et al., 1996). 

Não existe informação relativamente à possível perturbação causada no sistema de ecolocação dos 

morcegos pelos sons produzidos pelos aerogeradores. Além disso, não foi descrito que os morcegos 

usassem os aerogeradores como locais de descanso. A maioria das espécies de morcegos envolvidas 

em colisões são solitárias e arborícolas, não existindo dados relativos aos efeitos potenciais sobre 

espécies cavernícolas. 

Pela compilação dos vários anos de monitorização dos abrigos de morcegos (provenientes de vários 

projetos eólicos na serra de Montemuro), estão identificadas estruturas que funcionam como abrigo 
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para espécies cavernícolas na proximidade do novo local previsto para a instalação do aerogerador, 

sendo os de maior proximidade os abrigos de Pombeiro (a 4,2 km) e de Moimenta II (a 8,0 km), sendo 

este último de importância nacional no período de hibernação (Fotografia 8). 

  

Fotografia 8 – Abrigos de Moimenta II (A) e de Pombeiro (B). 

À semelhança do exposto para as aves, foram consultados e analisados os relatórios de monitorização 

do Parque Eólico de Arada/Montemuro, e em especial, as informações sobre o Subparque Eólico de 

Carvalhosa. O último relatório apresenta a relação entre todos os dados recolhidos (TPF Planege, 

2015b), com uma análise espacial detalhada. Com base nos dados recolhidos e analisado, conclui-se 

o seguinte relativo ao impacte na fase de exploração sobre os quirópteros: “(…) confirma-se que o 

impacte relacionado com a mortalidade ocorreu efetivamente, visto que foram detetados 46 cadáveres 

de morcegos durante os períodos monitorizados na fase de exploração. As espécies detetadas estão 

referenciadas como sendo das espécies mais afetadas pelo funcionamento dos aerogeradores devido, 

principalmente, às suas características de voo que as colocam em risco de colisão com as 

infraestruturas”. No entanto, concluiu-se que “Relativamente à diferenciação dos aerogeradores por 

probabilidade de colisão, não foi possível identificar uma tendência nos diferentes projetos eólicos, 

devido à grande dispersão que os cadáveres apresentaram em cada um (…).” 

Especificamente para a zona em análise, o mesmo relatório aponta um valor elevado de morcegos 

mortos por ano, com base em 12 cadáveres encontrados no Subparque Eólico de Carvalhosa. Por 

aerogerador foi calculado um valor anual de 2,6 morcegos mortos por aerogerador (TPF Planege, 

2015b). 

Durante o trabalho de Monitorização de Quirópteros do Ano 0, foram registados apenas 13 contactos 

com morcegos, tendo sido identificadas 4 espécies e 2 associações. Dessas espécies apenas 1 tem 

estatuto de ameaça: o Rhinolophus euryale, com o estatuto Criticamente Em Perigo CR. Esta espécie, 

no entanto, apresenta baixo risco de colisão com aerogeradores devido à reduzida altura de voo. Na 

monitorização através da utilização de estações de deteção automática obtiveram-se 1395 registos de 

morcegos, tendo sido identificadas 8 espécies e 5 associações. Nenhuma das 8 espécies apresenta 

estatuto de ameaça. Das espécies que fazem parte das 5 associações e com ocorrência considerada 

possível na área de estudo, 2 apresentam estatuto de ameaça: Myotis bechsteinii, com o estatuto Em 

A B 
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Perigo EN e Myotis escalerai, com o estatuto Vulnerável VU. São também 2 espécies com baixo risco 

de colisão com aerogeradores por geralmente apresentarem um voo a altura reduzida. 

Face ao número de potenciais espécies de morcegos presentes na área de implantação do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, baixo risco de colisão com aerogeradores das 

espécies ameaçadas detetadas, e tendo em consideração que se trata apenas da instalação de 1 

aerogerador numa zona da serra de Montemuro onde já funcionam muitos aerogeradores, admite-se 

que o impacte gerado sobre a comunidade de quirópteros é negativo, direto, esporádico, imediato, de 

magnitude reduzida, irreversível, provável, minimizável e pouco significativo. 

Foi ainda incluída no presente Relatório Síntese uma medida de minimização para a fase de exploração 

de forma a compatibilização do projeto com a conservação dos quirópteros, nomeadamente: 

 “Para assegurar a compatibilização do projeto com a conservação dos quirópteros, grupo em 

geral muito ameaçado e com elevada suscetibilidade à presença de aerogeradores, durante os 

meses de julho, agosto e setembro a velocidade de arranque do aerogerador que constitui o 

Sobreequipamento deve ser de 3,3m/s, desde 1 hora antes do pôr-do-sol até 1 hora depois do 

nascer do sol (período de atividade dos quirópteros)”. 

6.3.4.4 Fase de Desativação 

Em termos dos potenciais impactes negativos que poderão ocorrer nesta fase, a perturbação causada 

pelos trabalhos de remoção das infraestruturas será similar a alguns dos impactes que ocorrem durante 

a fase de construção do Projeto. 

Assim, prevê-se que a presença humana (maquinaria e homens) causará uma perturbação sobre as 

comunidades biológicas, sintetizando-se o impacte como negativo, direto, temporário, imediato, de 

magnitude reduzida, reversível, certo, minimizável e por isso, pouco significativo. Poderá também 

ocorrer mortalidade de animais por atropelamento ou esmagamento, considerando-se o impacte como 

negativo, direto, esporádico, imediato, de magnitude reduzida, irreversível, improvável, minimizável e 

pouco significativo. 

Com a desativação do projeto cessam os impactes previstos na fase de exploração. 

6.3.4.5 Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de impactes sobre a fauna e a flora, associados às fases 

de construção, de exploração e de desativação do Projeto. 
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Quadro 12 – Síntese de impactes para o descritor Biodiversidade. 

FASE 
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C 
C3; C4; C5; 

C7; C9 

Ações de remoção da 
vegetação, decapagem, 

compactação do solo 
N D P I M R C M P 

C 
C3; C4; C5; 
C6; C7; C9 

Mortalidade da vegetação pela 
circulação de veículos e 

trabalhadores 
N D T I R R P M P 

C 
C2; C3; C5; 

C8; C10 

Perda de vigor e/ou 
mortalidade da flora por 
contaminação dos solos 

N I E I R R I M P 

C 
C2; C4; C5; 

C7; C9 
Afetação dos habitats naturais N D P I M R C M S 

C 
C3; C4; C5; 

C7; C10 

Mortalidade por esmagamento/ 
atropelamento por viaturas e 

máquinas 
N D E I R I P M P 

C 
C2; C3; C4: 

C5; C7; C10; 
C11 

Perturbação dos locais de 
repouso, alimentação e 

reprodução 
N I T I M R P M S 

C 
C2; C3; C4: 

C5; C7; C10; 
C11 

Perturbação dos efetivos da 
alcateia de Montemuro 

N I T I M R P M S 

E E3; E6; E7 
Perda de vigor e mortalidade 

das comunidades vegetais por 
contaminação. 

N I E I R R I M P 

E E7 
Mortalidade de animais por 

atropelamento pela circulação 
de viaturas 

N D E I R I I M P 

E E3; E7 

Perturbação por aumento da 
circulação de pessoas e 

veículos afetos à manutenção 
e reparação das infraestruturas 

N D E I R R P M P 

E 
E2; E3; E6; 

E7 

Afastamento por perturbação e 
presença das infraestruturas - 

Lobo 
N I P M R R P M P 

E E2 
Mortalidade direta por colisão 
com a turbina eólica - Aves 

N D E I R I P M P 

E E2 
Mortalidade direta por colisão 

com a turbina eólica - 
Morcegos 

N D E I R I P M P 

D D1; D2; D3 
Perturbação dos locais de 

repouso, alimentação e 
reprodução 

N D T I R R C M P 

D D1; D2; D3 
Mortalidade por esmagamento/ 
atropelamento por viaturas e 

máquinas 
N D E I R I I M P 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D); Sinal (natureza do impacte): Positivo (P); Negativo (N); Efeito; Direto (D); 
Indireto (I); Persistência: Esporádica (E); Temporário (T); Permanente (P); Frequência (ocorrência no tempo): Imediatos (I); Médio 
Prazo (M); Longo Prazo (L); Magnitude: Reduzida (R); Média (M); Elevada (E); Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I); 
Probabilidade (grau de certeza): Certo (C); Provável (P); Improvável/Probabilidade muito baixa(I); Capacidade de Minimização 
ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável nem compensável (N); Significância: Muito Significativo 
(M); Significativo (S); Pouco Significativo (P). 
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6.3.5 Impactes sobre os Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

6.3.5.1 Considerações Iniciais 

A reformulação do Projeto, nomeadamente a retirada de um aerogerador e respetivas estruturas 

associadas, como plataforma, vala de cabos e acesso permite reduzir de forma pontual os impactes 

negativos sobre os recursos hídricos e qualidade da água resultantes das três fases do Projeto 

(construção, exploração e desativação), pela diminuição da área de afetação (cerca de 8 000 m2), no 

entanto, considera-se que a classificação da magnitude e significado dos impactes mantem-se com a 

reformulação do Projeto (instalação de um só aerogerador). 

6.3.5.2 Fase de Construção 

Durante a fase de construção é necessário garantir que as linhas de água existentes nas áreas 

intervencionadas não são obstruídas (com a abertura de caminhos e deposição indevida de materiais 

resultantes das escavações, ou qualquer outro material utilizado durante a obra), caso contrário poderá 

gerar-se um impacte significativo. De acordo com o Desenho 7, verifica-se que não estão previstas 

intervenções nas linhas de água, tanto pela execução da fundação e da plataforma do aerogerador 

como do acesso. Durante a abertura da vala para a instalação dos cabos elétricos e de comunicação, 

poderá haver a interferência temporária de algumas linhas de água de caráter torrencial (Figura 16). 

Essa interferência será temporária já que após a colocação dos cabos a vala será fechada. 
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Figura 16 – Localização das áreas de interferência temporária de linhas de água.  

Salienta-se que de forma a evitar a afetação da linha de água que atravessa a área de estudo (rio 

Teixeira), a vala de cabos irá desenvolver-se ao longo do acesso existente do Parque Eólico de 

Pinheiro, não atravessando o vale, o que irá implicar a construção de uma vala de cabos de maior 

extensão, mas permitindo a preservação da linha de água e dos habitats a ela associados. 

As atividades de limpeza na zona de implantação das obras, que envolvem essencialmente operações 

de desmatação, remoção da camada superficial de solo e terraplenagens, produzem sedimentos que, 

no caso de ocorrência de chuvadas, podem ser arrastados para as linhas de água, afetando a sua 
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qualidade. Admite-se que se gerará um impacte negativo, indireto, temporário, imediato, de magnitude 

reduzida, reversível, provável, minimizável e pouco significativo. Apesar das linhas de água existentes 

na proximidade, poderem geralmente apresentar caudal nulo na maior parte do ano, poderão constituir 

zonas mais húmidas, o que não diminui a probabilidade de eventuais escorrências atingirem 

diretamente o meio hídrico. Neste impacte também se inclui o arrastamento de finos do tout-venant, a 

aplicar no acesso, resultante de chuvadas fortes. 

As atividades do estaleiro, nomeadamente a utilização das instalações sanitárias, as operações de 

betonagem, incluindo as lavagens das autobetoneiras, pavimentação e construção civil, são 

responsáveis pela produção de águas residuais e eventuais derrames acidentais de óleos, 

combustíveis e produtos afins, que ao serem rejeitados poderão contaminar os solos, caso não sejam 

aplicadas convenientemente as medidas de minimização propostas neste documento, gerando-se um 

impacte negativo, indireto, esporádico, a médio prazo, de magnitude média, irreversível, improvável, 

minimizável e pouco significativo. 

Realça-se que a ocorrência de impactes na fase de construção deste tipo de projetos sobre os recursos 

hídricos está diretamente dependente do comportamento do empreiteiro em obra, considerando-se de 

fácil minimização, desde que sejam aplicadas convenientemente as medidas de minimização propostas 

para a fase de construção. 

6.3.5.3 Fase de Exploração 

Caso se verifique a aplicação correta das medidas de minimização propostas neste estudo, as ações 

previstas na fase de exploração não afetarão a qualidade dos recursos hídricos superficiais. Contudo, 

e tal como na fase de construção, as operações de manutenção e reparação de equipamentos, em 

caso de derrames acidentais ou inadequado encaminhamento de óleos e produtos afins para os 

operadores de gestão de resíduos, poderão resultar num impacte negativo sobre linhas de água.  

Os impactes passíveis de se verificarem nesta fase são de carácter acidental e resultam das operações 

de manutenção e reparação de equipamentos. As operações de manutenção dos equipamentos e 

infraestruturas do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, poderão originar derrames 

acidentais de óleos e produtos afins, os quais deverão ser imediatamente contidos. Deste modo, não 

se considera que um eventual derrame possa causar um impacte significativo na qualidade das águas 

subterrâneas. Admite-se um impacte negativo, indireto, esporádico, a médio prazo, de magnitude 

média, reversível, improvável, minimizável e pouco significativo. 

À semelhança do exposto na fase de construção, um dos impactes que se pensa que ocorra durante o 

período de exploração é o arrastamento de finos do tout-venant aplicado nos caminhos resultante de 

chuvadas fortes, especialmente após as ações de manutenção dos caminhos. Com base nos 

elementos do projeto, considera-se que o impacte gerado seja negativo, indireto, esporádico, imediato, 

de magnitude reduzida, reversível, provável, minimizável e pouco significativo. 
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6.3.5.4 Fase de Desativação 

Na fase de desativação a remoção das infraestruturas poderá causar, temporariamente, um impacte 

sobre os recursos hídricos causado pelas mesmas atividades da fase de construção, com a 

possibilidade de escorrência de contaminantes químicos e biológicos, em situações acidentais 

resultante de comportamentos negligentes. Deste modo, admite-se que este impacte é negativo, direto, 

temporário, imediato, de magnitude reduzida, reversível, improvável, minimizável e pouco significativo. 

6.3.5.5 Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de impactes sobre os recursos hídricos e a qualidade 

da água, associados às fases de construção, de exploração e de desativação do Projeto. 

Quadro 13 – Síntese de impactes para o descritor Recursos Hídricos e Qualidade da Água. 

FASE 
AÇÕES 

GERADORAS DE 

IMPACTES 
INCIDÊNCIA 

IMPACTE 
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Ê
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S
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N
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Â
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C
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C 
C2;C3;C4; 
C5;C6;C10; 

C12 

Arrastamento de sólidos 
proveniente das áreas de 

intervenção 
N I T I R R P M P 

C C2; C3; C10 
Derrame acidental de óleos, 

lubrificantes e/ou 
combustíveis 

N I E M M I I M P 

E E3; E6 
Alteração da qualidade da 

água, devido à manutenção e 
reparação de equipamentos 

N I E M M R I M P 

E E1 
Arrastamento de sólidos finos 

do tout-venant. 
N I E I R R P M P 

D D1; D3 
Derrame acidental de óleos, 

lubrificantes e/ou 
combustíveis 

N D T I R R I M P 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D); Sinal (natureza do impacte): Positivo (P); Negativo (N); Efeito; Direto (D); 
Indireto (I); Persistência: Esporádica (E); Temporário (T); Permanente (P); Frequência (ocorrência no tempo): Imediatos (I); Médio 
Prazo (M); Longo Prazo (L); Magnitude: Reduzida (R); Média (M); Elevada (E); Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I); 
Probabilidade (grau de certeza): Certo (C); Provável (P); Improvável/Probabilidade muito baixa(I); Capacidade de Minimização 
ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável nem compensável (N); Significância: Muito Significativo 
(M); Significativo (S); Pouco Significativo (P). 

6.3.6 Impactes sobre a Paisagem 

6.3.6.1 Considerações Iniciais 

No que se refere ao descritor Paisagem, a supressão de um aerogerador implicará menores impactes 

na fase de construção pela redução da área (8 000 m2) na qual se prevê alterações na morfologia do 

terreno e afetação da vegetação existente pela fundação e plataforma do aerogerador, bem como o 

acesso e vala associados. 
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Refere-se que o aerogerador AG13 que se prevê instalar no projeto final situa-se no extremo dos 

valores apresentados no EIA para os aerogeradores que se previam instalar, ou seja a altura do eixo 

de rotação é de 111 m e o diâmetro de rotação é de 150 m. Face ao referido foram efetuadas novas 

simulações de visibilidade do aerogerador AG13 de acordo com as suas dimensões finais. 

Considera-se que apesar da introdução dos novos elementos no território implicar necessariamente 

alterações no ambiente visual da paisagem em virtude, quer das ações previstas durante a construção 

e desativação, quer da sua presença durante a exploração, a redução do n.º de aerogeradores a instalar 

de 2 para 1 e apesar de este ser de maiores dimensões, irá implicar uma redução dos potenciais 

impactes sobre a paisagem identificados e avaliados no EIA. 

6.3.6.2 Fase de Construção 

Os vários ecossistemas que compõem uma paisagem, interatuam num equilíbrio que se mantém e 

regenera ao longo do tempo. Intervir nessa harmonia significa esperar que ecossistemas, readquiram 

outro estado, que traduz a capacidade que a paisagem possui para absorver as intervenções humanas. 

Equacionando parâmetros como qualidade visual e absorção visual relativos a uma determinada 

paisagem, verifica-se que as zonas que apresentam áreas mais expostas em termos visuais são as 

mais sensíveis às mudanças e consequentemente aquelas onde se fazem sentir os maiores impactes, 

que é a situação que ocorre nos parques eólicos. 

Os impactes sobre a paisagem que se fazem sentir durante a fase de construção restringem-se à área 

de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro e à zona envolvente ao local da 

obra de construção. As diversas ações associadas à construção de um parque eólico geram desordem 

visual na zona, como seja a existência de lama, a emissão de poeiras, ruído, a constante circulação e 

movimentação de veículos e maquinaria pesada para transporte de diversos tipos de materiais e 

equipamentos, e para execução de escavações e operações de terraplanagem e betonagens, 

armazenamento temporário de materiais resultantes das escavações e outros materiais inertes, assim 

como a própria zona do estaleiro. 

Durante a construção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro prevê-se que a abertura de 

caminhos, a implantação do estaleiro, a abertura dos caboucos para a fundação da torre do 

aerogerador e execução da plataforma para a montagem do mesmo, assim como a abertura de valas 

para a instalação dos cabos elétricos, gerem impactes ao nível da componente biofísica da paisagem 

uma vez que originarão sempre movimentações de terras (e consequentemente alteração da 

morfologia original do terreno e destruição do coberto vegetal). Todavia, como atualmente já existem 

caminhos que possibilitam o acesso quase até aos locais de implantação do Sobreequipamento (o que 

diminui significativamente a alteração e o impacte causado na morfologia do terreno e 

consequentemente na paisagem), considera-se este impacte como negativo, direto, temporário, 

imediato, de magnitude reduzida, reversível, certo, minimizável e pouco significativo. Face à redução 
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da área a intervencionar (cerca de 8 000 m2) quando comparamos o projeto apresentado em EIA e o 

atual projeto reformulado, considera-se que o impacte referido se encontra minimizado. 

6.3.6.3 Fase de Exploração 

6.3.6.4 Avaliação da Visibilidade da Paisagem 

A paisagem ao ser o resultado de uma complexidade de interações ecológicas e culturais ao longo do 

tempo, manifesta características únicas em função do tipo e grau de interação entre esses processos. 

É por isso um todo complexo com importância ao nível da preservação dos ecossistemas, da 

biodiversidade, do património natural e construído. A Paisagem é também de usufruto dos habitantes 

locais ou dos que se deslocam até ela, assim como dos que a cruzam. 

Considera-se que a acessibilidade visual representa o grau de exposição visual a um determinado 

observador. Quanto maior for o número de observadores sobre uma determinada área, maior é a sua 

exposição visual (acessibilidade visual) e, consequentemente, maior é a sua sensibilidade visual a uma 

alteração, nesses locais. 

Para esta avaliação a metodologia aplicada segue as seguintes fases:  

1) Avaliação das áreas com aptidão visual sobre local de implantação do Sobreequipamento (na 

situação sem pontos notáveis) considerando a altura ao nível da nacelle e a altura das pás 

(situação mais gravosa); 

2) Seleção dos pontos notáveis – potenciais observadores e avaliação das bacias visuais de cada 

ponto notável; 

3) Análise integrada da visibilidade atual de outros parques existentes e após a instalação do novo 

aerogerador. 

Os pontos notáveis (com diferenciação entre permanentes e temporários) foram distribuídos 

uniformemente na área de estudo para as principais tipologias de acessibilidades e de forma a abranger 

as principais localidades e lugares da envolvente definida. 

Para a distribuição dos pontos notáveis, seguiram-se os seguintes critérios: 

 Pontos de observação permanentes: Povoação/Núcleo Rural; 

 Pontos de observação temporários: vértices geodésicos, capelas, ocorrências patrimoniais e 

etnográficas (p.ex., Muralha das Portas de Montemuro) e rede viária com espaçamentos acima 

500 m para estradas (consideraram-se alguns pontos em cruzamentos de alguns caminhos 

agrícolas); 
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Fonte: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5002 

Fotografia 9 – Ruínas da Muralha das Portas de Montemuro. 

Na área de estudo apenas foi assinado um ponto na tipologia de Património, tendo com critério a 

seleção daqueles que são Património Cultural Protegido e classificado como Imóvel de Interesse 

Público pela Direção Geral do Património Cultural (DGPC) com aptidão visual sobre os aerogeradores 

em estudo. Este ponto designa-se por “Ruínas da muralha das Portas de Montemuro” (Fotografia 9), 

que de acordo com a DGPC trata-se de um «Povoado da Idade do Ferro com ocupação romana e 

medieval, com muralha de presumível planta circular. As Portas de Montemuro abrangem a divisão 

entre os concelhos de Castro Daire e Cinfães». Não foi considerado um local na Ponte e via medieval 

em Panchorra, classificada em 2013 como Monumento de Interesse Público, pela DGPC 

(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=15540.) 

Os pontos notáveis apresentam-se no Quadro 14. 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5002
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=15540
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Quadro 14 – Pontos notáveis. 

 

Nota: Sistema de Coordenadas WGS 84 

ID DESCRIÇÃO OBSERVADOR TIPO Longitude Latitude

1 Cruz de Rossão Temporário Turismo 7° 56' 35.836" W 40° 58' 29.371" N

2 Campo Benfeito Permanente Povoação 7° 55' 40.837" W 40° 59' 48.889" N

3 Panchorra Permanente Povoação 7° 58' 6.633" W 41° 0' 51.746" N

4 Gralheira Permanente Povoação 7° 58' 14.585" W 41° 0' 17.201" N

5 Bustelo Permanente Povoação 8° 0' 53.002" W 41° 0' 8.161" N

6 Alhõeses Permanente Povoação 8° 0' 46.637" W 40° 59' 7.714" N

7 Mós Permanente Povoação 8° 2' 4.717" W 40° 56' 42.416" N

8 Faifa Permanente Povoação 8° 0' 16.496" W 40° 57' 4.915" N

9 Póvoa de Montemuro Permanente Povoação 7° 59' 21.404" W 40° 56' 23.741" N

10 Ribas Permanente Povoação 7° 58' 43.954" W 40° 55' 28.395" N

11 Sobradinho Permanente Povoação 7° 58' 12.310" W 40° 55' 55.671" N

12 Cetos Permanente Povoação 7° 58' 14.930" W 40° 56' 28.625" N

13 Pereira Permanente Povoação 7° 57' 50.539" W 40° 56' 37.495" N

14 Picão Permanente Povoação 7° 57' 0.344" W 40° 56' 53.028" N

15 Codeçais Permanente Povoação 7° 56' 16.707" W 40° 56' 9.217" N

16 Carvalhosa Permanente Povoação 7° 57' 16.018" W 40° 57' 51.041" N

17 Pinheiro Permanente Povoação 7° 58' 53.785" W 40° 55' 9.022" N

18 Ermida Permanente Povoação 7° 58' 19.541" W 40° 55' 20.963" N

19 Desfeita Permanente Povoação 7° 59' 38.262" W 40° 55' 6.799" N

20 Eiriz Permanente Povoação 8° 1' 41.894" W 40° 56' 7.897" N

21 Outeiro de Eiriz Permanente Povoação 8° 1' 27.810" W 40° 56' 8.520" N

22 Rossão Permanente Povoação 7° 56' 9.946" W 40° 59' 10.328" N

23 VG Penedo do Nuno Temporário Vértice geodésico 7° 55' 18.392" W 40° 58' 39.649" N

24 VG Mentemuro Temporário Vértice geodésico 8° 0' 1.053" W 40° 57' 38.277" N

25 VG Lameira Temporário Vértice geodésico 8° 1' 58.371" W 40° 57' 50.907" N

26 VG Fraga do Meio Alqueire Temporário Vértice geodésico 7° 56' 25.149" W 40° 57' 26.395" N

27 VG S. Simão Temporário Vértice geodésico 8° 0' 19.641" W 40° 55' 58.458" N

28 N321 Temporário Estrada nacional 8° 1' 41.441" W 40° 59' 10.881" N

29 N321 Temporário Estrada nacional 7° 56' 4.762" W 40° 56' 44.415" N

30 N321 Temporário Estrada nacional 7° 56' 50.291" W 40° 56' 58.181" N

31 N321 Temporário Estrada nacional 7° 58' 23.783" W 40° 57' 18.631" N

32 M550 Temporário Estrada municipal 7° 59' 17.286" W 40° 56' 38.424" N

33 M550 Temporário Estrada municipal 7° 58' 39.659" W 40° 57' 1.373" N

34 CM1127 Temporário Caminho municipal 8° 1' 41.854" W 40° 56' 54.747" N

35 CM1127 Temporário Caminho municipal 8° 1' 46.279" W 40° 56' 22.272" N

36 N321 Temporário Estrada nacional 8° 1' 2.362" W 40° 58' 17.596" N

37 M553-2 Temporário Estrada municipal 8° 0' 45.245" W 40° 58' 32.427" N

38 M550-1 Temporário Estrada municipal 8° 1' 0.936" W 40° 56' 0.165" N

39 M550-1 Temporário Estrada municipal 8° 0' 14.644" W 40° 56' 26.338" N

40 N225 Temporário Estrada nacional 7° 59' 12.767" W 40° 54' 54.960" N

41 N225 Temporário Estrada nacional 7° 57' 43.193" W 40° 55' 7.474" N

42 CM1139 Temporário Caminho municipal 7° 57' 16.851" W 40° 55' 45.662" N

43 CM1139 Temporário Caminho municipal 7° 57' 11.337" W 40° 56' 21.985" N

44 N321 Temporário Estrada nacional 7° 56' 56.148" W 40° 57' 30.518" N

45 N321 Temporário Estrada nacional 7° 55' 35.064" W 40° 56' 32.249" N

46 CM1126 Temporário Caminho municipal 7° 56' 59.554" W 40° 58' 52.235" N

47 CM1126 Temporário Caminho municipal 7° 57' 9.033" W 40° 59' 22.919" N

48 CM1126 Temporário Caminho municipal 7° 57' 49.442" W 40° 59' 48.473" N

49 CM1030 Temporário Caminho municipal 7° 58' 54.591" W 41° 0' 30.361" N

50 M553-1 Temporário Estrada municipal 7° 57' 58.899" W 41° 0' 31.190" N

51 M553-1 Temporário Estrada municipal 7° 57' 33.388" W 41° 0' 52.892" N

52 CM1030 Temporário Caminho municipal 7° 59' 29.709" W 41° 1' 4.180" N

53 Minas do Pombeiro Temporário Ruína 8° 1' 51.335" W 40° 57' 23.395" N

54 M550-1 Temporário Estrada municipal 8° 0' 15.068" W 40° 56' 39.636" N

55 VG Montemuro Temporário Vértice geodésico 7° 59' 15.813" W 40° 58' 26.301" N

56 Capela S. Mamede Temporário Religioso 7° 57' 13.853" W 40° 55' 55.233" N

57 Ponte da Ermida Temporário Estrada nacional 7° 57' 46.007" W 40° 55' 15.517" N

58 Moção Permanente Povoação 8° 0' 0.815" W 40° 55' 12.321" N

59 Muralha das Portas do Montemuro Temporário Património 8° 0' 37.261" W 40° 57' 58.964" N



EÓLICA DA CABREIRA, S.A. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SINTESE (REFORMULAÇÃO DO 
PROJETO) 

 

 19116 – Eólica da Cabreira, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

70 

Na área de estudo o património classificado encontra-se na sua grande maioria localizados na área 

rural (sítios de interesse arqueológico, património cultural). Ao nível de cada povoação (independente 

de ter no seu interior elementos patrimoniais) povoações apenas se individualizou um ponto notável, 

estando incluído nos pontos “Povoação”. 

No total consideraram-se 37 pontos de observação temporários e 22 pontos permanentes. A diferença 

entre postos de observação permanentes e temporários decorre sobretudo da elevada densidade da 

malha rodoviária que liga os pequenos aglomerados urbanos. 

Cada uma das fases, previamente referidas, é detalha de seguida. De salientar que esta análise é feita 

considerando que não existe cobertura de uso do solo, avaliando por isso a pior situação possível em 

relação à maior exposição visual. 

6.3.6.4.1 Bacias visuais dos Pontos Notáveis 

No Desenho 13 (folha 1) apresenta-se a aptidão visual dos pontos notáveis do projeto de 

Sobreequipamento reformulado, que é em tudo idêntica à apresentada no Relatório Síntese do EIA, já 

que se mantiveram os mesmos pontos notáveis do EIA. 

A cartografia produzida em termos de análise da paisagem teve por base a produção de um modelo 

digital de terreno, partindo da topografia da carta militar escala 1:25 000 (curvas de nível com 

equidistância de 10 m), da qual resultou uma matriz com pixel de 10 m (posteriormente foi reduzido 

para uma resolução de 5 m). 

Os critérios para as bacias de visualização foram os seguintes: 

 Ângulo vertical: +90º a -90º; 

 Ângulo horizontal: 360º; 

 Altura do ponto de observação: 1,75 m (não foi considerada nenhuma altura para o ponto alvo); 

 Coeficiente de refração da luz: 0,13. 

 Alcance visual: 5 km 

Quadro 15 – Bacias Visuais dos Pontos notáveis. 

PONTOS NOTÁVEIS APTIDÃO VISUAL ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Pontos notáveis 

Sem visibilidade 3102,3 30,0 

Com visibilidade 7226,1 70,0 

A seleção de pontos permite uma boa cobertura da área de estudo. 
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Figura 17 – Aptidão visual dos Pontos Notáveis. 

O estudo das bacias revela que a área de estudo apresenta uma grande visibilidade para os pontos 

notáveis selecionados (70%) e que a maior parte dessa área é visível até 4 pontos notáveis 

(aproximadamente 60%). As áreas com maior exposição para os pontos notáveis encontram-se 

imediatamente a sul da área de estudo do Projeto (coincidem com as áreas sem grande expressão 

humana) ao longo da estrada ER321 entre as povoações de Carvalhosa, Faifa e Póvoa de Montemuro. 

A análise efetuada, não considera a existência dos povoamentos florestais existentes nem outro tipo 

de volumetrias que na prática funcionam como obstáculos à visibilidade, dai que o resultado em termos 

de bacias visuais dos pontos seja o equivalente a um cenário de total exposição. 

Nas figuras seguintes apresenta-se a aptidão visual dos pontos notáveis permanentes e temporários 

(Desenho 13; folhas 2, 3 e 4), considerando o projeto reformulado. 
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Figura 18 – Visibilidade dos Pontos Permanentes. 

Quadro 16 – Bacias Visuais dos Pontos Permanentes. 

PONTOS NOTÁVEIS APTIDÃO VISUAL ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Permanentes 

Sem visibilidade 2261,3 21,9 

Com visibilidade 8067,1 78,1 

De salientar que os pontos notáveis permanentes mais próximos, situam-se um pouco acima de 2 km, 

das estruturas do projeto. 
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Figura 19 – Visibilidade dos Pontos Temporários. 

Quadro 17 – Bacias Visuais dos Pontos Temporários. 

PONTOS NOTÁVEIS APTIDÃO VISUAL ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Temporários 

Sem visibilidade 3942,0 38,2 

Com visibilidade 6386,4 61,8 
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Figura 20 – Visibilidade dos Pontos Temporários (Turismo e Património). 

Em síntese uma parte significativa da área de estudo apresenta visibilidade quer para os pontos 

permanentes quer para os pontos temporários. Assim, a visibilidade dos pontos permanentes 

corresponde a cerca de 78% da área de estudo, sendo de 62%, no caso de pontos temporários. 

As poucas unidades dedicadas ao turismo existente na área de estudo apresentam uma reduzida 

visibilidade para a área de estudo, o mesmo sucedendo com a área das Muralhas das Portas de 

Montemuro. No entanto, convém notar que, atualmente já apresentam visibilidade para os 

aerogeradores em exploração. 

Destaque ainda para a existência de diversos percursos pedestres de trekking, sobretudo a norte da 

área do Sobreequipamento, alguns dos quais com percursos ao longo de parques em exploração, 

aproveitando os acessos construídos, perfeitamente integrados nas rotas turísticas. 
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Figura 21 – Percursos Pedestres. 

Não foi efetuada qualquer distinção relativamente aos pontos temporários já que a tipologia das 

estradas é muito semelhante. 

Da análise dos pontos notáveis, avaliou-se as distâncias ao aerogerador (Quadro 18) e a respetiva 

visibilidade. Verificou-se que dos notáveis, 20 apresentam visibilidade sobre o AG13, dos quais apenas 

cinco são povoações. 

Quadro 18 – Distância (km) dos pontos notáveis ao aerogerador (azul com visibilidade) 

ID DESCRIÇÃO OBSERVADOR TIPO 
DISTÂNCIA (KM) 

AG13 

1 Cruz de Rossão Temporário Turismo 3.4 

2 Campo Benfeito Permanente Povoação 5.9 

3 Panchorra Permanente Povoação 5.9 

4 Gralheira Permanente Povoação 4.8 

5 Bustelo Permanente Povoação 5.3 
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ID DESCRIÇÃO OBSERVADOR TIPO 
DISTÂNCIA (KM) 

AG13 

6 Alhões Permanente Povoação 3.7 

7 Mós Permanente Povoação 4.9 

8 Faifa Permanente Povoação 2.4 

9 Póvoa de Montemuro Permanente Povoação 2.6 

10 Ribas Permanente Povoação 4.2 

11 Sobradinho Permanente Povoação 3.5 

12 Cetos Permanente Povoação 2.5 

13 Pereira Permanente Povoação 2.5 

14 Picão Permanente Povoação 3.0 

15 Codeçais Permanente Povoação 4.7 

16 Carvalhosa Permanente Povoação 2.2 

17 Pinheiro Permanente Povoação 4.8 

18 Ermida Permanente Povoação 4.5 

19 Desfeita Permanente Povoação 5.0 

20 Eiriz Permanente Povoação 5.0 

21 Outeiro de Eiriz Permanente Povoação 4.7 

22 Rossão Permanente Povoação 4.6 

23 VG Penedo do Nuno Temporário Vértice geodésico 5.2 

24 VG Montemuro Temporário Vértice geodésico 1.7 

25 VG Lameira Temporário Vértice geodésico 4.4 

26 VG Fraga do Meio Alqueire Temporário Vértice geodésico 3.5 

27 VG S. Simão Temporário Vértice geodésico 3.9 

28 N321 Temporário Estrada nacional 4.8 

29 N321 Temporário Estrada nacional 4.3 

30 N321 Temporário Estrada nacional 3.2 

31 N321 Temporário Estrada nacional 1.0 

32 M550 Temporário Estrada municipal 2.1 

33 M550 Temporário Estrada municipal 1.4 

34 CM1127 Temporário Caminho municipal 4.3 

35 CM1127 Temporário Caminho municipal 4.8 

36 N321 Temporário Estrada nacional 3.2 

37 M553-2 Temporário Estrada municipal 3.1 

38 M550-1 Temporário Estrada municipal 4.4 

39 M550-1 Temporário Estrada municipal 3.1 

40 N225 Temporário Estrada nacional 5.3 

41 N225 Temporário Estrada nacional 5.1 

42 CM1139 Temporário Caminho municipal 4.3 

43 CM1139 Temporário Caminho municipal 3.5 

44 N321 Temporário Estrada nacional 2.7 



EÓLICA DA CABREIRA, S.A. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SINTESE (REFORMULAÇÃO DO 
PROJETO) 

 

 19116 – Eólica da Cabreira, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

77 

ID DESCRIÇÃO OBSERVADOR TIPO 
DISTÂNCIA (KM) 

AG13 

45 N321 Temporário Estrada nacional 5.1 

46 CM1126 Temporário Caminho municipal 3.3 

47 CM1126 Temporário Caminho municipal 3.8 

48 CM1126 Temporário Caminho municipal 4.1 

49 CM1030 Temporário Caminho municipal 5.1 

50 M553-1 Temporário Estrada municipal 5.3 

51 M553-1 Temporário Estrada municipal 6.1 

52 CM1030 Temporário Caminho municipal 6.2 

53 Minas do Pombeiro Temporário Ruína 4.3 

54 M550-1 Temporário Estrada municipal 2.8 

55 VG Montemuro Temporário Vértice geodésico 1.4 

56 Capela S. Mamede Temporário Religioso 4.1 

57 Ponte da Ermida Temporário Estrada nacional 4.8 

58 Moção Permanente Povoação 5.0 

59 Muralha das Portas do Montemuro Temporário Património 2.5 

As estradas são pontos notáveis temporários. Da análise da aptidão visual do aerogerador, 

selecionaram-se pontos notáveis localizados em estrada, com visibilidade para o aerogerador em 

estudo. As estradas com visibilidade em troços do seu comprimento são a estrada M550-1 

(Fotografia 10), R321 (Fotografia 11) e M1139. 

 
Fonte: street view do google earth. 

Fotografia 10 – Vista de ponto notável da estrada M550-1, do lado esquerdo povoação de Faifa. 

 
Fonte: street view do google earth. 

Fotografia 11 – Vista de ponto notável da estrada R321, do lado esquerdo povoação de Alhões. 
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O Quadro 19 sistematiza a população residente e o número de edifícios exclusivamente residenciais 

de cada povoação com visibilidade sobre o aerogerador – Cetos, Pereira, Póvoa de Montemuro, Picão 

e Pereiro (Vila Seca) – através dos publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (CENSOS, 2011). 

Considerou-se que a totalidade da área urbanizada das referidas povoações apresenta visibilidade para 

o novo aerogerador. 

Quadro 19 – População residente e nº de edifícios para os pontos notáveis “Povoação” com visibilidade 

sobre o aerogerador em estudo (dados dos CENSOS, 2011) 

 
LUGAR (POVOAÇÃO) 

POPULAÇÃO RESIDENTE 

(Nº DE INDIVÍDUOS RESIDENTES) 
NÚMERO DE EDIFÍCIOS 

1 Cetos 187 146 

2 Pereira  133 122 

3 Póvoa de Montemuro 95 120  

4 Picão 82 123 

5 Pinheiro (Vila Seca) 76 94 

 

  

Figura 22 – Detalhe das povoações de Picão, Pereira e 

Cetos - aptidão visual (azul). 

Figura 23 – Detalhe da povoação de Póvoa de 

Montemuro - aptidão visual (azul). 

6.3.6.4.2 Aptidão Visual do Aerogerador do Sobreequipamento 

No Desenho 16 (folha 2) apresenta-se a aptidão visual do novo aerogerador a instalar, que foi 

reformulada em relação à apresentada no Relatório Síntese do EIA de acordo com as dimensões finais 

do aerogerador AG13. 
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Figura 24 – Aptidão Visual do novo aerogerador. 

A representação da bacia visual do aerogerador consta do Desenho 23. 

No Quadro 20 apresenta-se a comparação entre a área e percentagem da aptidão visual dos dois 

aerogeradores previstos instalar no projeto apresentado em EIA e a aptidão visual do aerogerador 

previsto instalar no âmbito do projeto reformulado. 

Quadro 20 – Aptidão Visual do novo aerogerador. 

PROJETO APTIDÃO VISUAL 

PROJETO APRESENTADO 

NO EIA  
(2 AEROGERADORES) 

PROJETO REFORMULADO 
(1 AEROGERADOR) 

ÁREA (HA) ÁREA (%) ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Aerogerador 

Visibilidade para a torre e nacelle 
2205,1 
(3265,8) 

21,3 (31,16) 
1966,8 
(2909,7) 

19,0 (28,2) 

Áreas sem visibilidade 8123,3 78,7 8361,5 81,0 

Total 10328.4 100,0 10328.4 100,0 

Nota: entre parênteses, visibilidade considerando a altura até ao topo das pás. 
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Pela análise do Quadro 20, verifica-se que existe um aumento das áreas sem visibilidade, quando 

passamos da instalação de 2 aerogeradores para um só aerogerador (apesar deste ser mais alto), 

reduzindo-se assim o impacte visual global do projeto. 

 
Figura 25 – Aptidão Visual do aerogerador AG13. 

De seguida, apresenta-se uma simulação em 3D que pretende exemplificar o enquadramento do novo 

aerogerador na paisagem envolvente. 
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Figura 26 - Estudo 3D do projeto (aerogerador novo AG13 e acesso novo a partir do AG11 existente). 

Conforme se pode observar pela modelação da aptidão visual do Projeto, a aptidão visual na área de 

estudo não é significativa, dai que seja expetável que ocorram alguns impactes, facto que se explica 

sobretudo pela orografia da área de estudo em análise. Esta análise é complementada com a 

modelação das bacias visuais dos pontos notáveis e deve ser integrada com a análise da visibilidade 

dos aerogeradores já existentes no Desenho 16 (folha 1). 

Analisando a bacia de visualização do novo aerogerador, a visibilidade será mais notória, sobretudo a 

sul da linha de festo secundária definida pela Serra de Montemuro. 
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Figura 27 – Áreas com visibilidade para o novo aerogerador e linha de festo secundária. 

6.3.6.4.3 Aptidão Visual dos Aerogeradores em Exploração 

A figura seguinte ilustra a visibilidade dos aerogeradores existentes na área de estudo (Desenho 16; 

folha 1). Dentro da área de estudo identificaram-se 83 aerogeradores dos Parques Eólicos de 

Arada/Montemuro, Alto do Talefe, Bustelo, Cabril, Carvalhosa, Pinheiro, São Macário II e Sobrado. 
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Figura 28 – Áreas com visibilidade para os aerogeradores existentes. 

Na situação atual a quase totalidade da área de estudo (cerca de 83%) já tem visibilidade para os 

diferentes aerogeradores em exploração dentro da área estudo da paisagem. 

Quadro 21 – Aptidão Visual dos aerogeradores existentes. 

PROJETO APTIDÃO VISUAL ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Aerogeradores 
(83) 

Visibilidade para a torre e nacelle 8590,5 83,2 

Áreas sem visibilidade 1737,8 16,8 

Total 10328,4 100,0 

 



EÓLICA DA CABREIRA, S.A. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SINTESE (REFORMULAÇÃO DO 
PROJETO) 

 

 19116 – Eólica da Cabreira, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

84 

 
Figura 29 – Áreas com visibilidade para os aerogeradores existentes e áreas com nova visibilidade pelo 

Sobreequipamento. 

Comparando a visibilidade do novo aerogerador com a visibilidade dos aerogeradores existentes as 

novas áreas afetadas têm pouca expressão territorial (Desenho 16; folha 3), abrangendo sobretudo a 

zona sul da área de estudo, sobretudo em zonas sem edificado. O território abrangido e que, até aqui 

não tinha visibilidade para qualquer dos aerogeradores em exploração, corresponde a 0,5% da área de 

estudo (aprox. 54 ha). 

Para a identificação e avaliação dos impactes na paisagem gerados pelo novo aerogerador do Parque 

Eólico de Pinheiro, são considerados os dados resultantes da análise e caracterização da paisagem – 

destacando-se a sensibilidade e a qualidade da paisagem - e da acessibilidade visual. A integração 

destes dados permitirá avaliar o tipo de impactes esperados. 

Do estudo da acessibilidade visual é possível sintetizar no Quadro 49 o número de pontos notáveis 

com visibilidade, a relação com as distâncias ao aerogerador, e o número de potenciais observadores 

nas povoações (número de habitantes dos censos 2011) de forma a quantificar o tipo de impacte 

ambiental. 
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Quadro 22 – Síntese da acessibilidade visual. 

AEROGERADOR 

Nº DE 

PONTOS 

NOTÁVEIS 

COM 

VISIBILIDADE 

TIPOLOGIA 

PONTOS 

POVOAÇÕES 

DISTÂNCIA DO PONTO AO 

AEROGERADOR (M) 
N TOTAL 

OBSER. 
(CENSOS 

2011) 

TIPOLOGIA 

PONTOS 

INFRAESTRUTURA 

TIPOLOGIA 

PONTOS 

PATRIMÓNIO <2000 
2000 

e 
4000 

> 4000 

A13 20 5 0 4 1 573 0 0 

Da interpretação do Quadro 22, não existem povoações com visibilidade sobre o aerogerador, a 

distâncias inferiores a 2 km. O principal ponto de património (inicialmente selecionado pela relativa 

proximidade), não apresenta exposição visual sobre o aerogerador. No que se refere aos pontos de 

observadores temporários em deslocações (estradas), de realçar que, pela cota a que será construído, 

o AG13, estará potencialmente mais exposto. 

Da interpretação do cruzamento entre a bacia visual do aerogerador (aptidão visual) e a qualidade da 

paisagem, cerca de 81% da área de estudo não apresenta visibilidade sobre o aerogerador A13, e 

1,8% da área de estudo apresenta visibilidade sobre áreas com qualidade da paisagem média.  

Cerca de 12% da área de estudo apresenta-se potencialmente exposta ao aerogerador, em qualidade 

visual muito elevada (Quadro 23). 

Quadro 23 – Aptidão visual e qualidade. 

AEROGERADOR APTIDÃO VISUAL VS. QUALIDADE ÁREA (HA) ÁREA (%) 

A13 

Sem visibilidade 8348,4 80,8 

Com visibilidade 

Muito baixa 36,4 0,4 

Baixa 34,2 0,3 

Média 185,7 1,8 

Elevada 437,6 4,2 

Muito elevada 1286,1 12,5 

Da interpretação entre os dados da sensibilidade da paisagem e as bacias visuais (aptidão visual) do 

novo aerogerador, cerca de 6% da área de estudo apresenta maior visibilidade potencial em zonas com 

sensibilidade muito elevada. A área com maior visibilidade corresponde à classe de sensibilidade mais 

elevada (Quadro 24). 

Quadro 24 – Aptidão visual e sensibilidade. 

AEROGERADOR APTIDÃO VISUAL VS. SENSIBILIDADE ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

A13 

Sem visibilidade 8348,4 80,8 

Com visibilidade 

Muito baixa 61,2 0,6 

Baixa 110,6 1,1 

Média 317,9 3,1 

Elevada 873,5 8,5 

Muito elevada 616,7 6,0 
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Na área do projeto, a sensibilidade da paisagem enquadra-se maioritariamente nas classes com maior 

sensibilidade (Figura 30). 

 
Figura 30 – Detalhe à área de estudo do Sobreequipamento – sensibilidade visual 

Na Figura 31 observa-se um detalhe das bacias visuais dos pontos notáveis à área do projeto, onde 

se verifica a informação já referida anteriormente, onde o novo aerogerador pode ser observado 

até por 3 pontos notáveis.  
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Figura 31 – Detalhe à área de estudo do Sobreequipamento – bacias visuais dos pontos notáveis. 

Em suma, durante a fase de exploração, considerando que as medidas de integração paisagística estão 

concretizadas, os impactes previstos na paisagem são de ordem visual e pouco significativos. 

As povoações mais afetadas por este impacte são as que se localizam na proximidade do aerogerador 

com amplitude visual sobre o mesmo. Contudo, a povoação mais próxima com visibilidade localiza-se 

a somente 2,2 km de distância. 

Um Sobreequipamento de aerogeradores compreende sempre novos elementos introduzidos na 

paisagem, que provocam sempre impacte. No entanto, no caso concreto, não se prevê que o mesmo 

tenha repercussões no carácter e qualidade da paisagem, uma vez que estará integrado no parque 

eólico existente. Deste modo, o impacte é considerado negativo, de magnitude reduzida, certo, 

permanente, reversível, imediato e pouco significativo. 

6.3.6.5 Fase de Desativação 

Prevê-se que, no fim do período de exploração, o novo elemento que compõe o Sobreequipamento do 

Parque Eólico de Pinheiro seja desmantelado, sendo o seu impacte semelhante ao criado pelas 

alterações na estrutura decorrentes de ações de caráter temporário (impacte negativo, direto, 

temporário, imediato, de magnitude reduzida, reversível, certo, minimizável), logo pouco significativo. 
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Por último, ocorrerá o restabelecimento da atual paisagem, o que constitui um impacte positivo, direto, 

permanente, imediato, de magnitude média, reversível, certo e significativo. 

6.3.6.6 Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de impactes sobre a paisagem, associados às fases de 

construção, de exploração e de desativação do Projeto. 

Quadro 25 – Síntese de impactes para o descritor Paisagem. 

FASE 
AÇÕES 

GERADORAS 

DE IMPACTES 
INCIDÊNCIA 
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C 
C2; C3; C4; 
C5; C7; C9 

Alterações na estrutura da 
paisagem decorrentes de 

ações de caráter temporário 
N D T I R R C M P 

E E2 Impacte visual do aerogerador N D P I R R C N S 

E E1 Impacte visual do novo acesso N D P I R R C M P 

D D1; D2;D3 
Desorganização espacial e 

funcional da paisagem 
N D T I R R C M P 

D D4 
Restabelecimento da atual 

paisagem 
P D P I M R C - S 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D); Sinal (natureza do impacte): Positivo (P); Negativo (N); Efeito; Direto (D); 
Indireto (I); Persistência: Esporádica (E); Temporário (T); Permanente (P); Frequência (ocorrência no tempo): Imediatos (I); Médio 
Prazo (M); Longo Prazo (L); Magnitude: Reduzida (R); Média (M); Elevada (E); Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I); 
Probabilidade (grau de certeza): Certo (C); Provável (P); Improvável/Probabilidade muito baixa(I); Capacidade de Minimização 
ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável nem compensável (N); Significância: Muito Significativo 
(M); Significativo (S); Pouco Significativo (P). 

6.3.7 Impactes sobre a Qualidade do Ar 

6.3.7.1 Considerações iniciais 

A análise efetuada no Relatório Síntese do EIA para o fator qualidade do ar mantém-se igual apesar 

da alteração do projeto.  

Refere-se ainda que, a implantação de um só aerogerador em vez dos dois previsto no EIA irá implicar 

uma redução de tráfego de veículos pesados e ligeiros nas diversas vias de comunicação de acesso à 

área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, face à redução da dimensão 

da obra, o que irá conduzir a uma redução da emissão de poluentes atmosféricos e a uma redução dos 

impactes associados.  
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6.3.7.2 Fase de Construção 

Os impactes sobre a qualidade do ar durante a fase de construção devem-se à utilização de maquinaria 

pesada e ao aumento temporário de tráfego de veículos pesados e ligeiros nas diversas vias de 

comunicação de acesso à área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

(atravessamento das povoações de Fermentões (Tendais), Cimo da Vila e Macieira) para a execução 

das diversas operações envolvidas na fase de construção, responsáveis pela emissão de gases como 

o monóxido de carbono, óxidos de azoto, óxidos de enxofre e partículas sólidas. De referir também, 

que as ações de construção mais penalizadoras sobre este último aspeto, são as ações de escavação 

e de movimentação/deposição de terras, que são responsáveis pela libertação de poeiras. 

Estima-se que, dada a localização do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, as emissões 

de poeiras e gases não sejam muito significativas e que a capacidade de dispersão da atmosfera seja 

suficiente para que não se verifiquem concentrações muito elevadas de poluentes atmosféricos nas 

zonas envolventes, resultando deste modo num impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, certo, 

imediato, temporário, reversível, minimizável e pouco significativo. 

6.3.7.3 Fase de Exploração 

As ações decorrentes da exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro não afetarão 

negativamente a qualidade do ar. A produção de energia através desta tecnologia não implica qualquer 

tipo de emissão gasosa poluente. 

Por outro lado, e numa perspetiva mais abrangente, salienta-se o facto de que a produção de energia 

elétrica a partir de uma fonte renovável como o sol permitirá evitar a emissão de poluentes atmosféricos 

e gases com efeito de estufa, comparativamente às formas convencionais de produção de energia. 

Assim, considerando a produtividade média anual do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, 

estimada em 15,1 GWh/ano e o fator de emissão de CO2 do Sistema Electroprodutor Nacional 

(310 t CO2/GWh), indicado pela DGEG, relativo a dados de 2021 das emissões do Sistema 

Electroprodutor Nacional, que resultam dos dados do consumo das diversas fontes de energia primária 

(Gás Natural, Hulha, etc.) nas centrais produtoras de energia elétrica (Grandes Térmicas, Cogeração 

e Outras Térmicas) em Portugal, estima-se que se evitem anualmente a emissão de cerca de  

3 825 t de CO2 para a atmosfera (DGEG, 2018). O valor referido é ligeiramente superior ao apresentado 

no Relatório Síntese do EIA, porque se estima uma maior produção anual com a implementação deste 

novo aerogerador (mais eficiente) face à produção esperada no EIA (15,1 GWh/ano com o presente 

projeto versus 11 GWh/ano no projeto apresentado no EIA). 

Face ao exposto, admite-se que durante a fase de exploração se gera um impacte positivo, direto, de 

magnitude média, certo, imediato, permanente, reversível, compensável e significativo. 
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6.3.7.4 Fase de Desativação 

Durante a fase de desativação, à semelhança do que ocorre durante a fase de construção, são 

expectáveis impactes negativos idênticos, pois não só irão ocorrer movimentações de máquinas e 

veículos, como irá ser necessário realizar movimentação de terras. Assim, considera-se que o impacte 

é negativo, de magnitude reduzida, direto, certo, imediato, temporário, reversível, minimizável e pouco 

significativo. 

6.3.7.5 Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de impactes sobre a qualidade do ar, associados às 

fases de construção, de exploração e de desativação do Projeto. 

Quadro 26 – Síntese de impactes para o fator qualidade do ar. 

FASE 
AÇÕES GERADORAS 

DE IMPACTES 
INCIDÊNCIA 

IMPACTE 
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C 
C2; C3; C4; C5; C6; 

C7; C8; C9; C10; 
C12;  

Degradação da 
qualidade do ar, devido 
à emissão de gases e 

poeiras 

N D T I R R C M P 

E E4 
Redução da emissão de 

CO2 para a atmosfera 
P D P I M R C M S 

D  D2; D3; D4 

Degradação da 
qualidade do ar, devido 
à emissão de gases e 

poeiras 

N D T I R R C M P 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D); Sinal (natureza do impacte): Positivo (P); Negativo (N); Efeito; Direto (D); 
Indireto (I); Persistência: Esporádica (E); Temporário (T); Permanente (P); Frequência (ocorrência no tempo): Imediatos (I); Médio 
Prazo (M); Longo Prazo (L); Magnitude: Reduzida (R); Média (M); Elevada (E); Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I); 
Probabilidade (grau de certeza): Certo (C); Provável (P); Improvável/Probabilidade muito baixa(I); Capacidade de Minimização 
ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável nem compensável (N); Significância: Muito Significativo 
(M); Significativo (S); Pouco Significativo (P). 

6.3.8 Impactes sobre o Ambiente Sonoro 

6.3.8.1 Considerações Iniciais 

Face à redução do n.º de aerogeradores a implementar com o presente projeto (de dois para um) e à 

alteração das características do aerogerador a instalar, foram efetuadas novas simulações do ruído 

com base no projeto atual, cujos resultados se apresentam de seguida. 
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6.3.8.2 Fase de Construção 

Durante esta fase serão levadas a cabo um conjunto de ações passíveis de gerarem níveis sonoros 

com algum significado, nomeadamente: 

- instalação e utilização do estaleiro; 

- construção do acesso, da plataforma e fundação do aerogerador, abertura/fecho da vala de 

cabos; 

- montagem do aerogerador; 

- recuperação paisagística das áreas intervencionadas; 

- movimentação de viaturas e máquinas para a execução das várias intervenções, incluindo o 

transporte de materiais e circulação de pesados. 

Assim, durante esta fase, é expectável a ocorrência de um aumento temporário dos níveis de ruído 

ambiente na envolvente dos locais de obra. As múltiplas operações e atividades diferenciadas que 

integram as obras na fase de construção, geram níveis de ruído, normalmente, temporários e 

descontínuos em função de diversos fatores dificultam a previsão, em termos quantitativos, dos níveis 

sonoros resultantes. De referir, ainda, que o carácter transitório destas atividades induz nas populações 

uma maior tolerância, relativamente a outras fontes de carácter permanente. 

A quantificação dos níveis sonoros do ruído na fase de construção é difícil determinar com rigor, devido 

quer à grande variabilidade do número de fontes de ruído, quer ao conhecimento preciso da sua 

localização no espaço e no tempo.  

A quantificação dos níveis sonoros do ruído na fase de construção, requer conhecimento preciso do 

planeamento da obra, equipamentos envolvidos e suas características em termos de potência sonora. 

Neste contexto, no quadro seguinte apresentam-se as distâncias correspondentes aos níveis sonoros 

contínuos equivalentes, ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando fontes pontuais 

e um meio de propagação homogéneo, determinados a partir dos valores limite dos níveis de potência 

sonora, indicados no Anexo V, do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro, relativamente às 

emissões sonoras dos equipamentos para utilização no exterior. 
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Quadro 27 – Distâncias correspondentes a diferentes níveis de LAeq associados a equipamentos típicos 

de construção. 

TIPO DE EQUIPAMENTO 

P: POTÊNCIA INSTALADA 

EFETIVA (KW); 
PEL: POTÊNCIA 

ELÉTRICA (KW); 
M: MASSA DO APARELHO 

(KG); 
L: ESPESSURA 

TRANSVERSAL DE CORTE 

(CM) 

DISTÂNCIA À FONTE [M] 

LAEQ 

=65 
LAEQ 

=55 
LAEQ 

=45 

Compactadores (cilindros vibrantes, placas vibradoras e apiloadores 
vibrantes) 

P8 

8<P70 
P>70 

40 
45 

>46 

126 
141 

>146 

398 
447 

>462 

Tratores de esteira, carregadoras e escavadoras-carregadoras, com 
rasto contínuo 

P55 
P>55 

32 
>32 

100 
>102 

316 
>322 

Tratores de esteira, carregadoras e escavadoras-carregadoras, com 
rodas; dumpers, niveladoras, compactadores tipo carregadora, 
empilhadores em consola c/ motor de combustão, gruas móveis, 
compactadores (cilindros não vibrantes), espalhadoras-acabadoras, 
fontes de pressão hidráulica 

P55 
P>55 

25 
>26 

79 
>81 

251 
>255 

Escavadoras, monta-cargas, guinchos de construção, motoenxadas 
P15 
P>15 

10 
>10 

32 
>31 

100 
>99 

Martelos manuais, demolidores e perfuradores 
m15 

15<m30 
m>30 

35 

52 
>65 

112 

163 
>205 

355 

516 
>649 

Gruas-torres - - - - 

Grupos eletrogéneos de soldadura e potência 
Pel2 

2<Pel10 
Pel>10 

12 

13 
>13 

37 

41 
>40 

116 

130 
>126 

Compressores 
P15 
P>15 

14 
>15 

45 
>47 

141 
>147 

Corta-relva, corta-erva, corta-bordaduras 

L50 

50<L70 

70<L120 
L>120 

10 
16 
16 
28 

32 
50 
50 
89 

100 
158 
158 
282 

Dependendo do número de equipamentos a utilizar (no total e de cada tipo) e dos obstáculos à 

propagação sonora, os valores apresentados na tabela anterior podem aumentar ou diminuir 

significativamente. De qualquer forma é expectável que a menos de 10 metros da obra o nível sonoro 

contínuo equivalente, ponderado A, do Ruído Particular, seja superior a 65 dB(A), uma vez que segundo 

medições efetuadas a cerca de 10 metros de distância de frentes de obra típicas, e segundo dados 

bibliográficos, são usuais, no geral, valores menores ou iguais a 75 dB (A), para o nível sonoro contínuo 

equivalente, e valores pontuais de cerca de 90 dB (A), quando ocorrem operações extremamente 

ruidosas, como seja a utilização de martelos pneumáticos. 

No caso em apreço, não existem escolas nem hospitais na envolvente da área de intervenção e os 

recetores sensíveis mais próximos localizam-se a mais de 2000 metros de distância da área de 

implantação do novo aerogerador, pelo é expectável que o respetivo ambiente sonoro, em termos 

médios, não venha a variar significativamente ao longo da fase de construção. 

Os acessos rodoviários (para transporte de trabalhadores, equipamentos e material), não intersetam 

diretamente as povoações mais próximas da área de intervenção do projeto, e o respetivo tráfego médio 

global será reduzido, pelo que não é previsível que o tráfego rodoviário derivado do projeto, se traduza 
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no acréscimo pouco significativo da emissão sonora média destas rodovias, ou seja, é expectável que 

o ambiente sonoro envolvente não venha a variar significativamente. 

De acordo com o explicitado anteriormente, tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo do 

ruído gerado durante a fase de construção, e a distância a que se localizam os recetores sensíveis 

mais próximos (a mais de 1950 metros), na fase de construção prevêem-se: impactes negativos, diretos 

e indiretos, prováveis, reversíveis, temporários, locais, de magnitude reduzida e pouco significativos. 

6.3.8.3 Fase de Exploração 

A fase de exploração do projeto terá como fonte de ruído relevante para o exterior o funcionamento do 

aerogerador, cuja operação (emissão sonora) dependerá diretamente das condições de vento 

(velocidade e direção). 

O funcionamento do aerogerador poderá afetar de forma mais ou menos relevante os recetores 

existentes em função da distância a que estes se localizam, do nível de operação do conjunto de 

aerogeradores e da direção do vento, que influência a propagação sonora. 

Tendo em consideração as características do projeto, é possível efetuar uma estimativa fundamentada, 

ainda que entretecida de algumas incertezas incontornáveis, relativamente ao ambiente sonoro gerado 

exclusivamente pelo projeto, mediante recurso a métodos previsionais adequados, tendo por base 

dados de emissão e modelos de propagação sonora normalizados. 

A avaliação dos níveis sonoros nos recetores sensíveis, localizados na área de potencial influência 

acústica do projeto, foi efetuada mediante a construção de um modelo 3D do local, com recurso ao 

programa informático CadnaA. 

A modelação do terreno teve por base curvas de nível com equidistância de 1 metro na área do parque, 

e o terreno envolvente foi modelado com curvas de nível com equidistância de 10 metros. Para 

simulação da propagação sonora, foram considerados os parâmetros complementares associados ao 

meio de propagação, ao algoritmo de cálculo e à forma de apresentação, que se apresentam no quadro 

seguinte. 

Quadro 28 – Configurações de cálculo utilizados na modelação de ruído (fase de exploração). 

PARÂMETROS CONFIGURAÇÃO 

Geral 

Software CadnaA – Versão BPM XL (2019) 

Máximo raio de busca 5000 metros 

Ordem de reflexão 2 

Erro máximo definido para o cálculo 0 dB 

Métodos/normas de cálculo: Aerogeradores: CNOSSOS-EU 

Absorção do solo α = 0,0 

Meteorologia 

Percentagem de condições favoráveis: 

diurno/entardecer/noturno 

Diurno: 50% 
Entardecer: 75% 

Noturno: 100% 



EÓLICA DA CABREIRA, S.A. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SINTESE (REFORMULAÇÃO DO 
PROJETO) 

 

 19116 – Eólica da Cabreira, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

94 

PARÂMETROS CONFIGURAÇÃO 

Temperatura média anual 14 °C 

Humidade relativa média anual 85% 

Mapa de Ruído 

Malha de Cálculo 10 x 10 m 

Tipo de malha de cálculo (variável/fixa) Fixa 

Altura ao solo 4 m 

Código de cores Diretrizes APA (2011) 

Avaliação de ruído 

nos recetores 

Altura acima do solo 1,5 m acima do piso mais desfavorável 

Distância mínima recetor-fachada 3,5 m (ruído incidente) 

Distância mínima fonte/refletor 0,1 m 

Foi considerada a metodologia preconizada no documento “A Good Practice Guide to the Application 

of ETSU-R-97 for the Assessment and Rating of Wind Turbine Noise”, e o método de cálculo 

CNOSSOS-EU, que é o método recomendado para fontes ruidosas permanentes pelo Decreto-Lei n.º 

146/2006, de 31 de julho (que transpõe a Diretiva n.º 2002/49/CE), alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 136-A/2019. 

De acordo com a informação de projeto está prevista a instalação de 1 aerogerador (A13) Modelo 

VESTAS V150 (“sound mode O”), com altura de rotor de 105m.  

O referido modelo de aerogerador para o nível de produção elevado (velocidade máxima de operação), 

tem uma potência sonora máxima de 104,9 dB(A). Na modelação considerou-se a potência sonora 

máxima de funcionamento (velocidade do vento no aerogerador 20 m/s), considerando o espectro de 

frequências em 1/3 de oitavas, indicadas no respetivo documento técnico do aerogerador “V150-4.0/4.2 

MW Third octave noise emission (Ref. DMS 0067-4767_07)” – “Table 1: V150-4.0MW Mode 0, expected 

1/3 octave band performance”, que se apresenta no quadro seguinte. 

Quadro 29 – Potência sonora do aerogerador proposto (1/3 oitavas) 

Frequências (Hz) / potência sonora do aerogerador [dB(A)] 

3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 

47.0 51.5 55.5 59.4 63.4 66.8 70.0 73.1 76.1 78.7 81.1 83.5 85.5 87.2 89.0 90.3 91.5 

315 400 500 630 800 1 1.25 1.6 2 2.5 3.15 4 5 6.3 8 10 
A-

wgt 

92.5 93.3 93.8 94.2 94.4 94.3 94.0 93.5 92.8 91.9 90.8 89.4 87.9 86.2 84.1 82.0 104.9 

O Parque Eólico de Pinheiro já se encontra em exploração, com 12 aerogeradores, Enercon modelo 

E66/1800, instalados sobre em torres de 86 metros de altura. De acordo com a informação técnica do 

fabricante os aerogeradores Enercon têm nível máximo de potência sonora de 105 dB(A), para uma 

velocidade máxima de funcionamento de 15 m/s. Na figura seguinte apresenta-se o extrato do 

documento Sound Power Level of the ENERCON (Enercon), onde consta a relação da potência sonora 

com velocidade do vento no aerogerador (rotor). 
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Fonte: Estimated Sound Power Level of the ENERCON Operational Mode I 

Figura 32 – Potência sonora dos aerogeradores existentes do Parque Eólico 

Para modelação do parque dos aerogeradores atuais, na ausência de dados de espectrais da emissão 

dos aerogeradores em questão, seguiu-se o recomendado no documento “A Good Practice Guide to 

the Application of ETSU-R-97 for the Assessment and Rating of Wind Turbine Noise”, considerando 

condições 100% favoráveis à propagação sonora (inversões térmicas) no período noturno, com a 

emissão continua dos aerogeradores com o nível de potência sonora máximo 105 dB(A), na frequência 

dos 250Hz e a absorção do solo nula (α = 0). 

Sendo a média anual das caraterísticas do vento apenas indicativa de maior ou menor probabilidade 

de ocorrência de condições favoráveis à propagação sonora para junto dos recetores, na simulação 

procurou-se efetuar a avaliação do cenário mais desfavorável (mais critico), ou seja, consideraram-se 

as percentagens de condições favoráveis à propagação sonora recomendadas no documento “Good 

Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure” 

(100% em todas as direções no período noturno). 

De notar que caso fosse considerada a distribuição de ventos local, iríamos ter apenas algumas 

direções com maior probabilidade de ocorrência de condições favoráveis de propagação sonora. Uma 
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vez que as condições favoráveis de propagação sonora não dependem só do regime do vento, mas 

também dos gradientes verticais de temperatura (período do dia e nebulosidade, como especificado no 

Quadro A.1 da NP ISO 1996-2: 2019), a consideração das condições favoráveis de propagação sonora 

apenas com base na Rosa dos Ventos, traduzir-se-ia, sobretudo no período noturno, na subvalorização 

da ocorrência de condições favoráveis.  

Neste sentido, permitindo uma análise do mês mais critico, afigura-se mais adequado e seguro 

considerar para todas as direções, as probabilidades indicadas para cada um dos períodos de 

referência (diurno 50%, entardecer 75% e noturno 100%). Seguindo a recomendação do guia “A Good 

Practice Guide to the Application of ETSU-R-97 for the Assessment and Rating of Wind Turbine Noise”, 

foi ainda considerada solo refletor (absorção do solo com α = 0,0). 

Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos foram prospetivados os Níveis 

Sonoros Contínuos Equivalentes Ponderados A do Ruído Particular, associados ao funcionamento 

continuo (24 horas) do aerogerador proposto, para os vários recetores sensíveis (fachada e piso mais 

desfavorável) potencialmente mais afetados, que se localizam nas peças desenhadas em anexo 

(conjuntamente com os mapas de ruído).  

No Quadro 30 apresentam-se os níveis sonoros de ruído residual (referência), os resultados 

previsionais associados ao ruído particular do aerogerador, os níveis de ruído ambiente decorrente 

(soma energética do ruído de referência com o ruído particular) e o valor de emergência sonora 

(diferença entre ruído ambiente e ruído de referência). Apesar do software apresentar resultados com 

uma casa decimal, os valores foram arredondados à unidade com vista à avaliação da conformidade 

com os limites legais. 

Quadro 30 – Níveis de ruído particular e ambiente do sobreequipamento (A13) 

Recetor/ 
Ponto 

Medição 

Classificação 
Acústica 

Ruído dde Referência 
[dB(A)] 

Ruído Particular 

[dB(A)] 

Ruído Ambiente 

[dB(A)] 

Emergência 
Sonora [dB(A)] 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

R01 / Pto 
1 

Ausência 41 40 39 46 19 19 19 25 41 40 39 46 0 0 0 

R02 / Pto 
1 

Ausência 41 40 39 46 20 20 20 26 41 40 39 46 0 0 0 

R03 / Pto 
1 

Ausência 41 40 39 46 19 19 19 25 41 40 39 46 0 0 0 

R04 / Pto 
1 

Ausência 41 40 39 46 20 20 20 26 41 40 39 46 0 0 0 

R05 / Pto 
2 

Ausência 51 46 45 53 20 20 20 26 51 46 45 53 0 0 0 

R06 / Pto 
2 

Ausência 51 46 45 53 20 20 20 26 51 46 45 53 0 0 0 

R07 / Pto 
2 

Ausência 51 46 45 53 19 19 19 25 51 46 45 53 0 0 0 

R08 / Pto 
2 

Ausência 51 46 45 53 19 19 19 25 51 46 45 53 0 0 0 

De acordo com os resultados do quadro anterior, considerando a emissão sonora do aerogerador 

proposto (A13) a funcionar 24h / dia, em condições de emissão e propagação sonora 100% favoráveis, 

o que corresponde a uma posição de segurança, prospetiva-se que o ruído particular e o ruído ambiente 

derivado dos aerogeradores propostos, cumpram os valores limite de exposição aplicáveis para 
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ausência de classificação acústica, conforme estabelecido no número 3, artigo 11º do RGR (Decreto-

Lei 9/2007). 

Face aos resultados obtidos prospetiva-se o cumprimento do Critério de Incomodidade [artigo 13º do 

RGR: diferencial ≤ 5 dB para Ld, ≤ 4 dB para Le, e ≤ 3 dB para Ln em todos os recetores avaliados. 

Dado que os níveis de ruído particular [≤ 30 dB(A)] do sobreequipamento obtidos junto dos recetores 

potencialmente mais afetados (localizados a mais de 2000 metros de distância), refere-se ainda, que 

independentemente dos níveis de ruído particular dos aerogeradores já instalados, o 

sobreequipamento não se traduzirá no aumento dos níveis sonoros atuais, ou seja, junto dos recetores 

sensíveis avaliados, o ruído do sobreequipamento pode ser considerado desprezável. 

Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do Ruído Particular da fase de exploração do 

projeto em apreço, foram também calculados os Mapas de Ruído Particular, a 4 metros acima do solo 

para os indicadores Lden e Ln, cujos resultados se ilustram nas peças desenhadas em anexo. 

Dado que o projeto em avaliação corresponde ao sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, e 

à existência de outros parques na envolvente próxima, no quadro seguinte apresenta-se o ruído 

particular e ambiente da situação decorrente, com a totalidade dos aerogeradores já instalados e o 

aerogerador proposto no sobreequipamento, nomeadamente com o Parque Eólico de Candal e 

Coelheira, Parque Eólico de Picão e do Parque Eólico Arada/Montemuro. 

Quadro 31 – Níveis de ruído particular e ambiente da situação futura 

Recetor/ 
Ponto 

Medição 

Classificaçã
o Acústica 

Ruído dde Referência 
[dB(A)] 

Ruído Particular com 
todos os 

aerogeradores 

[dB(A)] 

Ruído Ambiente 
decorrente 

[dB(A)] 

Emergência 
Sonora 
[dB(A)] 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

R01 / 
Pto 1 

Ausência 41 40 39 46 43 43 43 49 45 45 44 51 4 5 5 

R02 / 
Pto 1 

Ausência 41 40 39 46 42 42 42 48 45 44 44 50 4 4 5 

R03 / 
Pto 1 

Ausência 41 40 39 46 42 42 42 48 45 44 44 50 4 4 5 

R04 / 
Pto 1 

Ausência 41 40 39 46 42 42 42 48 45 44 44 50 4 4 5 

R05 / 
Pto 2 

Ausência 51 46 45 53 36 36 36 42 51 46 46 53 0 0 1 

R06 / 
Pto 2 

Ausência 51 46 45 53 36 36 36 42 51 46 46 53 0 0 1 

R07 / 
Pto 2 

Ausência 51 46 45 53 34 34 34 40 51 46 45 53 0 0 0 

R08 / 
Pto 2 

Ausência 51 46 45 53 35 35 35 41 51 46 45 53 0 0 0 

De acordo com os resultados do quadro anterior, considerando a emissão sonoro máxima contínua 

(24h/dia) da totalidade dos aerogeradores existentes e proposto, em condições de emissão e 

propagação sonora 100% favoráveis (equivalente ao mês mais critico), o que corresponde a uma 

posição de segurança, prospetiva-se, para a situação futura, o cumprimento dos valores limite de 

exposição aplicáveis para ausência de classificação acústica, conforme estabelecido no 11º do RGR 

(Decreto-Lei 9/2007). 
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Relativamente ao Critério de Incomodidade prospetiva-se o cumprimento dos limites [artigo 13º do 

RGR: diferencial ≤ 5 dB para Ld, ≤ 4 dB para Le, e ≤ 3 dB para Ln, em todos os recetores avaliados, 

ou nos casos onde o diferencial é superior, os limites não são aplicáveis dado que o valor do indicador 

LAeq do ruído ambiente em todos os períodos é inferior a 45 dB(A), conforme estabelecido no numero 

5 do artigo 13º do RGR. 

Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do ruído particular da totalidade dos 

aerogeradores instalados na envolvente da área de potencial influência acústica do projeto, foram 

também calculados os Mapas de Ruído Particular, a 4 metros acima do solo para os indicadores Lden 

e Ln, cujos resultados se ilustram nas peças desenhadas em anexo. 

De acordo com o explicitado anteriormente, para a fase de exploração prevêem-se impactes: negativos, 

diretos e indiretos, prováveis, reversíveis, permanentes, de magnitude reduzida e pouco significativos, 

em todos os recetores sensíveis avaliados. 

6.3.8.4 Fase de Desativação 

A fase de desativação será caracterizada pela desativação e reabilitação das infraestruturas em 

exploração. De forma análoga à fase de construção, as operações associadas à desativação têm 

associada a emissão de níveis sonoros devido às atividades ruidosas temporárias, limitadas no espaço 

e no tempo, onde se destaca a emissão sonora de maquinaria pesada e circulação de veículos 

pesados. 

À semelhança do referido para a fase de construção, e tendo em conta que os recetores sensíveis mais 

próximos se localizam a uma distância superior a 2000 m da obra, prevê-se a ocorrência de impactes 

pouco significativos devidos ao ruído durante a fase de desativação, uma vez que se trata de um 

impacte negativo, direto e indireto, imediato, temporário, magnitude reduzida, reversível, certo, 

minimizável e pouco significativo. 

6.3.8.5 Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de impactes sobre o ambiente sonoro, associados às 

fases de construção, de exploração e de desativação do Projeto. 



EÓLICA DA CABREIRA, S.A. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SINTESE (REFORMULAÇÃO DO 
PROJETO) 

 

 19116 – Eólica da Cabreira, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

99 

Quadro 32 – Síntese de impactes para o descritor Ambiente Sonoro. 

FASE 
AÇÕES GERADORAS 
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C 
C4; C5; C7; C8; C9; 
C11; C13; C2; C3; 

C6; C10 
Alterações do ambiente 

sonoro dos recetores 
sensíveis, causadores 

de situações de 
incómodo 

N D/I T I R R C M P 

E E2 N D/I P I R R C M P 

E E3; E6; E7; E8 N D/I E I R R P M P 

D D1; D2; D3 N D/I T I R R C M P 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D); Sinal (natureza do impacte): Positivo (P); Negativo (N); Efeito; Direto (D); 
Indireto (I); Persistência: Esporádica (E); Temporário (T); Permanente (P); Frequência (ocorrência no tempo): Imediatos (I); Médio 
Prazo (M); Longo Prazo (L); Magnitude: Reduzida (R); Média (M); Elevada (E); Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I); 
Probabilidade (grau de certeza): Certo (C); Provável (P); Improvável/Probabilidade muito baixa(I); Capacidade de Minimização 
ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável nem compensável (N); Significância: Muito Significativo 
(M); Significativo (S); Pouco Significativo (P). 

6.3.9 Impactes sobre a Socioeconomia / População 

6.3.9.1 Considerações Iniciais 

Ocorrendo uma diminuição da área do Projeto com a retiradas do AG14 e respetivas infraestruturas 

associadas a este aerogerador, a área de terrenos arrendar será menor, pelo que as contrapartidas 

financeiras decorrentes do arrendamento da parcela eliminada para o Projeto deixam de existir, o que 

se traduz numa diminuição, ainda que pouco significativa, deste impacte positivo. 

A nível de criação de postos de trabalho e dinamização da economia local/regional, com um aumento 

da atividade económica nas freguesias abrangidas e adjacentes ao Projeto, em setores como a 

construção restauração e alojamento, decresce ligeiramente uma vez que a mão de obra contratada 

diminui ligeiramente. 

Por outro lado, a nível de impactes negativos expectáveis de ocorrer durante o processo construtivo do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, nomeadamente com o incómodo que as ações 

construtivas poderão gerar nas populações afetadas, refere-se que diminuindo a dimensão de obra, 

em geral, poderá proporcionar uma ligeira diminuição do tráfego de veículos, pesados e viaturas 

comerciais, nos acessos às obras e nas vias de comunicação relativamente ao inicialmente esperado, 

tal facto, conduz a uma diminuição de emissões de poluentes para atmosfera, levando a uma alteração 

generalizada da qualidade ambiental, ainda que baixa, não só na área de intervenção, mas também na 

sua envolvente, afetando principalmente os aglomerados populacionais (Carvalhosa, Picão e Vilar) 

existentes ao longo das vias de acesso nas imediações da área de implantação do Projeto. 
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6.3.9.2 Fase de Construção 

A implementação do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro implica o 

arrendamento de terrenos baldios (nomeadamente os Baldios da Póvoa de Montemuro), induzindo um 

impacte positivo, direto, permanente, imediato, de magnitude média, reversível e certo, na medida em 

que, já na fase de construção, se verifica a obtenção de receitas a nível local, por parte da freguesia 

afeta à área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, gerando-se um 

impacte significativo. 

A construção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro permitirá a manutenção de postos 

de trabalho e eventualmente a criação de novos postos de trabalho, podendo vir a ser utilizada mão-

de-obra local. Trata-se de um impacte positivo, direto, temporário, imediato, de magnitude reduzida, 

reversível e certo. Pela dimensão da obra, considera-se o impacte gerado como pouco significativo. 

No que diz respeito à montagem do aerogerador, esta atividade requer mão-de-obra especializada, 

pelo que neste caso corresponde, de um modo geral, a pessoas de fora da região. A presença de 

pessoas de fora da região é um fator que se repercutirá favoravelmente na socioeconomia da região, 

na medida em que incentivará o comércio das localidades vizinhas, nomeadamente no domínio de 

atividades de hotelaria, restauração e comércio de retalho. Dado tratar-se de uma ação de curta 

duração, o impacte gerado é positivo, indireto, temporário, imediato, de magnitude reduzida, reversível, 

certo, logo pouco significativo. 

O transporte de materiais e equipamentos, poderão originar a degradação de algumas vias de 

circulação devido à intensificação do tráfego de veículos pesados e, por isso, constituir um impacte 

negativo, direto, temporário, imediato, de magnitude reduzida, reversível, provável, minimizável, sendo 

considerado pouco significativo. 

De referir que a principal atividade existente na zona, o pastoreio, poderá continuar a desenvolver-se 

durante a construção do projeto, sem a ocorrência de impactes negativos. 

6.3.9.3 Fase de Exploração 

Tal como na fase de construção, a exploração do aproveitamento implica o arrendamento dos terrenos 

baldios diretamente afetos ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. Tratando-se de uma 

fonte de rendimento segura e com continuidade para os Baldios da Póvoa de Montemuro, considera-

se que o impacte gerado é positivo, direto, permanente, imediato, de magnitude média, reversível, 

certo, sendo por isso, um impacte muito significativo. 

Salienta-se também durante a fase de exploração, o impacte positivo, direto, permanente, imediato, de 

magnitude média, reversível e certo, resultante da obtenção, por parte da Câmara Municipal de Castro 

Daire da instalação (em edifícios municipais ou equipamentos de utilização coletiva) de UPAC com 

potência equivalente a 0,3% da potência de ligação  ou um valor de €1500 euros por MVA de potência 
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de ligação atribuída (no âmbito do Artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 15/2022 de 14 de janeiro), o que se 

considera um impacte significativo. 

É de referir também o impacte positivo, direto, permanente, imediato, de magnitude reduzida, 

irreversível e certo, gerado no âmbito da produção energética nacional, provocado pela utilização de 

uma fonte de energia renovável, contribuindo-se para a redução da utilização de combustíveis fósseis. 

Neste contexto, os projetos de parques eólicos, contribuem para o cumprimento de objetivos ambientais 

ambiciosos, ligados à produção de energia, e todos os projetos de energia eólica são importantes para 

atingir tais objetivos. Considerou-se a magnitude reduzida devido ao baixo número de aerogeradores 

a instalar, somente um, gerando-se um impacte pouco significativo. 

Para a exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, como em qualquer parque 

eólico, é necessário a existência de uma, ou várias, equipas técnicas que assegurem a gestão, 

operação e manutenção do empreendimento. Para a execução destas tarefas, prevê-se que estejam 

afetas cerca de 15 pessoas que já intervém na exploração do Parque Eólico de Pinheiro. Assim, 

considera-se a existência de um impacte positivo, direto, permanente, a longo prazo, de magnitude 

reduzida, reversível, certo, e pouco significativo. 

Relativamente às atividades recreativas no local de implantação ou envolvente do projeto, como a caça, 

o pastoreio ou as caminhadas turísticas, poderão continuar a ocorrer no local sem qualquer 

interferência decorrente da exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

Relativamente a potenciais usos na zona de implantação do projeto, sem ser estas atividades (caça, 

pastoreio, caminhadas) não se tem conhecimento de qualquer intenção de exploração da zona para 

outro tipo de atividades, admitindo-se por isso que não irão ocorrer impactes (negativos ou positivos). 

Face ao exposto, considerando-se desejável investimentos e medidas que visem a dinamização do 

tecido económico local, a construção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro representa 

neste contexto, uma solução vantajosa em termos de aproveitamento dos recursos energéticos, com 

os indiretos benefícios locais em termos económicos. Também nesta fase, ocorrerá um incentivo do 

comércio das localidades vizinhas, nomeadamente no domínio de atividades de hotelaria, restauração 

e comércio de retalho, prevendo-se que o impacte gerado seja positivo, indireto, esporádico, a médio 

prazo, de magnitude reduzida, reversível, provável, e pouco significativo. 

6.3.9.4 Fase de Desativação 

Os impactes positivos identificados para as fases de construção e de exploração cessarão com a 

desativação do Projeto, no final de vida útil do Projeto. Deste modo, a cessação da produção de energia 

eólica, uma energia renovável, causará um impacte negativo, direto, permanente, imediato, de 

magnitude reduzida, reversível, certo, não minimizável e pouco significativo. 
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6.3.9.5 Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de impactes sobre a socioeconomia e população, 

associados às fases de construção, de exploração e de desativação do Projeto. 

Quadro 33 – Síntese de impactes para o descritor Socioeconomia / População. 
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C C1 
Arrendamento dos terrenos 

baldios 
P D P I M R C - S 

C C3 
Criação/manutenção de postos 

de trabalho 
P D T I R R C - P 

C C3; C11 
Atividade comercial nas 

imediações 
P I T I R R C - P 

C C3; C10 
Degradação de estradas e 

Circulação rodoviária 
N D T I R R P M P 

E E5 
Arrendamento dos terrenos 

baldios 
P D P I M R C - M 

E E4 e E9 
Pagamentos ao município pela 

produção de energia 
P D P I M R C - S 

E E4 
Produção de energia utilizando 

uma fonte renovável 
P D P I R I C - P 

E E3; E7 
Realizações de manutenção por 

técnicos especialistas 
P D P L R R C - P 

E E2 
Atividade Comercial nas 

imediações 
P I E L R R P - P 

D D1 
Cessação da produção de 

energia com origem em fonte 
renovável 

N D P I R R C N P 

D D1 
Supressão do arrendamento 

dos terrenos baldios 
N D P I M R C M M 

D D1 
Perda da atividade comercial 

nas imediações  
N I P L R R P M P 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D); Sinal (natureza do impacte): Positivo (P); Negativo (N); Efeito; Direto (D); 
Indireto (I); Persistência: Esporádica (E); Temporário (T); Permanente (P); Frequência (ocorrência no tempo): Imediatos (I); Médio 
Prazo (M); Longo Prazo (L); Magnitude: Reduzida (R); Média (M); Elevada (E); Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I); 
Probabilidade (grau de certeza): Certo (C); Provável (P); Improvável/Probabilidade muito baixa(I); Capacidade de Minimização 
ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável nem compensável (N); Significância: Muito Significativo 
(M); Significativo (S); Pouco Significativo (P). 

6.3.10 Impactes sobre a Saúde Humana 

6.3.10.1 Considerações Iniciais 

Refere-se que diminuindo a dimensão de obra (implantação de um só aerogerador em vez de dois), 

em geral, poderá proporcionar uma ligeira diminuição do tráfego de veículos, pesados e viaturas 

comerciais, nos acessos às obras e nas vias de comunicação relativamente ao inicialmente esperado, 

tal facto, conduz a uma diminuição de emissões de poluentes para atmosfera, levando a uma alteração 

generalizada da qualidade ambiental, ainda que baixa, não só na área de intervenção, mas também na 
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sua envolvente, afetando principalmente os aglomerados populacionais (Carvalhosa, Picão e Vilar) 

existentes ao longo das vias de acesso nas imediações da área de implantação do Projeto. 

6.3.10.2 Fase de Construção 

Durante a construção do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, poderá ocorrer 

incomodidade para as povoações locais devido à intensificação do tráfego de veículos pesados e 

consequente aumento de ruído e redução da qualidade do ar, gerando-se um impacte negativo sobre 

os habitantes das localidades existentes ao longo das vias de circulação (como sejam Carvalhosa, 

Picão e Vilar). Considera-se que o aumento da circulação dentro das povoações (que atualmente é 

reduzida) gerará um impacte negativo, direto, esporádico, imediato, de magnitude reduzida, reversível, 

certo e minimizável, sendo no global também um impacte pouco significativo. 

Em termos de saúde humana, importa também referir que os riscos associados ao projeto são, de um 

modo geral, os inerentes a qualquer obra de construção civil, cuja prevenção e controlo são 

contemplados na definição e implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS). A elaboração do 

PSS é um requisito legal estabelecido no Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e constitui um 

documento de referência para a planificação e gestão da segurança e saúde no trabalho aplicável a 

obras, e de vital importância para a definição das regras e requisitos de segurança. Nenhuma obra 

decorre sem um PSS adequado e devidamente aprovado. 

6.3.10.3 Fase de Exploração 

Não se prevê ocorrerem impactes sobre a saúde humana na fase de exploração do Sobreequipamento 

do Parque Eólico de Pinheiro. 

Também na fase de exploração será definido e implementado um Plano de Segurança e Saúde (PSS) 

para os trabalhadores afetos à manutenção do Sobreequipamento. 

6.3.10.4 Fase de Desativação 

Considera-se que os impactes gerados durante a desativação do projeto serão semelhantes aos 

referidos na fase de exploração, ou seja, a incomodidade gerada pelo aumento do tráfego criará um 

impacte negativo, direto, esporádico, imediato, de magnitude reduzida, reversível, certo e minimizável, 

sendo no global também um impacte pouco significativo. 

6.3.10.5 Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de impactes sobre a saúde humana, associados às 

fases de construção, de exploração e de desativação do Projeto. 
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Quadro 34 – Síntese de impactes para o descritor Saúde Humana. 

FASE 
AÇÕES 

GERADORAS 

DE IMPACTES 
INCIDÊNCIA 

IMPACTE 

S
IN
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E
F

E
IT
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P
E

R
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IA

 

F
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N
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U

D
E
 

R
E

V
E
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D
E
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A
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E
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E
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U

 

C
O

M
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E
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S
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V
E

L
 

S
IG

N
IF

IC
Â

N
C

IA
 

C C3 
Incomodidade gerada pelo 

tráfego rodoviário 
N D E I R I C M P 

D D1; D2; D3 
Incomodidade gerada pelo 

tráfego rodoviário 
N D T I R I P M P 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D); Sinal (natureza do impacte): Positivo (P); Negativo (N); Efeito; Direto (D); 
Indireto (I); Persistência: Esporádica (E); Temporário (T); Permanente (P); Frequência (ocorrência no tempo): Imediatos (I); Médio 
Prazo (M); Longo Prazo (L); Magnitude: Reduzida (R); Média (M); Elevada (E); Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I); 
Probabilidade (grau de certeza): Certo (C); Provável (P); Improvável/Probabilidade muito baixa(I); Capacidade de Minimização 
ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável nem compensável (N); Significância: Muito Significativo 
(M); Significativo (S); Pouco Significativo (P). 

6.3.11 Impactes sobre o Ordenamento do Território 

6.3.11.1 Considerações Iniciais 

Conforme referido anteriormente, a reformulação do projeto, que agora se apresenta, implica a redução 

do n.º de aerogeradores de dois para um, sendo que o aerogerador AG13 irá ser instalado exatamente 

no mesmo local onde estava previsto ser instalado no EIA, tendo sido efetuados pequenos ajustes no 

acesso a este aerogerador e à vala de cabos a ele associada.  

Assim, no que diz respeito às condicionantes e servidões de utilidade pública, as alterações do Projeto 

refletiram-se apenas a nível de áreas da REN, sendo que, as restantes condicionantes não sofreram 

interferências com a retirada do AG14 e as estruturas associadas, mantendo-se, por isso, a apreciação 

feita em sede de EIA válida. 

6.3.11.2 Fase de Construção 

Apresenta-se de seguida uma análise aos regulamentos dos planos de ordenamento municipal, tendo 

em vista a verificação da viabilidade de ocupação dos Espaços identificados anteriormente, e as 

condicionantes que sobre eles recaem. A implantação atual do projeto do Sobreequipamento do Parque 

Eólico de Pinheiro encontra-se em conformidade legal com as condicionantes legais identificadas no 

capítulo da caracterização do estado atual do ambiente e de acordo com os pareceres recebidos. 
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6.3.11.2.1 Plano Diretor Municipal 

Cinfães 

De acordo com o regulamento do PDM de Cinfães (Aviso n.º 12625/2017, de 20 de outubro, alterado 

pelo Aviso n.º 5826/2020, de 6 de abril) no artigo 29.º relativo a Usos complementares e compatíveis 

dos espaços florestais: 

2 - Nos espaços florestais de conservação são admissíveis como usos compatíveis com os seus 

usos dominantes: 

a) Os seguintes usos especiais do solo de entre os referidos no articulado do capítulo VI, conjugando 

as condições aí estabelecidas com as restrições abaixo indicadas, e sem prejuízo dos 

condicionamentos legais aplicáveis: 

i) Exploração de recursos geológicos, em caso de interesse público reconhecido pelas entidades 

de tutela competentes para o efeito; 

ii) Implantação ou instalação de infraestruturas, desde que compatíveis com o estado de 

conservação favorável das espécies e habitats afetados pelas mesmas; 

iii) Construção de instalações para aproveitamento de recursos energéticos renováveis 

compatíveis com o estado de conservação favorável das espécies e habitats afetados pelo 

empreendimento. 

O Artigo 65.º referente a Infraestruturas no capítulo VI relativo a usos especiais do solo menciona: 

1 - A implantação ou instalação de infraestruturas, nomeadamente de vias de comunicação, de 

abastecimento de água, de saneamento básico, de rega, de telecomunicações, ou de produção, 

transporte e transformação de energia, em qualquer área ou local do território municipal, só pode ser 

objeto de deliberação favorável por parte do município, no domínio da sua intervenção procedimental, 

quando for reconhecido, com base em ponderação entre os benefícios esperados e os eventuais efeitos 

negativos da exploração nos usos dominantes e na qualidade ambiental e paisagística da área em 

causa, que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento locais e para 

a conservação da natureza. 

2 - Nos locais ou perímetros que vierem a ficar afetos a estas finalidades só são permitidos os usos e 

ocupações diretamente relacionados com a sua função ou compatíveis com esta, de acordo com os 

instrumentos reguladores das mesmas atividades. 

3 - Na construção de edifícios associados a estas infraestruturas têm de cumprir-se as seguintes 

condições de edificabilidade: 

a) Em solo rústico, as estabelecidas no n.º 6 do artigo anterior; 
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b) Em solo urbano, as estabelecidas para a categoria ou subcategoria de uso do solo em que se 

localizem. 

O Artigo 66.º relativo especificamente a Aproveitamento de recursos energéticos renováveis refere que: 

À localização e construção de unidades utilizadoras ou transformadoras de biomassa, unidades de 

valorização orgânica, parques eólicos, mini-hídricas ou outras instalações de produção de energia a 

partir de fontes renováveis, bem como aos perímetros que lhes ficarem afetos, aplicam-se, com as 

devidas adaptações, os critérios de avaliação e decisão e a disciplina constantes dos números 1 e 2 

do artigo anterior. 

Castro Daire 

O Artigo 53.º relativo a Espaços Florestais refere que: 

1 - As áreas florestais são constituídas por áreas destinadas predominantemente ao fomento, 

exploração e conservação das espécies florestais e outros recursos a elas associados, dentro dos 

condicionalismos e legislação que as regula. Incluem tanto as áreas que se apresentem já florestadas 

(onde se devem impor regras de preservação) como as áreas que possuem potencialidades de uso 

futuro mediante ações de reconversão ou reconversão (correspondentes a solos de menor capacidade 

agrícola e que são contíguos aos espaços florestais existentes). 

2 - Nas áreas florestais não inseridas na REN poderão ser licenciadas edificações com as seguintes 

caraterísticas: 

a) Para habitação própria ou de apoio à atividade florestal e a instalações hoteleiras e similares, nas 

seguintes condições cumulativas: 

Dimensão mínima da parcela - 20 000 m2; 

Manutenção ou criação de uma área arborizada nunca inferior a 75% da área total da parcela; 

Número máximo de pisos - dois ou cércea de 7,5 m; 

Área máxima de construção - 250 m2 (habitação própria ou de apoio à atividade florestal) ou um 

coeficiente de ocupação do solo máximo de 0,03 nos restantes casos; 

Infraestruturas - utilização da rede pública, quando tal for viável, ou realizadas através de sistemas 

autónomos de acordo com as normas técnicas definidas pela câmara municipal; 

b) Instalações industriais das classes C ou D ou insalubres de funcionamento específico ou não 

integráveis noutros espaços, nas seguintes condições cumulativas: 

Dimensão mínima da parcela - 5000 m2; 

Manutenção ou criação de uma área arborizada nunca inferior a 50% da área total da parcela; 
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Afastamento mínimo aos limites do terreno - 5 m; 

Coeficiente de ocupação do solo - máximo de 0,10; 

Infraestruturas - utilização da rede pública, quando tal for viável, ou realizadas através de sistemas 

autónomos de acordo com as normas técnicas definidas pela lei geral; no caso de indústrias que 

utilizam recursos endógenos, a dimensão mínima da parcela será de 1000 m2; 

c) Implantação de equipamentos coletivos a localizar exteriormente aos espaços urbanos, como sejam: 

cemitérios, capela, campo de jogos; estações de tratamento de águas e esgotos; Estações de 

tratamento de resíduos sólidos; subestações elétricas, postos de transformação, instalações de 

telecomunicações e antenas; estabelecimentos de proteção civil nomeadamente os de deteção e 

combate a incêndios. 

Artigo 65.º Áreas Naturais 

1 – As áreas naturais são áreas que, pela sua diversidade cultural, pelos seus elementos de valorização 

cénica, pela diversidade de relevo, pelas suas condições de visualização ou presença de elementos de 

interesse patrimonial natural ou construído, oferecem recursos panorâmicos dignos de proteção. No 

concelho de Castro Daire existem duas áreas classificadas: são a serra do Montemuro-Bigorne e o rio 

Paiva. Nestas áreas será aplicada a legislação em vigor. 

2 – Sem prejuízo do disposto na legislação vigente, nestas zonas não podem ser autorizadas nem 

previstas ações que destruam os elementos de valorização cénica ou alterem as formas de relevo 

existentes. Terão de ser obrigatoriamente consultados os respetivos ministérios. 

3 – Nas áreas naturais são interditas as seguintes atividades: 

a) a expansão ou abertura de novas explorações de inertes; 

b) A instalação de parques de sucata, lixeiras, nitreiras e de depósitos de construção ou de 

combustíveis; 

c) A colocação de painéis publicitários. 

4 – Nestas zonas pode ser autorizada a instalação de equipamentos de lazer e cultura, devendo 

respeitar-se os seguintes índices urbanísticos: 

a) Área mínima de terreno – 2000 m2; 

b) Coeficiente de ocupação do solo máximo – 0,10; 

c) A área máxima de impermeabilização – 30% do total do terreno; 

d) Altura máxima de construção – um piso acima da cota de soleira; 

e) Número máximo de pisos abaixo da cota de soleira: 2; 

f) Obrigação da apresentação de projeto de arranjos exteriores. 

Conforme se pode verificar pela redação do Artigo 65.º do regulamento do PDM de Cinfães, existe 

enquadramento no referido regulamento para este tipo de projetos como o Sobreequipamento do 



EÓLICA DA CABREIRA, S.A. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SINTESE (REFORMULAÇÃO DO 
PROJETO) 

 

 19116 – Eólica da Cabreira, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

108 

Parque Eólico de Pinheiro ser objeto de deliberação favorável por parte do município desde que seja 

demonstrada a inexistência de prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento locais e 

para a conservação da natureza decorrentes da implantação do projeto. 

Não existem referências a parques eólicos no regulamento do PDM de Castro Daire, pelo que se 

considera que o referido diploma legal não se encontra adaptado às necessidade e circunstâncias 

atuais de desenvolvimento das estratégias nacionais a nível de política energética e alterações 

climáticas, nomeadamente o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 

2020/2030). 

Note-se que este PDM é de primeira geração, altura em este tipo de uso de um Parque Eólico não era 

contemplado nestes instrumentos de ordenamento. Considera-se salvaguardado o facto de se tratar 

de um uso não previsto (logo também não interdito). Esta conclusão também se fundamenta nas 

disposições constantes, no Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, que define os critérios 

a observar para a classificação ou (re)qualificação do solo, a aplicar nos procedimentos de elaboração, 

alteração e revisão dos planos territoriais de âmbito municipal e que considera “As regras de ocupação, 

transformação e utilização do solo estabelecidas pelo plano territorial para cada categoria e 

subcategoria, estabelecem o aproveitamento do solo em função do uso dominante da categoria em que 

se integra, privilegiando este uso, interditando as utilizações que o prejudiquem ou comprometam, e 

estimulando utilizações complementares e compatíveis que favorecem a multifuncionalidade do uso do 

solo.” Mais à frente, este mesmo diploma legal, classifica a exploração de recursos geológicos e 

energéticos como uma dessas ocupações compatíveis com os solos rurais, nomeadamente com os 

florestais. 

Face ao exposto, apesar do PDM de Castro Daire ser omisso relativamente às energias renováveis, 

considera-se não existir incompatibilidade quanto ao uso e ocupação pretendidos com a instalação do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

Contudo, considera-se que a implantação do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de 

Pinheiro não põe em causa os objetivos primordiais dos usos definidos no regulamento do PDM de 

Castro Daire, para as classes de espaços identificadas, nem nos objetivos gerais estabelecidos nos 

restantes planos de ordenamento de âmbito nacional e regional mencionados no capítulo 5.12, uma 

vez que todo o Parque Eólico de Pinheiro existente em local adjacente ao previsto para o 

Sobreequipamento, encontra-se em áreas classificadas com exatamente as mesmas categorias de 

espaços da planta de ordenamento, em que se situam as intervenções previstas com as infraestruturas 

do projeto do Sobreequipamento Parque Eólico de Pinheiro. 

6.3.11.2.2 REN 

O novo aerogerador que se pretende instalar com o projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de 

Pinheiro, assim como todas as restantes intervenções previstas no terreno como sejam o caminho a 
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construir e a vala de cabos subterrâneos encontram-se em zona de cabeceiras de linhas de água 

(Desenho 19). 

No quadro que se segue, apresentam-se os valores estimados das áreas de REN afetadas pelo projeto. 

Assim, considerando que a plataforma de um aerogerador, conjuntamente com a área da fundação, 

ocupa cerca de 2173 m2, admite-se que a construção do caminho afetará uma faixa com uma largura 

variável entre 6,7 m e 8,1 m, e a vala de cabos irá afetar uma faixa com 3 m de largura, quando em 

zona paralela a acesso, apresenta-se no Quadro 35 a quantificação da área de REN que será afetada 

com o Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

Quadro 35 – Quantificação das áreas (m2) de cada categoria da REN afetado pela instalação dos vários 

elementos constituintes do projeto. 

PROJETO 
CATEGORIAS 

DA REN 
AEROGERADOR/ 
PLATAFORMA. 

CAMINHOS 

CONSTRUIR 
ESTALEIRO 

VALA DE 

CABOS 
TOTAL REN 

PROJETO APRESENTADO 

NO EIA 

Cabeceiras 
das linhas de 
água 

4 345,2 8 270,8 200,0 11 976,6 24 792,6 

PROJETO REFORMULADO 
Cabeceiras 
das linhas de 
água 

2 172,6 3 841,4 200,0 10 578,0 16 791,9 

Conforme se pode observar no Quadro 35, a área de REN afetada pela instalação dos vários elementos 

do projeto diminuiu significativamente do projeto apresentado no EIA e o projeto reformulado 

(implantação de só um aerogerador).  

Assim, a área total de REN que se prevê vir a afetar com a implantação das infraestruturas do projeto 

é de cerca de 1,7 ha (986,4 m2 serão no concelho de Cinfães).  

O impacte sobre as áreas sujeitas ao regime jurídico da REN apresenta baixa magnitude, atendendo à 

reduzida expressão espacial das áreas efetivamente ocupadas comparativamente com a totalidade da 

mancha de REN intersectada, não se prevendo que a construção do Sobreequipamento do Parque 

Eólico de Pinheiro coloque em risco o equilíbrio ecológico que se pretende alcançar com a figura da 

REN, neste caso, Cabeceiras de linhas de água. 

Salienta-se, que no âmbito do presente EIA são definidas medidas de forma a garantir que as linhas 

de água existentes na proximidade não são afetadas (em qualidade e em quantidade), pelo que as 

intervenções a efetuar nas zonas definidas como cabeceiras de linhas de água não irão causar 

impactes negativos significativos. Não existem impactes sobre Áreas com Risco de Erosão uma vez 

que os locais de implantação das infraestruturas do projeto não coincidem com esta categoria de 

espaço da REN. 

Às áreas classificadas como REN deverá ser aplicado o previsto na legislação em vigor (Decreto-Lei 

n.º 166/2008, de 22 de agosto, republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto). Neste 

contexto, e no que se refere ao regime das áreas integradas na REN, este diploma refere (Art.º 20, n.º 

1 e 2) que “nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou privada 

que se traduzam em: 
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a) “Operações de loteamento”; 

b) “Obras de urbanização, construção e ampliação”; 

c) Vias de comunicação; 

d) Escavações e aterros; 

e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e regular 

desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das operações 

correntes de condução e exploração dos espaços florestais. 

Excetuam-se do disposto no número anterior os usos e as ações que sejam compatíveis com os 

objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 

integradas em REN.” 

No n.º 3 do mesmo Artigo é ainda referido que “consideram-se compatíveis com os objetivos 

mencionados no número anterior os usos e ações que, cumulativamente: 

a) Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I; e 

b) Constem do anexo II do presente Decreto-Lei, que dele faz parte integrante, nos termos dos 

artigos seguintes, como: 

i) Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou 

ii) Sujeitos à realização de uma mera comunicação prévia.” 

 “Nas áreas “estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” (onde se incluem as áreas 

cabeceiras das linhas de água) “(…) só podem ser realizados os usos e ações que não coloquem em 

causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i. “Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento 

sustentável dos recursos hídricos subterrâneos” – as infraestruturas do Sobreequipamento 

(aerogerador, valas de cabos e acesso) irão garantir a manutenção do escoamento dos 

recursos hídricos existentes, garantindo o escoamento das linhas de água existentes. Não se 

prevê igualmente a afetação dos recursos hídricos subterrâneos, uma vez que não se prevê a 

realização de um furo para captação de água, e a exploração do projeto não acarreta a emissão 

de contaminantes para a água. Refere-se ainda que a tipologia do projeto em causa não carece 

de consumos significativos de água, sendo somente necessária água para consumo humano 

no edifício da subestação; 

ii. “Contribuir para a proteção da qualidade da água” - conforme referido anteriormente, as 

infraestruturas do Sobreequipamento não irão afetar a qualidade da água, uma vez que não 

emitem contaminantes para a água. Conforme referido no presente Relatório, os impactes 

sobre a qualidade da água, durante a fase de construção, derivam fundamentalmente do 

arrastamento de poeiras e outros materiais para a linha de água pela ação da chuva e do vento 

e de derrames acidentais de combustíveis, óleos – ações que podem ser evitadas, ou pelo 

menos, bastante atenuadas, se forem cumpridas as medidas minimizadoras definidas no EIA. 
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Tal como na fase de construção, as operações de manutenção e reparação de equipamentos, 

em caso de derrames acidentais ou inadequado encaminhamento de óleos e produtos afins 

para os operadores de gestão de resíduos, poderão resultar num impacte negativo sobre linhas 

de água, no entanto se forem levadas a cabo as medidas previstas no presente Relatório esse 

será uma situação muito esporádica de ocorrer e muito localizada, não colocando em causa a 

qualidade das linhas de água existentes na envolvente alargada do projeto. 

iii. “Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes 

da água subterrânea, com particular incidência na época de estio” – o projeto do 

Sobreequipamento não terá impactes negativos sobre este aspeto devido à inexistência no 

local de implantação do Sobreequipamento de ecossistemas aquáticos dependentes da água 

subterrânea passíveis de afetação por parte do projeto; 

iv. “Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de 

contaminação e sobre-exploração dos aquíferos” – o Sobreequipamento não coloca em causa 

a prevenção e redução dos efeitos dos riscos de cheias e inundações já que as suas 

infraestruturas não interferem com qualquer um destes eventos climáticos extremos, assim 

como não emite qualquer contaminante para os aquíferos, nem será feito qualquer tipo de 

exploração de água com origem em aquíferos; 

v. “Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros” (Secção II, alínea 

d), ponto 3 do Anexo I do regime jurídico da REN)” – o projeto do Sobreequipamento não irá 

colocar em causa a prevenção e redução de riscos de intrusão salina, uma vez que não se 

aplica ao local afeto ao projeto a existência de aquíferos costeiros ou estuarinos. 

vi. “Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente nos 

aquíferos cársicos, como por exemplo assegurando a conservação dos invertebrados que 

ocorrem em cavidades e grutas e genericamente a conservação de habitats naturais e das 

espécies da flora e da fauna” – o projeto do Sobreequipamento não irá igualmente colocar em 

causa a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, uma vez que conforme 

explicado anteriormente, as infraestruturas do Sobreequipamento não interferem com os 

recursos hídricos subterrâneos, nem se aplica a existência de aquíferos cársicos no local de 

implantação do projeto.  

vii. “Assegurar condições naturais de receção e máxima infiltração das águas pluviais nas 

cabeceiras das bacias hidrográficas e contribuir para a redução do escoamento e da erosão 

superficial” - a instalação do Sobreequipamento, a redução da área de infiltração direta é muito 

reduzida (área ocupada pela plataforma do aerogerador). O acesso previsto construir no âmbito 

do projeto será executado com recurso a material permeável, favorecendo também a infiltração 

da água no solo. A alteração do coberto vegetal (remoção de espécies arbustivas) contribui 

para a diminuição do volume de água infiltrado no solo, contudo, o impacte considerado é pouco 

significativo, uma vez que se prevê que parte da plataforma do aerogerador permaneça coberta 

de vegetação rasteira durante todo o ano. 
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Face ao exposto, considera-se que o Projeto não colocará em causa as funções anteriormente 

transcritas, com a aplicação adequada das medidas de minimização propostas no documento, será de 

concluir a ocorrência de impactes pouco significativos sobre os sistemas de REN identificados. 

6.3.11.2.3 Áreas Percorridas por Incêndios 

Face à revogação Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, na sua redação atual, pelo Decreto-Lei n.º 

82/2021, de 13 de outubro não existe impedimento da construção em áreas percorridas por incêndios. 

De acordo com o artigo n.º 3 do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, que revoga o Decreto-Lei 

n.º 327/90, de 22 de outubro, na sua redação atual, as «Áreas edificadas» são os conjuntos de edifícios 

contíguos ou próximos, distanciados entre si no máximo 50 m e com 10 ou mais fogos, em solo rústico 

ou urbano, delimitados por uma linha poligonal fechada, encerrando a menor área possível, que 

englobe cada conjunto de edifícios, a qual corresponde à interface de áreas edificadas;  e «Edifício» 

são construção como tal definida no Decreto Regulamentar n.º 5/2019, de 27 de setembro, na sua 

redação atual. 

De acordo com o Decreto Regulamentar n.º 5/2019, de 27 de setembro, na sua redação atual, “um 

edifício é uma construção permanente, dotada de acesso independente, coberta, limitada por paredes 

exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura, destinada a utilização humana ou a 

outros fins”, sendo a edificação definida como “a atividade ou o resultado da construção, reconstrução, 

ampliação, alteração ou conservação de um imóvel destinado a utilização humana, bem como de 

qualquer outra construção que se incorpore no solo com carácter de permanência”. 

Face ao referido os aerogeradores não são edificações, pelo que não se prevê incompatibilidade da 

instalação do aerogerador com o Plano Municipal da Defesa Contra Incêndio.  

6.3.11.3 Fase de Exploração 

Em termos de ordenamento do território, na fase de exploração o principal impacte é a presença do 

Sobreequipamento numa zona classificada como REN. Salienta-se que parte da área da plataforma do 

aerogerador será renaturalizada (mantendo-se uma área de cerca de 350 m2 em tout-venant de modo 

a permitir o acesso de um veículo ligeiro ao aerogerador na fase de exploração), bem como as bermas 

dos novos acessos (0,6 m em cada um dos lados do acesso) e a totalidade da área intervencionada 

para a abertura da vala de cabos, pelo que a área de REN afetada na fase de exploração é de cerca 

0,5 ha (Quadro 36). 

Quadro 36 – Área de REN após renaturalização (m2). 

CATEGORIAS DA REN 
AEROGERADOR/. 
PLATAFORMA. 

CAMINHOS 

CONSTRUIR 
TOTAL REN 

Cabeceiras das linhas de água 348,2 4 184,5 4532,7 
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De referir, no entanto, que após a execução das obras, e uma vez que se trata de um projeto com 

infraestruturas muito localizadas, os riscos e valores naturais que levaram à classificação desta zona 

como REN, estão salvaguardados, desde que cumpridas as medidas de minimização indicadas no 

presente documento. Deste modo, considera-se o impacte originado como negativo, direto, 

permanente, imediato, de magnitude reduzida, reversível, certo, minimizável e, portanto, pouco 

significativo. 

6.3.11.4 Fase de Desativação 

Desconhecendo-se quais as orientações políticas para a classificação da área estudada, não é viável 

uma avaliação de impactes para a desativação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro no 

final do seu período de vida útil. Sabe-se apenas que o seu desmantelamento irá devolver à região as 

características iniciais em termos naturais que, à luz da classificação atual, se traduz num impacte nulo, 

quando comparado com a situação atual. 

6.3.11.5 Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de impactes sobre o ordenamento do território, 

associados às fases de construção e de exploração do Projeto. 

Quadro 37 – Síntese de impactes para o descritor Ordenamento do Território. 

FASE 
AÇÕES 

GERADORAS 

DE IMPACTES 
INCIDÊNCIA 

IMPACTE 
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E
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E
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S
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IA
 

C 
C2; C4; C5; 

C9 

Afetação de condicionantes, 
servidões administrativas e/ou 
restrições de utilidade pública 

N D P I R R C M P 

E E1; E2 
Afetação de condicionantes, 

servidões administrativas e/ou 
restrições de utilidade pública 

N D P I R R C M P 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D); Sinal (natureza do impacte): Positivo (P); Negativo (N); Efeito; Direto (D); 
Indireto (I); Persistência: Esporádica (E); Temporário (T); Permanente (P); Frequência (ocorrência no tempo): Imediatos (I); Médio 
Prazo (M); Longo Prazo (L); Magnitude: Reduzida (R); Média (M); Elevada (E); Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I); 
Probabilidade (grau de certeza): Certo (C); Provável (P); Improvável/Probabilidade muito baixa(I); Capacidade de Minimização 
ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável nem compensável (N); Significância: Muito Significativo 
(M); Significativo (S); Pouco Significativo (P). 
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6.3.12 Impactes sobre o Património 

6.3.12.1 Considerações Iniciais 

Conforme referido no subcapítulo 3.1 “Alterações ao Projeto de Execução apresentado a AIA” houve a 

necessidade de adequar o perfil do novo acesso às especificações técnicas do fabricante do 

aerogerador para os acessos (menores inclinações, raios das curvas específicos, etc.), sendo que esta 

alteração do acesso vai implicar a afetação da ocorrência 21 (muro) na parte inicial do traçado acesso 

(Figura 33). Refere-se que no EIA já estava prevista a afetação desta ocorrência pela vala de cabos. 

O atual projeto para minorar a afetação da ocorrência pela vala de cabos, coloca-a no lado oposto do 

acesso e do lado oposto do muro. 

 
Figura 33 – Local da afetação da ocorrência 21 (muro) resultante da abertura do novo acesso. 

Foram propostas medidas de minimização de forma a minorar o impacte identificado sobre a referida 

ocorrência. 

Para as restantes ocorrências patrimoniais mantém-se a avaliação de impactes efetuada no Relatório 

Síntese do EIA. 

6.3.12.2 Fase de Construção 

Da confrontação da Situação de Referência com o projeto identificou-se pelo menos uma situação de 

incidência direta do novo acesso com um troço do complexo murário identificado como oc. 21, como 

se pode observar nos Desenho 20 e 22. Ao contrário do referido no EIA, a reformulação do projeto que 

agora se apresenta, permitiu evitar a afetação da oc. 21 pela vala de cabos. 

Os cabos enterrados, e especificamente a vala que for aberta para o efeito, pode interferir diretamente 

com a oc. 5. As restantes ocorrências identificadas na área de incidência (oc. 4, 8, 10, 11, 12 e 18) 

estão em posição indireta em relação àquelas infraestruturas. 
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No Quadro 38 caracterizam-se os impactes reconhecidos sobre as ocorrências culturais identificadas 

na Situação de Referência. 

No local de implantação do aerogerador não foi identificada condicionante cultural. Contudo, os 

impactes negativos em eventuais ocorrências arqueológicas incógnitas, ocultas no solo, não detetadas 

nesta fase de avaliação, devem qualificar-se, de modo prudente, como indeterminados. 

Prevê-se um impacte direto, negativo, certo, de magnitude baixa (atendendo à dimensão da afetação 

comparativamente com a totalidade da ocorrência), mas significativo (numa avaliação prudente) 

resultante da instalação do novo acesso, entre o atual aerogerador 11 e o futuro aerogerador 13, sobre 

o complexo murário identificado como ocorrência 21. 

Admite-se um impacte com parâmetros idênticos sobre a oc. 5, em consequência da abertura de vala 

para a ligação elétrica enterrada. Esse impacte será indireto e menos provável no caso da oc. 4, uma 

vez que esta se situa no lado oposto do estradão, em relação ao cabo enterrado, de acordo com a 

posição corrigida obtida a partir do trabalho de campo. 

6.3.12.3 Fase de Exploração 

Os impactes negativos que possam resultar das ações de manutenção ou de reparação das 

infraestruturas do projeto, com recurso a mobilização de solo / subsolo, têm qualificação indeterminada 

e deverão ser avaliadas tendo por referência os resultados obtidos com a execução de medidas de 

minimização propostas para a fase construção. Contudo, salienta-se que não são previstas ações de 

mobilização de solo / subsolo durante a fase de exploração fora das zonas intervencionadas na fase 

de construção. 

Considera-se que o impacte do Projeto, em termos de intrusão na envolvente espacial de ocorrências 

de maior valor cultural, tem significância nula. 

6.3.12.4 Fase de Desativação 

Na fase de desativação são apenas intervencionadas as zonas que já foram alvo de intervenção na 

fase de construção, pelo que não são expetáveis impactes sobre as ocorrências patrimoniais 

identificadas. No entanto, caso eventualmente ocorra afetação das ocorrências identificadas no 

presente estudo, prevê-se a ocorrência de um impacte negativo, direto, permanente, imediato, de 

magnitude reduzida, improvável, irreversível, minimizável, e pouco significativo já que nesta fase será 

utilizado o acesso existente para a circulação das máquinas afetas à desativação. 

6.3.12.5 Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese de impactes sobre o património, associados à fase de 

construção e de desativação do Projeto. 
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Quadro 38 – Síntese de impactes para o descritor Património. 

Ocorrências 

Inserção no projeto 
 
AI = Área de incidência 

(direta + indireta) do 
Projeto; 
ZE = Zona de 
Enquadramento do 
Projeto. 

Caracterização de incidências 
Fase: Construção (C), Exploração (E); Desativação (D); 
Incidência (In): indireto (I), direto (D); 
Tipo (Ti): negativo (-); positivo (+); 
Magnitude (Ma): elevada (E), média (M), baixa (B); 
Significância (Sg): muito significativo (M), significativo (S), pouco significativo (P);  
Duração (Du): temporária (T); permanente (P); 
Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C); 
Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I);  
INI: incidências não identificadas (N) ou indeterminados (I).  
(? = incerteza na atribuição) 

 

AI ZE Fase 
In Ti Ma Sg Du Pr Re I

N
I D I - + E M B M S P T P PP P C R I 

4  AI indirecta  

C  I -    B   P  P  P   I  

E                  I 

D                  I 

5  AI directa  

C D  -    B   P  P   C  I  

E                  I 

D                  I 

21  AI directa  

C D  -   M   S   P   C  I  

E                  I 

D                  I 

8, 10, 11, 12 e 18 AI indirecta  

C              N 

E                  I 

D                  I 

1, 2, 3, 6, 7, 9, 13 a 17, 19 e 20  ZE 

C                N 

E                  N 

D                  N 

6.4 PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES CUMULATIVOS 

Considerando que impactes cumulativos são “impactes de natureza aditiva, iterativa, sinergética ou 

irregular (imprevisível), gerados por ações individualmente insignificantes, mas coletivamente 

significativas que se acumulam no espaço e tempo” (Canter, 1999), pretende-se, por conseguinte, 

identificar, caraterizar e avaliar os impactes que se preveem que venham a ser gerados pela 

implementação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, cumulativamente com outros 

projetos ou atividades, existentes ou previstos na mesma área geográfica, isto é, impactes 

determinados ou induzidos pelo Projeto que se irão adicionar a perturbações já existentes ou previstas 

sobre qualquer dos fatores ambientais considerados. 

É importante distinguir entre os fatores ambientais que, pela presença de empreendimentos 

semelhantes (ou outros empreendimentos cuja existência e exploração possam contribuir, 

cumulativamente, para os impactes) em áreas próximas, acrescem a sua significância e os outros que, 

por serem espacialmente muito localizados, não sofrem amplificações do seu significado, mesmo na 

presença de outros empreendimentos próximos. 

No Desenho 21 apresentam-se os impactes cumulativos do presente projeto com os outros projetos na 

envolvente de 5 km em redor do Projeto. 
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Assim, e no caso presente, considera-se que descritores como os solos, ocupação do solo, a 

geologia/hidrogeologia, o património e os recursos hídricos não justificam a análise do ponto de vista 

dos impactes cumulativos. Efetivamente, são espacialmente confinados à área de intervenção e a 

existência de impactes motivados por empreendimentos semelhantes, ou de outra natureza, nas áreas 

contíguas não contribui neste caso para o aumento do significado do impacte. 

Já ao nível de descritores como a paisagem, biodiversidade, ruído, socioeconomia/população humana 

e clima e alterações climáticas dada a existência de outros aerogeradores na envolvente considera-se 

a existência de impactes cumulativos. É, portanto, sobre esses fatores que incide a análise que se 

segue, a qual toma como referência os mesmos limites espaciais considerados como delimitação da 

área de estudo dos respetivos fatores ambientais. 

Do ponto de vista paisagístico, o impacte visual cumulativo para a fase de exploração sobre cada uma 

das povoações apresenta-se resumido no Quadro 40. Na envolvente ao Sobreequipamento existe um 

conjunto de parques eólicos constituído por 83 aerogeradores. Os impactes resultantes da conjugação 

de vários parques eólicos repercutem-se na paisagem, ao nível da intrusão visual dos elementos e das 

alterações da qualidade cénica da mesma, principalmente em zonas visualmente expostas. 

Na Figura e Quadro seguintes apresenta-se a disposição geográfica dos Parques Eólicos existentes 

numa envolvente de 10 km da área do Sobreequipamento e a respetiva distância à área de 

Sobreequipamento.  
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Figura 34 – Distribuição geográfica dos Parques Eólicos existentes numa envolvente de 10 km da área do 

Projeto. 

Quadro 39 – Distância aproximada entre o Projeto reformulado do Sobreequipamento de Pinheiro e 

Parques Eólicos existentes. 

PARQUE EÓLICO/SUBPARQUE N.º AEROGERADORES 
DISTÂNCIA LINEAR AO 

PROJETO (KM) 

Pinheiro 16 < 1 

Carvalhosa 14 2,1 

Alto do Talefe 7 2,6 

Montemuro 8 3,2 

São Macário II 10 3,2 

Picão 13 3,4 

Bustelo 11 3,8 

Cabril 12 4,9 

Sobrado 4 5 
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PARQUE EÓLICO/SUBPARQUE N.º AEROGERADORES 
DISTÂNCIA LINEAR AO 

PROJETO (KM) 

Loagoa D. João e Feirão  18 7,6 

Alto do Côto 5 9,5 

Testos II 22 9,7 

Casais 1 10 

Testos 12 10 

Ribalide 7 10 

Analisando os impactes sob uma perspetiva cumulativa, verifica-se que de um novo aerogerador será 

mais evidente a sul da linha de festo secundária que é possível definir pela disposição das cadeias 

montanhosas (ver Figura 27), sendo residual a norte dessa linha, coincidente com a área com maior 

densidade de parques em exploração. 

A concretização do projeto significará uma perda física de contextos de interesse sobretudo 

paisagístico, mas que têm sido aproveitados tendo presente a criação de caminhos pedestres cujo 

objetivo, como já foi salientado visa exatamente propiciar um maior contacto com a natureza, relevado 

os valores patrimoniais e paisagísticos da região e a criação de um produto turístico de excelência. 

Ainda assim, considera-se que dada a natureza do contexto – maioritariamente constituída por a 

inclusão elementos associados a estruturas para a produção de energia renovável – aliada às 

propostas de minimização a aplicar, poderão contribuir para a redução, ainda que pouco significativa, 

do impacte do valor cénico local.  

Após a construção do novo aerogerador em estudo, a aptidão visual dos aerogeradores existentes na 

área de estudo, espera-se que seja a representada na Figura 35. Todas as povoações com aptidão 

visual sobre o aerogerador em estudo já avistavam aerogeradores existentes. Apenas 16,3% da área 

total de estudo não tem visibilidade sobre pelo menos um aerogerador (existente ou proposto). O 

referido valor aumentou devido à instalação de um só aerogerador, e apesar de este ter uma altura 

superior, em vez dos dois previstos no Relatório Síntese do EIA que implicavam que 15,7% da área 

total de estudo não tinha visibilidade sobre pelo menos um aerogerador (existente ou proposto). 

Os aerogeradores existentes estão implantados em zonas de cumeada tornando-os visíveis numa 

grande extensão. Os parques eólicos são visíveis, ainda que nem sempre a totalidade dos 

aerogeradores, da grande maioria das povoações, e mesmo fora da área de estudo, a grandes 

extensões. 

A implantação do novo aerogerador irá acentuar ligeiramente a dominância da presença física destas 

estruturas na paisagem, estabelecendo, com os existentes, um corredor eólico mais definido, 

unificando pontualmente a linha de cumeada. Os impactes são pouco significativos não trazendo uma 

alteração relevante na paisagem.  
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Figura 35 – Aptidão visual dos aerogeradores existentes e em estudo – avaliação em conjunto. 

Quadro 40 – Avaliação dos Impactes em fase de exploração. 

N.º PONTO TIPOLOGIA NOME 

Nº DE 

AEROGERADORES 

VISÍVEIS 

(ATUALIDADE) 

Nº DE 

AEROGERADORES 

VISÍVEIS (APÓS 

CONSTRUÇÃO) 

1 

Povoações 

Póvoa de Montemuro 25 26 

2 Cetos 27 28 

3 Pereira 21 22 

4 Picão 26 27 

5 Pinheiro 12 13 

6 Património Ruínas da Muralha das Portas de Montemuro 24 24 

7 

Estrada 

Estrada M550 19 20 

8 Estrada M550-1 16 17 

9 Estrada CM1139 25 26 

10 N321 24 25 
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Refere-se que a implantação de somente um aerogerador em vez de dois aerogeradores implica o 

decréscimo do n.º de aerogeradores visíveis pelos residentes nas povoações existentes na envolvente 

do projeto. 

Ao nível do clima e alterações climáticas, é de realçar que a operação conjunta dos parques eólicos 

gera um efeito positivo cumulativo assinalável, ao nível nacional, em termos da promoção da energia 

eólica como alternativa energética não fóssil e renovável, permitindo a produção de energia sem 

emissões de Gases com Efeito de Estufa e outros poluentes atmosféricos, e contribuindo assim, de 

forma positiva, para o combate às Alterações Climáticas e para o cumprimento das metas de redução 

de emissões a que Portugal se propôs atingir. 

À data da elaboração do presente estudo não são conhecidos projetos concretos localizados na 

envolvente da atividade em avaliação, que possam vir a influenciar significativamente o ambiente 

sonoro futuro, para além dos aerogeradores já instalados, cuja emissão sonora foi considerada na 

situação de referência e avaliada nos impactes da fase de construção, pelo que não se preveem 

impactes cumulativos. Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do ruído particular da 

totalidade dos aerogeradores instalados na envolvente da área de potencial influência acústica do 

projeto de Sobreequipamento, foram também calculados os Mapas de Ruído Particular, a 4 m acima 

do solo para os indicadores Lden, Ld, Le e Ln, cujos resultados se ilustram nas peças desenhadas 

incluídas no Anexo 4. 

Ao nível da socioeconomia, são esperados benefícios económicos para os Baldios da Póvoa de 

Montemuro, decorrente do arrendamento dos terrenos baldios, e para a Câmara Municipal de Castro 

Daire onde o projeto se insere, que irão ser acrescidos aos que atualmente estas entidades já usufruem 

pela presença dos restantes Parques Eólicos. Com mais verbas, poderão ser potenciados 

determinados melhoramentos a nível local, tirando sinergias de várias intervenções. 

Relativamente à biodiversidade, considera-se não haver impactes cumulativos sobre a flora e 

vegetação na zona. Porém, relativamente à fauna, o incremento de um aerogerador na mesma área 

geográfica irá potencialmente aumentar o impacte negativo previsto sobre os vertebrados voadores, 

uma vez que aumenta o risco de colisão das aves e morcegos com os aerogeradores. Este fator será 

mais significativo para os quirópteros e para as espécies de aves mais sensíveis, nomeadamente as 

aves de rapina e de carácter migratório.  

Quanto à possível fragmentação do habitat de Lobo (Canis lupus), dado o carácter generalista da 

espécie, e tendo em conta as observações da monitorização, onde se encontraram de forma reiterada 

indícios que denotam a presença de exemplares nos parques eólicos próximos, considera-se que o 

novo aerogerador não representa um efeito cumulativo significativo sobre a espécie. 

Ao nível do clima e alterações climáticas a exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico de 

Pinheiro irá ter um efeito cumulativo (em conjunto com outros parques Eólicos existentes na região) na 

diminuição da emissão de poluentes atmosféricos e gases com efeito de estufa, comparativamente à 
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produção de energia elétrica a partir de combustíveis fósseis, responsáveis por situações como a 

degradação da qualidade do ar, ecossistemas, alterações climáticas e chuvas ácidas. 
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7 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Após a identificação e avaliação dos impactes ambientais, são propostas medidas corretivas que visam 

reduzir a sua intensidade e/ou alterar e compensar os efeitos negativos e potenciar os efeitos positivos. 

A redução da intensidade consiste no controlo da agressividade dos diversos elementos do projeto. A 

alteração das condições consiste na criação de fatores que favoreçam os processos de regeneração 

natural e a redução da duração dos impactes. A compensação dos efeitos negativos visa criar 

condições de substituição dos efeitos gerados pelo projeto. 

Algumas das medidas propostas são do tipo estrutural, podendo envolver a construção de obras 

complementares, enquanto outras são do tipo não estrutural, envolvendo apenas regras que devem 

ser observadas durante a construção e exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

O projeto de execução que se apresenta a AIA teve em consideração as medidas de minimização para 

a fase de projeto referidas no “Guia para a Avaliação de Impactes Ambientais de Parques Eólicos”, 

disponível no Site da Agência Portuguesa do Ambiente, e que resultam da larga experiência adquirida 

ao longo dos anos de desenvolvimento de projetos eólicos. 

O projeto foi desenvolvido de forma a salvaguardar ao máximo os valores ecológicos e patrimoniais 

inventariados na área de estudo e transpostos para a Planta de Condicionamentos. Conforme referido, 

na conceção do projeto abdicou-se do atravessamento do vale, em detrimento da solução proposta de 

instalação dos cabos subterrâneos numa vala que acompanha o acesso já existente, de forma a 

salvaguardar as zonas ecologicamente sensíveis pela presença de habitats da Diretiva ou de cursos 

de água existentes neste vale.  

Seguidamente, identificam-se a totalidade das medidas propostas para evitar, minimizar ou compensar 

os impactes negativos, sendo que a maioria destas medidas já tinham sido propostas no Relatório 

Síntese do EIA. 

7.2 MEDIDAS A CONSIDERAR NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

7.2.1 Planeamento dos Trabalhos e Estaleiro 

1. Inclusão da planta de condicionamentos no caderno de encargos da obra e imposição do seu 

cumprimento, visando a salvaguarda dos elementos nela constantes no decurso da obra e nas 

fases subsequentes, excetuando as situações devidamente justificadas sem alternativa. No caso 

específico das ocorrências patrimoniais identificadas na Planta de Condicionamentos, em caso de 
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afetação parcial ou total, terá obrigatoriamente de se efetuar o registo da ocorrência em causa 

para memória futura. 

2. 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. 

3. Durante a piquetagem do projeto no terreno, ajustar dentro do possível o traçado do novo acesso 

e do cabo enterrado com o objetivo de reduzir ao mínimo possível o impacte negativo resultante 

do atravessamento de trechos murários da ocorrência 21. 

4. 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. 

5. Atualizar de acordo com a DIA e implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra de 

Construção (PAAO), constituído pelo planeamento da execução de todos os elementos das obras 

e identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da execução 

das obras. 

6. Assegurar por parte do Dono da obra a constituição de uma Equipa de Acompanhamento 

Ambiental da obra e outra de Acompanhamento Arqueológico da obra. 

7. Atualizar de acordo com a DIA e implementar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e demolição (PPGRCD), considerando todos os resíduos suscetíveis de serem 

produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista 

Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos 

destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos. O PPGRCD a implementar 

deve estar disponível no local da obra, para efeitos de fiscalização pelas entidades competentes, 

e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execução da obra. 

8. Deverá 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. 

9. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras deverão ser programados de forma a 

minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e devem ocorrer, 

preferencialmente, no período seco. Caso contrário, deverão adotar-se as necessárias 

providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua 

capacidade erosiva. 

10. A fase de obra deve ser planeada de forma a garantir que os trabalhos, sem nenhuma exceção: 
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 Não são realizados no período que decorre entre 1 de abril e 31 de agosto, de modo a não 

afetar a época de reprodução do lobo-ibérico e das espécies de aves presentes com estatuto 

de conservação desfavorável; 

 Estão interrompidos no período compreendido entre 1 hora antes do pôr-do-sol e 1 hora após 

o nascer do sol, inclusive, com exceção dos trabalhos de betonagem para execução da 

fundação do aerogerador; 

 São concentrados no tempo, especialmente os que causem maior perturbação; 

11. Informar os trabalhadores das possíveis consequências de uma atitude negligente em relação às 

medidas minimizadoras identificadas, incluindo as respeitantes aos valores patrimoniais 

existentes, através da instrução sobre os procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra 

(sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar ações nefastas que são levadas 

a cabo por simples desconhecimento de regras elementares de uma conduta ambientalmente 

correta. 

12. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo no 

combate a incêndios florestais, nomeadamente o ANEPC - Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil, e outras entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios 

florestais, bem como as entidades com jurisdição na área de implantação do projeto, 

nomeadamente às Câmaras Municipais – Serviços Municipais de Proteção Civil, ao ICNF – 

Gabinetes Técnicos Florestais de Castro Daire e Cinfães e a APA. 

13. Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deverá ser comunicado 

previamente à Força Aérea e à ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil o início da instalação 

do aerogerador, devendo incluir-se nessa comunicação todas as exigências que constem nos 

pareceres emitidos por estas entidades. 

14. As populações mais próximas deverão ser informadas acerca das ações de construção e respetiva 

calendarização, divulgando esta informação, nomeadamente nas câmaras municipais (Cinfães e 

Castro Daire), juntas de freguesia (Pinheiro e União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira 

e Ramires) e no estaleiro de obra. 

15. Implementar um mecanismo expedito para receção de eventuais reclamações ou pedidos de 

esclarecimento, através, por exemplo, da disponibilização de um livro de registo nas juntas de 

freguesia da área de influência do projeto (Pinheiro e União das freguesias de Alhões, Bustelo, 

Gralheira e Ramires). 

16. Instalar o Estaleiro no local indicado na Planta de Condicionamentos. Qualquer alteração do local 

de implantação do Estaleiro deverá ser aprovada pela Equipa de Acompanhamento Ambiental da 

Obra. 

17. A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento 

e armazenamento de substâncias poluentes. 
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18. Antes de se proceder à instalação e balizamento (vedação em toda a extensão) do estaleiro, e da 

área complementar de apoio se aplicável, tem que ser apresentado à Equipa de Acompanhamento 

Ambiental da obra o plano do estaleiro e o modo como se vai proceder à sua gestão, e só após 

parecer favorável por parte desta equipa, se poderá proceder à sua montagem; 

19. Elaborar e afixar em locais estratégicos uma planta do estaleiro com a identificação das diferentes 

áreas e dos locais de armazenamento de resíduos. Os contentores e outros equipamentos de 

armazenamento de resíduos devem estar devidamente identificados com uma placa referindo o 

tipo de resíduo a que se destinam. 

20. O estaleiro deverá possuir instalações sanitárias amovíveis. 

21. Em fase de piquetagem de obra, deverá ser efetuada a micro localização da vala de cabos, e 

deverão ser feitos os ajustes necessários para garantir uma menor afetação do terreno natural e 

dos afloramentos rochosos existentes na sua envolvente. A área deverá ser previamente balizada 

e a abertura da vala na zona mais próxima de afloramentos rochosos deverá ser efetuada com 

recurso a uma máquina de pequeno porte. 

7.2.2 Medidas Gerais para as Áreas Intervencionadas 

22. Sempre que se venham a identificar novos elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta 

de condicionamentos deverá ser atualizada. 

23. Assegurar o escoamento natural das águas da chuva em todas as fases de desenvolvimento da 

obra. 

24. Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local 

da obra. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não 

contaminação dos solos e das linhas de água. 

25. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia 

elétrica do estaleiro, nas ações de testes do aerogerador ou para outros fins, estes devem estar 

devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações dos solos. 

26. Nos dias secos e ventosos, deverão ser utilizados sistemas de aspersão nas áreas de circulação. 

27. A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-

se à balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser delimitadas ou 

sinalizadas as seguintes áreas-limite: 

 Acesso: no máximo 5 m para cada lado do limite do acesso a construir; 

 Valas de cabos: a faixa a balizar será de 5 m, contados a partir do limite exterior da vala (visto 

que a totalidade da vala de cabos acompanha o traçado do acesso existente e do acesso a 

construir); 
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 Aerogerador e plataforma: deverá ser limitada uma área de 3 m em volta da área a ocupar pelas 

plataformas; 

 Locais de depósitos de terras; 

 Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não 

podem ser armazenados no estaleiro. 

28. Proceder à manutenção e vigilância dos balizamentos/sinalizações, até ao final das obras, 

incluindo a conclusão dos arranjos paisagísticos. 

29. Os serviços interrompidos, no percurso para o transporte dos componentes do aerogerador, 

resultantes de afetações planeadas ou acidentais, devem ser restabelecidos o mais brevemente 

possível. 

30. Antes do início das obras devem ser sinalizadas e vedadas todas as ocorrências patrimoniais 

identificadas na planta de condicionamentos, ou outras que venham a ser identificadas durante a 

fase de acompanhamento, situadas a menos de 50 m da frente de obra, de modo a evitar a 

passagem acidental de maquinaria e pessoal afeto à obra sobre essas zonas, sendo estabelecida 

uma área de proteção com cerca de 10 m em torno do limite da ocorrência. A sinalização e vedação 

devem ser realizadas com estacas e fita sinalizadora que deverão ser regularmente repostas. 

31. De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueológico da Obra para salvaguardar 

eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa vegetação arbustiva, o empreiteiro 

terá que informar o Dono da Obra, com pelo menos 8 dias de antecedência, sobre a previsão das 

ações relacionadas com a remoção e revolvimento do solo (desmatação e decapagens superficiais 

em ações de preparação e regularização do terreno) e escavações no solo e subsolo (execução 

do caminho, abertura dos caboucos para a fundação do aerogerador e vala para instalação dos 

cabos elétricos; 

32. Acompanhamento integral e contínuo da obra, por arqueólogo, com efeito preventivo em relação 

à afetação de vestígios arqueológicos incógnitos, consistindo na observação das operações de 

remoção e revolvimento de solo (desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação 

ou regularização do terreno) e de escavação no solo e subsolo. Inclui a observação do eventual 

desmonte de estruturas e o acompanhamento da execução de balizamentos de ocorrências, 

situadas a menos de 50 m de distância da frente de obra (aerogerador, plataforma, acesso e vala 

de cabos). Esta ação deve prolongar-se até à fase de requalificação ambiental da área atingida 

pela obra, devido à existência de inúmeras ocorrências adjacentes, sobretudo, às infraestruturas 

viárias e de cabo enterrado, em risco de destruição sem uma adequada manutenção dos 

respetivos balizamentos. Os achados móveis colhidos no decurso da obra deverão ser colocados 

em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 

33. 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 o caminho de acesso, a 
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vala de cabo, o local da fundação e plataforma de montagem do aerogerador, os depósitos 

temporários e empréstimos de inertes. 

34. Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção 

de medidas de minimização específicas/complementares (registo documental, sondagens, 

escavações arqueológicas, entre outras), as quais terão de ser apresentadas à Direção Geral 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. 

35. Sempre que forem encontrados novos vestígios arqueológicos e não for possível ajustar o projeto 

de forma a evitar a sua afetação, a obra deve ser suspensa nesse local, ficando o arqueólogo 

obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património Cultural as ocorrências, acompanhadas 

de uma proposta de medidas de minimização a implementar sob a forma de um relatório preliminar. 

36. 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. Os 

achados móveis devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de Tutela do 

Património Cultural. 

7.2.3 Desmatação e Movimentação de Terras 

37. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente 

necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar para implantação do projeto, ainda 

que possam ser utilizadas ocasionalmente como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou 

decapadas. 

38. Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbustivas que não condicionem a execução da 

obra. 

39. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser 

cuidadosamente removida e depositada em pargas. 

40. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar 

2 m de altura e deverão 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. 

41. 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 que nunca se circule sobre a 

terra vegetal. 

42. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deverá recorrer-se a técnicas de pré-corte e 

ao uso de microrretardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas. 
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43. A carga e descarga da terra vegetal armazenada nas pargas deve ser efetuada, de forma que os 

veículos afetos a essas operações não calquem as pargas. 

7.2.4 Gestão de Materiais, Resíduos e Efluentes 

44. Implementar um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

(PPGRCD) que permita um adequado armazenamento e encaminhamento dos resíduos/efluentes 

resultantes da execução da obra. 

45. Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do Parque Eólico de Pinheiro 

e do respetivo projeto de Sobreequipamento. O betão necessário deverá vir pronto de uma central 

de produção de betão devidamente licenciada. 

46. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto, incluindo a área afeta 

ao parque eólico existente. Excetua-se o material sobrante das escavações necessárias à 

execução da obra. 

47. O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às 

operações de gestão de resíduos. Deverá assegurar a entrega de cópia de toda esta 

documentação à Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra para que a mesma seja 

arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada. 

48. 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 pela Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra. 

49. Deverá 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, sendo que uma parte das plataformas poderá funcionar 

como zona de apoio ao estaleiro, para armazenamento de resíduos inertes devidamente 

acondicionados. 

50. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e 

metálicas, armações, cofragens, entre outros) deverão ser armazenados temporariamente num 

contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado. 

51. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser separados de acordo com as seguintes 

categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos poderão ser 

encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma 

empresa designada para o efeito. 

52. O material inerte proveniente das ações de escavação, deverá ser depositado na envolvente dos 

locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro da 

fundação ou execução da plataforma de montagem). 
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53. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deverá ser, preferencialmente, utilizado 

na recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro autorizado. 

A solução a implementar terá que ter a aprovação do ICNF e da Câmara Municipal da área que 

funcionará como destino final.  

54. Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem e de 

desmatação necessárias à implantação do Projeto. 

55. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em 

recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para 

esse fim. Os recipientes deverão estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o 

seu conteúdo. 

56. O acesso à área de armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes deverá 

ser condicionado e restrito. 

57. Não é admissível a deposição de qualquer tipo de resíduos ou qualquer outra substância poluente, 

mesmo que dentro de recipiente, em qualquer local que não tenha sido previamente autorizado 

pela Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra; 

58. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de 

substâncias poluentes, deverá ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e 

providenciar a remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar à Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da obra, onde não causem danos ambientais adicionais, para 

posterior transporte para local autorizado. 

59. Durante as betonagens, deverá proceder-se à abertura de uma bacia para retenção das águas de 

lavagem das caleiras das autobetoneiras. Esta bacia deverá ser localizada em zona a 

intervencionar, junto ao local onde serão efetuadas as betonagens da fundação do aerogerador. 

A capacidade de recolha da bacia de lavagem das autobetoneiras deverá ser a mínima 

indispensável à execução da operação. Finalizadas as betonagens, a bacia de retenção será 

aterrada e alvo de recuperação/renaturalização. 

60. São proibidas queimas a céu aberto. 

61. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser efetuado em 

viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada. 

7.2.5 Acesso, Plataforma e Fundação 

62. O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o incómodo 

para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto deverá ser o 

mais curto possível e ser efetuado a velocidade reduzida, devendo ser colocada sinalética nesse 

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

64. Não circular com gruas de lagartas no acesso antes e após a montagem do aerogerador. Caso 

seja utilizado este tipo de equipamento, cuja circulação danifica o pavimento do acesso e obrigam 

a uma largura excessiva, a grua deve ser transportada em camiões até à plataforma de montagem 

do aerogerador. 

65. Efetuar revisões periódicas aos veículos e à maquinaria de forma a assegurar que as suas 

condições de funcionamento são adequadas. 

66. Reparação do pavimento danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso ao local da 

obra pela circulação de veículos pesados durante a construção. 

67. Recuperação paisagística das zonas intervencionadas durante a obra, de acordo com o definido 

no Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, designadamente, as zonas de 

armazenamento temporário de materiais, o estaleiro, os taludes do acesso, a vala de cabo e a 

plataforma do aerogerador, incluindo os respetivos taludes. As zonas intervencionadas deverão 

ser limpas e cobertas com terra vegetal. 

7.3 MEDIDAS A CONSIDERAR NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

68. Para assegurar a compatibilização do projeto com a conservação dos quirópteros, grupo em geral 

muito ameaçado e com elevada suscetibilidade à presença de aerogeradores, durante os meses 

de julho, agosto e setembro a velocidade de arranque do aerogerador que constitui o 

Sobreequipamento deve ser de 3,3m/s, desde 1 hora antes do pôr-do-sol até 1 hora depois do 

nascer do sol (período de atividade dos quirópteros). 

69. Quando houver necessidade de substituição de grandes componentes do aerogerador (exemplo, 

pás, gerador, gearbox, etc.), que requeira intervenção de grua, deve ser comunicado à APA a data 

prevista para a execução da intervenção; 

70. Quando houver necessidade de substituição de grandes componentes do aerogerador (exemplo, 

pás, gerador, gearbox, etc.), que requeira intervenção de grua, deve ser retirada a camada 

superficial de terra vegetal da plataforma do aerogerador, de forma a ser possível montar a grua 

sobre uma superfície estável e no final da intervenção, após a desmontagem da grua, a camada 

de terra vegetal previamente retirada deve ser espalhada sobre a plataforma de forma a serem 

repostas as condições tão próximas quanto possível das anteriores à própria intervenção.  

71. As ações relativas à exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro deverão 

restringir-se às áreas já ocupadas, devendo ser compatibilizada a presença do empreendimento 

com as outras atividades presentes. 

72. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção ou reparação do acesso ou da plataforma do 

aerogerador, deve ser fornecida ao empreiteiro para consulta a planta de condicionamentos 
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atualizada e devem ser respeitadas as medidas de minimização referidas para a fase de 

construção, que sejam aplicáveis. 

73. Implementar um programa de manutenção de balizagem do aerogerador, comunicando à ANAC 

qualquer alteração verificada, e assegurar uma manutenção adequada para que o sistema de 

sinalização funcione nas devidas condições. 

74. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação 

do aerogerador para os operadores de gestão de resíduos. 

75. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica do aerogerador deverão ser recolhidos 

e armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente 

transportados e enviados para destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a 

resíduos perigosos. 

76. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento do 

aerogerador. 

77. Caso o funcionamento do aerogerador venha a provocar interferência/perturbações na receção 

radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiodifusão televisiva, 

deverão ser implementadas as medidas necessárias para a resolução do problema. 

7.4 MEDIDAS A CONSIDERAR NA FASE DE DESATIVAÇÃO 

78. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do aerogerador e a dificuldade de prever as 

condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, deve o 

promotor, no último ano de exploração do projeto, apresentar a solução futura de ocupação da 

área de implantação do projeto. Assim, no caso de desativação do Sobreequipamento do Parque 

Eólico de Pinheiro, 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, 

devendo ser apresentado um plano de desativação pormenorizado contemplando nomeadamente: 

 Ponderação parcial de, pelo menos, 0,5 m da sapata de betão do aerogerador; 

 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 do acesso ou outros elementos a permanecer no terreno; 
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 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; 

 As pás do aerogerador devem ser transportadas a destino final inteiras; 

 De forma geral, todas as ações deverão obedecer às diretrizes e condições identificadas no 

momento da aprovação do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e 

imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração. 

7.5 MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

79. Tendo em conta que o projeto se localiza em zona de presença de Lobo, o promotor deverá 

contribuir financeiramente para o “Fundo do Lobo” gerido pela “Associação de Conservação do 

Habitat do Lobo-ibérico” por cada MW instalado com o Sobreequipamento do Parque Eólico de 

Pinheiro, desde a atribuição da autorização/licença de estabelecimento, nos mesmos moldes que 

os outros promotores que possuem parques eólicos na zona contribuem. 
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8 MONITORIZAÇÃO 

No Relatório Síntese do EIA foram incluídos no Anexo 1 os Planos de Monitorização da Avifauna, de 

Quirópteros, da Flora e Vegetação e do Lobo. 

Conforme referido anteriormente, como o projeto foi sujeito a AIA em fase de projeto de Execução, o 

promotor do projeto optou por avançar com as monitorizações de acordo com a metodologia que tem 

sido aprovada pelo ICNF, de forma que, quando o projeto fosse aprovado pudesse iniciar as obras de 

construção e ter um ciclo completo de dados de monitorização. 

Face ao referido, apresenta-se no Anexo 1 os Relatórios de Monitorização da Avifauna, de Quirópteros, 

da Flora e Vegetação referentes ao Ano 0 – Fase Prévia à construção. 

Os principais resultados das monitorizações foram incluídos no subcapítulo 5.3 Biodiversidade, do 

presente documento. 

Em relação à monitorização do Lobo foi incluída no Anexo 1 uma Nota Técnica realizada no âmbito do 

Plano de Monitorização do Lobo a Sul do Rio Douro - zona Oeste (PMLSD-O), o qual é coordenado e 

gerido pela ACHLI – Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico e executado pela Unidade 

de Vida Selvagem (UVS), Departamento de Biologia & CESAM, da Universidade de Aveiro que é 

expressamente dirigida ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

Nas conclusões da referida Nota Técnica refere-se o seguinte: 

“Ao longo destes quase 6 anos de monitorização, a alcateia de Montemuro relevou uma presença 

regular no seu território e especificamente na envolvente alargada do Sobreequipamento do Parque 

Eólico de Pinheiro. Tem-se verificado uma continua recolha de excrementos de lobo e sempre em 

número significativo, tendo em conta a situação do Lobo Ibérico a sul do rio Douro, e especificamente 

desta alcateia. Tal facto mostra a recuperação que esta alcateia teve no uso de espaço após a fase I 

(2011-2015). Esta situação reforça a importância da continuação da monitorização desta alcateia para 

se tentar perceber melhor a sua dinâmica populacional. Como evidenciado pelos resultados, só 

possíveis com planos de monitorização com base na alcateia e/ou várias alcateias, é determinante 

possuir um conhecimento alargado no tempo e espaço para o acompanhamento da dinâmica espacial 

e populacional desta espécie. Por exemplo, esta forma de monitorização permitiu a deteção de lobo 

em 5 anos de monitorização, num buffer de 4000m em redor da área de estudo do projeto de 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, e apenas em 2 anos, num buffer de 2000m, 

apresentando-se a informação obtida como essencial na avaliação de impactes, nesta sub-população 

lupina. Também a avaliação de impactes cumulativos e da conectividade entre alcateias, a deteção da 

ocorrência de fatores exógenos e a proposta de medidas de mitigação eficazes e eficientes, apenas 

são possíveis de efetuar com planos de monitorização com áreas mais alargadas.” 
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Face ao referido propõe-se a continuação da monitorização do Lobo de acordo com os mesmos moldes 

que tem sido efetuada até à data pela ACHLI – Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico, 

acrescentando-se um percurso mensal na envolvente do local de instalação do aerogerador do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 
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9 LACUNAS DE INFORMAÇÃO 

Face à natureza do projeto, considera-se que, de acordo com a análise efetuada, os objetivos 

primordiais do EIA foram atingidos, não tendo sido registadas lacunas de conhecimento que possam 

interferir de forma relevante com a validade das conclusões alcançadas, pelo que se assume o presente 

estudo como um instrumento válido de apoio à tomada de decisão sobre o projeto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

As eventuais lacunas resultantes do curto período de tempo em que foi realizado o EIA foram 

colmatadas com o vasto conhecimento que a equipa responsável pela elaboração do EIA tem da zona 

em causa, pois é a mesma que participou no primeiro EIA do Sobreequipamento do Parque Eólico de 

Pinheiro cujo procedimento em curso foi cancelado já em fase de pedido de elementos adicionais. 

Para além do referido anteriormente a equipa responsável pela elaboração do EIA esteve ainda 

envolvida nos trabalhos ambientais associados aos vários parques eólicos existentes na zona (EIA, 

RECAPE, Acompanhamento Ambiental de Obras e monitorizações diversas), momeadamente dos 

Parques Eólicos da Arada/Montemuro, de Bustelo, de São Macário II e de Cabril.  
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10 CONCLUSÕES 

O presente Relatório Síntese da reformulação do Projeto tem por base o desencadeamento do 

procedimento previsto no n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 

atual redação. 

Esta solicitação foi justificada pela necessidade de modificação do Projeto, neste caso, pela retirada do 

aerogerador AG14, passando o projeto de Sobreequipamento a contemplar somente a instalação do 

AG13 exatamente no mesmo local que tinha sido avaliado no EIA. 

A exclusão do aerogerador AG14 levou à retirada de outros elementos que estabeleciam a ligação a 

este aerogerador, como a vala de cabos, o acesso a construir e consequentemente ocorreu uma 

diminuição da área de afetação do projeto face à área avaliada no EIA em cerca de 8 000 m2. 

Considera-se que, a reformulação do Projeto, contribui para uma redução dos impactes sentidos nas 

diferentes fases do Projeto. Com as alterações introduzidas, verificou-se uma redução das áreas a 

desmatar, escavar/aterrar (- 10 928 m3) e impermeabilizar para implantação das estruturas de Projeto 

(1 aerogerador, vala de cabos e novo acesso associado). Registou-se igualmente uma menor 

interferência nas áreas de matos e principalmente de afloramentos rochosos. 

Em relação aos sistemas ecológicos, a retirado de um aerogerador permite, na fase de construção, 

menor perda de habitats devido à menor destruição de vegetação, bem como, um menor impacte 

relativo aos níveis de perturbação da fauna presente na envolvente das obras. 

Na fase de exploração, com a redução do número de aerogeradores, permanecem apenas 1 

aerogerador, tendo sido retirado o aerogerador AG14, o localizado mais no extremo da área e o mais 

próximo de zonas com declives mais acentuados, diminuindo desta forma o risco de mortalidade por 

colisão das aves e dos morcegos. 

Como valor ambiental mais relevante a assinalar, salienta-se que o Sobreequipamento do Parque 

Eólico de Pinheiro encontra-se localizado em território associado a uma alcateia do Lobo-ibérico: 

alcateia de Montemuro. De acordo com os dados recolhidos nos resultados da monitorização deste 

mamífero, a zona em estudo não é coincidente com a área de utilização desta espécie (considerando 

que a “área de utilização” corresponde à zona compreendida num raio de 5 km em redor dos centros 

de atividade). Os técnicos apontam uma grande plasticidade desta espécie, estando a localização dos 

Lobos dependente da disponibilidade de alimentação e repouso para estabelecer o local de reprodução 

para a alcateia. Pela sensibilidade que esta espécie apresenta relativamente a fatores de perturbação, 

propõe-se que a calendarização da construção deste Sobreequipamento seja condicionada de forma 

que as obras se realizem fora da época de reprodução do Lobo (1 de abril a 31 de agosto). Também 

durante o período em que a obra de construção se irá desenrolar, os trabalhos serão interrompidos no 

período compreendido entre 1 hora antes do pôr-do-sol e 1 hora após o nascer do sol, inclusive, com 

exceção dos trabalhos de betonagem para execução da fundação do aerogerador (1 dia), contribuindo 

esta medita também para a minimização dos impactes sobre esta espécie. De modo a avaliar o efeito 
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da construção deste projeto sobre a utilização do território, bem como sobre o sucesso reprodutor desta 

alcateia, uma vez que está em curso um plano global de monitorização desta espécie que abrange a 

área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, propõe-se que a metodologia (periodicidade, 

técnicas, áreas de estudo) utilizada seja uma extensão do trabalho realizado até ao momento, existindo 

uma continuidade de estudo integrado, para a alcateia de Montemuro. 

Refere-se, ainda que as alterações de Projeto preconizadas permitiram uma diminuição do nº de 

aerogeradores de 2 para 1 (não instalação do AG14), resultando desta alteração uma maior área livre 

entre aerogeradores e a Estrada Nacional n.º 321. O aerogerador AG13 ficará a cerca de 970 m de 

distância da EN321 enquanto se o aerogerador AG14 fosse instalado essa distância seria de somente 

de 600 m. 

No que se refere ao descritor Paisagem, a supressão de um aerogerador implicará menores impactes 

na fase de construção pela redução da área na qual se prevê alterações na morfologia do terreno e 

afetação da vegetação existente pela fundação e plataforma do aerogerador, bem como o acesso e 

vala associados. Apesar do aerogerador a instalar, o AG13, ter maiores dimensões do que as 

apresentadas para o mesmo aerogerador no EIA, verifica-se que existe um aumento das áreas sem 

visibilidade, quando passamos da instalação de 2 aerogeradores para um só aerogerador, reduzindo-

se assim o impacte visual global do projeto. 

No que diz respeito aos impactes socioeconómicos, continuam positivos com a reformulação do 

Projeto, apesar de se verificar de forma ligeira, uma diminuição dos impactes positivos dos benefícios 

económicos e sociais, em resultado da redução dos terrenos arrendar e da atividade económica 

regional no setor da construção civil, face à redução da dimensão da obra. 

No que diz respeito à preservação dos valores patrimoniais, previamente à execução das obras será 

efetuada a sinalização prévia dos elementos identificados e situados a menos de 50 m da frente de 

obra, o que conjuntamente com o acompanhamento arqueológico da obra, irá contribuir 

significativamente para a preservação dos valores patrimoniais identificados, e que consequentemente 

sejam minimizados os efeitos negativos do projeto sobre os valores patrimoniais, sendo que foi 

identificada uma ocorrência que será inevitavelmente afetada pelo acesso a construir (ocorrência 21). 

Considera-se que o respetivo impacte negativo é significativo, estando, no entanto, previsto a ajuste do 

projeto na fase de piquetagem de forma a evitar o mais possível a interferência com os trechos murários 

que correspondem à ocorrência 21 e assim diminuir o grau de significância do impacte. 

Por outro lado, importa salientar que o período de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico 

de Pinheiro é muito curto (cerca de 8 meses) e que a recuperação da cobertura do solo faz-se 

geralmente depressa, podendo ser reforçada, se necessário, através da realização de trabalhos 

complementares de regeneração da vegetação autóctone, de acordo com o definido no Plano de 

Recuperação das Áreas intervencionadas (Anexo 4). 

Na fase de exploração do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro são esperados 

impactes, principalmente os referidos de seguida: 



EÓLICA DA CABREIRA, S.A. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 1 – RELATÓRIO SINTESE (REFORMULAÇÃO DO 
PROJETO) 

 

 19116 – Eólica da Cabreira, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

139 

Impactes negativos 

- o impacte paisagístico do aerogerador (os parques eólicos são visíveis, ainda que nem sempre 

a totalidade dos aerogeradores, da grande maioria das povoações, e mesmo fora da área de 

estudo, a grandes distâncias. A implantação do novo aerogerador irá acentuar ligeiramente a 

dominância da presença física destas estruturas na paisagem, estabelecendo, com os 

existentes, um corredor eólico mais definido, unificando pontualmente a linha de cumeada, ainda 

assim os impactes são pouco significativos, não trazendo uma alteração relevante na paisagem). 

Salienta-se que a povoação mais próxima com visibilidade para o aerogerador localiza-se a  

2,2 km de distância; 

- o potencial impacte sobre vertebrados voadores (quirópteros e aves), devido ao funcionamento 

do novo aerogerador; 

- o potencial impacte sobre o lobo face à presença do novo aerogerador. 

Impactes positivos 

- o aproveitamento de um recurso energético natural, renovável, endógeno, que contribui para a 

diminuição da emissão de poluentes responsáveis por situações como o efeito de estufa, 

alterações climáticas e chuvas ácidas; 

- contributo do projeto para atingir as metas definidas no PNEC 2030 e para os objetivos definidos 

no RNC 2050; 

- benefícios económicos para os Baldios da Póvoa de Montemuro, decorrente do arrendamento 

dos terrenos baldios (nomeadamente aos Baldios da Póvoa de Montemuro), e para a Câmara 

Municipal de Castro Daire onde o projeto se insere de acordo com o determinado na legislação 

em vigor. 

Em resultado da análise ambiental efetuada, e do conhecimento que já se tem de projetos de natureza 

idêntica, considera-se a ausência de efeitos negativos muito significativos sobre o ambiente, uma vez 

que a execução do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro não compromete o 

equilíbrio ecológico da área de estudo, nem provoca a destruição de caraterísticas ímpares do ambiente 

natural. 

Do enquadramento efetuado, e tendo em atenção o anteriormente referido, conclui-se que, a 

reformulação do Projeto, permitiu reduzir a magnitude e significância de alguns dos impactes negativos 

potencialmente resultantes das diferentes fases do Projeto com a retirada do AG14 e respetivas 

estruturas associadas (plataforma, vala de cabos, acessos a contruir e a beneficiar que estabeleciam 

ligação a este aerogerador). 
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Refere-se por último que a significância dos impactes identificados poderá ser reduzida com a correta 

implementação das medidas de mitigação apresentadas no presente Relatório, sendo que será 

realizado o acompanhamento dos aspetos determinantes através dos programas de monitorização 

propostos. 
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ANEXO 1 

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA, DE QUIRÓPTEROS, DA FLORA E VEGETAÇÃO E LOBO 

RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO DO ANO 0 – FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO DA AVIFAUNA, DE 

QUIRÓPTEROS, DA FLORA E VEGETAÇÃO E NOTA TÉCNICA DO LOBO
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

O presente documento constitui o Plano de Monitorização da Avifauna (PMA) a implementar na área 

de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, plano este desenvolvido no 

seguimento das orientações gerais fornecidas pelo ICNF. 

A implementação do PMA tem como objetivo a avaliação dos efeitos do projeto sobre a avifauna, 

determinando o grau de alteração das comunidades e a mortalidade induzida pela instalação e 

funcionamento do aerogerador do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

Para esta avaliação, seria necessário caracterizar o elenco avifaunístico existente na área de 

implantação do projeto com vista à obtenção de uma situação de referência representativa que 

permitisse servir de base à avaliação de impactes, por comparação com a situação em fase de 

construção e em fase de exploração do projeto eólico. Essa caracterização incluirá a abundância dos 

indivíduos, a riqueza específica da comunidade avifaunística, a tolerância das aves às infraestruturas 

em funcionamento, entre outros parâmetros. 

Além da determinação das taxas de mortalidade, poderão ser ainda analisados outros eventuais 

impactes negativos decorrentes da implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, 

nomeadamente impactes cumulativos devido à presença de outros projetos eólicos na envolvente da 

área de estudo. 

Os relatórios de monitorização irão respeitar a estrutura e o conteúdo indicados no Anexo V da Portaria 

n.º 395/2015, de 4 de novembro, dando cumprimento ao exposto na legislação em vigor. Terão também 

em atenção o documento “Requisitos técnicos e número de exemplares de documentos a apresentar 

em suporte digital – Avaliação de Impacte Ambiental” da Agência Portuguesa do Ambiente (de março 

de 2015). 

2 PARÂMETROS A MONITORIZAR 

De modo a caracterizar o elenco de espécies avifaunísticas existentes na área de influência do projeto 

eólico, avaliando os efeitos deste sobre as comunidades de aves, e determinando o grau de alteração 

das densidades, para cumprir os objetivos do PMA serão avaliados os seguintes parâmetros: 

̶ Inventariar e distribuir as espécies de aves na área do Sobreequipamento do Parque Eólico de 

Pinheiro e em áreas de controlo (isto é, com mesmo tipo de características biofísicas que a 

área em estudo, mas que não se prevê qualquer tipo de intervenção); 

̶ Determinar a utilização e abundância de aves nas áreas de implementação do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, antes, durante e após a construção do 

projeto; 
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̶ Monitorizar a mortalidade provocada pelo aerogerador que integram o Sobreequipamento do 

Parque Eólico de Pinheiro durante a fase de exploração; 

̶ Monitorizar a tolerância de aves na área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, 

durante a fase de exploração, através da análise das variações de efetivos e de padrões de 

distribuição. 

Na estimativa da mortalidade causada pelo aerogerador serão utilizadas taxas de detetabilidade (por 

parte dos observadores) e taxas de decomposição e remoção (por parte de predadores e necrófagos). 

3 LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

3.1 AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NA COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA DAS COMUNIDADES DE 

AVES 

Para a inventariação da comunidade avifaunística na área do Sobreequipamento Parque Eólico de 

Pinheiro e determinação das densidades de aves presentes, será utilizado o método “pontual com 

distância fixa” (RABAÇA, 1995). Este método de censo consiste no registo de todos os contactos obtidos 

pelo observador em determinados pontos fixos dentro da área de estudo, durante um período de tempo 

e num raio (em redor do observador) previamente estabelecidos (RABAÇA, 1995). O facto de a superfície 

de amostragem ser conhecida permite a obtenção direta de estimativas de densidades (PALMEIRIM, 

1988 in RABAÇA, 1995). 

Serão utilizados 6 pontos de amostragem, repartidos igualitariamente entre a área do 

Sobreequipamento do Parque Eólico (que corresponde à área em análise no Estudo de Impacte 

Ambiental) e área de controlo a ser definida com base cartográfica em campo na envolvente do projeto 

eólico. A localização dos pontos de amostragem (área do Sobreequipamento e área de controlo) será 

definida em campo no início da primeira campanha de monitorização. 

A duração do período de contagem é um aspeto importante a considerar na planificação destes 

trabalhos, dado que curtos períodos diminuem a probabilidade de deteção de uma ave e longos 

períodos podem ocasionar sobrestimativas de abundância, visto ser maior o risco de contagem 

múltiplas (BAILLIE, 1991 in ALMEIDA & RUFINO, 1994). Assim, o período de amostragem escolhido em 

cada ponto será de 10 minutos, sendo este valor um compromisso entre o número necessário de pontos 

de amostragem na área de estudo e os diferentes períodos de atividade das aves (as primeiras horas 

da manhã correspondem a períodos de maior atividade). Em cada censo serão feitas contagens em 

dois períodos distintos, quando as aves estão mais ativas, nomeadamente ao início da manhã e perto 

do ocaso. 

Especificamente para o cálculo da densidade, em cada ponto de amostragem serão registados todos 

os indivíduos detetados, visual ou auditivamente, dentro de um raio de 250 m e assumir-se-á que todos 

os indivíduos existentes são contabilizados. Os valores de densidade (d) em cada ponto de 

amostragem são dados por 
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     d
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em que n é o número de contactos (visuais e/ou auditivos) registado durante 10 minutos e r é o raio de 

amostragem (250 m, a partir de cada ponto de amostragem). Será igualmente calculada a densidade 

média de cada espécie e da totalidade das aves em cada biótopo considerado. 

3.2 AVALIAÇÃO DA MORTALIDADE 

A prospeção de cadáveres de aves será realizada através de campanhas de amostragem na fase de 

exploração do projeto eólico, e será efetuada em redor do aerogerador, contemplando uma área 

superior à abrangida pelo raio das pás. A distância será 5 m a mais que o diâmetro das pás com centro 

na torre do aerogerador. É necessário ter em conta que a eficiência de prospeção varia muito consoante 

o tipo de habitat e a orografia do terreno em redor do aerogerador, sendo que a envolvente próxima ao 

aerogerador está praticamente desprovida de vegetação. 

A prospeção de cadáveres em torno do aerogerador será efetuada num período mínimo de 20 minutos, 

cobrindo um máximo de área prospectável possível e, preferencialmente será realizada fazendo-se 

transectos paralelos, distanciados entre si aproximadamente 10 m. O observador deverá olhar sempre 

para ambos os lados do transecto e adequar a sua velocidade de deslocação à visibilidade que o 

biótopo lhe proporciona. Alternativamente, consoante as características do habitat, poderão ser 

realizados percursos em zig-zag ou dividindo a área em quadrantes, progredindo sequencialmente 

entre cada um deles, utilizando qualquer um dos métodos anteriores. Se a prospeção for efetuada por 

mais do que um observador, este tempo será divido pelo número de técnicos envolvidos no trabalho. 

Sempre que um cadáver for encontrado durante a prospeção, serão anotados os seguintes dados: a) 

espécie, b) sexo, c) ponto GPS, d) distância ao aerogerador, e) presença ou ausência de traumatismos, 

f) presença ou ausência de indícios de predação g) data aproximada da morte (4 categorias: 24 h; de 

2 a 3 dias; entre 4 e 6 dias; mais de 1 semana), h) fotografia digital do cadáver e i) condições 

climatéricas do dia da prospeção e do dia anterior à prospeção. 

A prospeção deverá ser realizada em redor do aerogerador que fazem parte do Sobreequipamento do 

Parque Eólico de Pinheiro. 

A prospeção terá uma periodicidade diferente da avaliação das alterações na composição específica, 

pois as prospeções serão realizadas com uma periodicidade semanal. De referir que as prospeções 

decorrerão por um período de 3 anos, a ter início com o funcionamento do aerogerador (Fase de 

Exploração). 

A taxa de mortalidade será ajustada para a “Taxa de Mortalidade Real”, pois é necessário ter em conta 

outros fatores que desviam o estudo da mortalidade de aves, nomeadamente: 
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̶ Percentagem da Área Prospetada Eficazmente (APE) – o observador estimará a percentagem 

onde não é possível conduzir a uma prospeção válida (vegetação muito densa, plano de água, 

cercado com animais domésticos, etc.); 

̶ Percentagem de Aves Não Encontradas pelo Observador (NEO) – os transectos acarretam um 

erro de não deteção dos cadáveres das aves que se encontram na área de prospeção; 

̶ Percentagem de Aves Removida Por Necrófagos (RPN) – devido à ecologia alimentar dos 

predadores, uma parte do número de aves poderá ser consumida por necrófagos e outros 

predadores. 

Calcular-se-á a Taxa de Mortalidade Real (TMR), com base na análise da Taxa de Mortalidade 

Observada (TMO), através da seguinte expressão: 

 
RPN) - (1 NEO) - (1  APE

TMO
     TMR


  

onde APE indica a percentagem da Área Prospetada Eficazmente, NEO indica a percentagem de aves 

Não Encontrada pelo Observador, e RPN a parte Removida Por Necrófagos. 

Os valores de NEO e RPN serão estimados duas vezes por ano, uma na época seca e uma na época 

de chuva, através do quociente entre cadáveres encontrados e cadáveres colocados em campo. Para 

calcular esta taxa é obrigatória a presença de dois técnicos. Para o cálculo da percentagem de aves 

não encontradas pelo observador (NEO), serão utilizados modelos de cadáveres em vez dos 

verdadeiros. 

Os testes de eficácia de deteção e de remoção de cadáveres de aves por necrófagos serão realizados 

em conjunto com os testes correspondentes de quirópteros. 

3.3 FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

Face às considerações anteriores, no que respeita à avaliação das alterações na composição 

específica das comunidades de aves, e da mortalidade causada pelo funcionamento do aerogerador, 

apresenta-se a seguinte calendarização de trabalho: 

̶ Fase I - Fase prévia à construção (censos de aves e avaliação da comunidade de rapinas): 

realização de censos antes do período de construção: 

̶ censos de aves nos 6 pontos de amostragem (3 na área do Sobreequipamento do 

Parque Eólico e 3 na área de controlo), em 4 períodos: Época Reprodutiva, Dispersão 

de Juvenis, Migração Pós-reprodutiva, e Invernada, de modo a completar um ciclo anual; 

̶ avaliação da comunidade de rapinas em 2 pontos de grande visibilidade, com uma 

duração de uma hora consecutiva de observação, nos mesmos 4 períodos. Em cada um 

dos 4 períodos serão efetuadas 2 visitas, de modo a duplicar o esforço de amostragem. 

As duas visitas deverão ser efetuadas com meteorologia adequada à observação da 
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avifauna, e com um espaçamento de um mês. Em suma, serão efetuadas 8 visitas ao 

longo de um ano. 

̶ Fase II - Fase de construção (censos de aves e avaliação da comunidade de rapinas): 

continuação da realização de censos durante o período de construção: 

̶ censos de aves nos 6 pontos de amostragem (3 na área do Sobreequipamento do 

Parque Eólico e 3 na área de controlo), em 4 períodos: Época Reprodutiva, Dispersão 

de Juvenis, Migração Pós-reprodutiva, e Invernada, de modo a completar um ciclo anual; 

̶ avaliação da comunidade de rapinas em 2 pontos de grande visibilidade, com uma 

duração de uma hora consecutiva de observação, nos mesmos 4 períodos. Em cada um 

dos 4 períodos serão efetuadas 2 visitas, de modo a duplicar o esforço de amostragem. 

As duas visitas deverão ser efetuadas com meteorologia adequada à observação da 

avifauna, e com um espaçamento de um mês. Em suma, serão efetuadas 8 visitas ao 

longo de um ano 

A duração desta fase encontra-se dependente da duração das intervenções, tendo como limites 

temporais: o início de qualquer intervenção de construção na área; e o início do funcionamento 

do aerogerador. Nesta fase os censos de aves e avaliação da comunidade de rapinas serão 

avaliados as épocas fenológicas durante as quais estiver a decorrer a fase de construção; 

̶ Fase III - Fase de exploração (censos de aves, avaliação da comunidade de rapinas e 

prospeção de cadáveres): continuação da realização de censos, como descrito para a fase 

anterior, durante 3 anos consecutivos. Deste modo, serão realizadas 24 visitas aos 6 pontos 

de amostragem, até finalizar 3 ciclos anuais completos. Terá início com a entrada em 

funcionamento do novo aerogerador do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

Adicionalmente serão realizadas prospeções de cadáveres, cujas campanhas abrangerão os 

doze meses do ano, em redor do novo aerogerador implantados, com uma periodicidade 

semanal. 

4 MÉTODOS DE TRATAMENTO DOS DADOS 

4.1 CENSOS DE AVES E AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE DE RAPINAS 

A metodologia para cálculo da densidade, abundância relativa, riqueza específica e diversidade da 

comunidade de aves na área de estudo irá consistir em pontos de observação e escuta com 10 minutos 

de duração. Durante o período de observação e escuta irão ser recolhidos os seguintes dados: a) hora 

do início e fim do censo, b) espécies observadas, e c) respetivo número de indivíduos. 

Este método permitirá obter estimativas de abundâncias e densidades relativas para as espécies 

ocorrentes na área de estudo, através das comparações entre pontos de amostragem (entre si e entre 

os dois grupos - Sobreequipamento e Controlo). As comparações terão como base testes estatísticos 

da ANOVA (análise de variâncias), teste da distribuição F, e o teste de inferência 2, que avalia 

quantitativamente a relação entre o resultado de um fenómeno e a distribuição esperada para o mesmo. 
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Os dados obtidos no trabalho de campo serão tratados e inseridos num Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) de modo a construir uma cartografia com áreas utilizadas pelas aves e os locais onde 

foram encontrados animais mortos. O SIG incluirá a execução de uma carta de biótopos. 

As espécies inventariadas serão agrupadas por Ordens, sendo mencionado o seu estatuto de 

conservação a nível nacional e comunitário, de forma a avaliar o seu valor conservacionista. O estatuto 

de conservação considerado para Portugal Continental é o que consta no Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (CABRAL ET AL., 2006). Estas categorias são baseadas nas da União 

Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). A nível comunitário, o estatuto de conservação 

que será adotado é o constante na Diretiva Aves (79/409/CEE, alterada pela Diretiva 2009/147/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro de 2009) relativa à conservação das aves 

selvagens, sendo descrito o anexo em que cada espécie se encontra, em caso de ameaça. 

Para todas as espécies inventariadas será também considerada a sua fenologia, ou seja, a altura do 

ano em que permanecem na região e se ali se reproduzem (ocorrência de nidificação). A ocorrência de 

nidificação (possível, provável ou confirmada) será atribuída de acordo com os códigos de nidificação 

reconhecidos e utilizados internacionalmente, nomeadamente no “Atlas de Aves Nidificantes em 

Portugal” (EQUIPA ATLAS, 2008). 

Num capítulo próprio, serão destacadas as informações (nomeadamente, abundância absoluta, riqueza 

específica, densidade, mortalidade) para as aves de rapina, de médio porte e planadoras, de modo a 

caracterizar este grupo, que inclui potenciais espécies de aves com elevado estatuto de ameaça. 

Todos os dados obtidos serão armazenados numa base de dados com data, biótopo, espécie, sexo, 

idade (adulto/juvenil), ponto de amostragem e coordenadas UTM. 

4.2 AVALIAÇÃO DA MORTALIDADE 

Os dados da mortalidade serão comparados estatisticamente com os parâmetros de funcionamento do 

aerogerador, nomeadamente intensidade e direção do vento (valores médios dos dias anteriores à 

prospeção). 

Se disponíveis, os dados da mortalidade (espécie, número de indivíduos, distância ao aerogerador e 

orientação em relação ao mesmo) serão comparados com os valores recolhidos nos censos de aves. 

A disponibilidade é dependente na coincidência temporal entre amostragens de censos e prospeção 

de mortalidade. 

5 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Para além dos estudos de avaliação de mortalidade e dos censos, os dados obtidos serão analisados 

estatisticamente em cada relatório anual, comparando com resultados de outros estudos idênticos que 

tenham sido efetuados na região envolvente da área de estudo. De notar que se trata de um projeto 
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que está rodeado por outros Parques Eólicos (existentes e em funcionamento), em que alguns foram 

objeto de uma avaliação de impacte ambiental, que incluiu uma monitorização da comunidade 

avifaunística na região. 

Como o presente plano se baseia numa abordagem do tipo BACI (Before-After Control Impact), a 

evolução da comunidade de aves (e a consequente ocorrência da mortalidade de indivíduos) terá em 

consideração a própria evolução do projeto e do ambiente em redor, e a existência de outros fatores 

exógenos (por exemplo, existência de incêndios na área de estudo ou na sua envolvente, substituição 

ou manutenção das infraestruturas, etc.). 

6 MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOTAR NA SEQUÊNCIA DOS 

RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

Em função dos resultados obtidos, serão apresentadas eventuais medidas de minimização a 

implementar, com vista à minimização dos efeitos do projeto. 

A definição destas medidas, caso venham a ser identificadas como pertinentes, será objeto de 

documento próprio, que incluirá para além da descrição da própria medida, uma justificação técnica e 

descrição dos objetivos. 

7 CONTEÚDO E PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

De acordo com a calendarização prevista para o desenvolvimento do PMA serão entregues 5 relatórios 

com o seguinte conteúdo e calendarização: 

̶ No final do período anterior à construção (Fase I) – primeiro relatório que incluirá os dados de 

monitorização recolhidos durante o período anterior à construção dos elementos que compõem 

Sobreequipamento do Parque Eólico; 

̶ No final do período de construção (Fase II) – segundo relatório que incluirá os dados de 

monitorização recolhidos durante o período de construção do Sobreequipamento do Parque 

Eólico, e o seu enquadramento com os dados de referência; 

̶ No final do 1.º ano de monitorização da fase de exploração (Fase III – Ano 1) – terceiro relatório 

que incluirá os dados de monitorização recolhidos no primeiro ano de exploração do 

Sobreequipamento do Parque Eólico, incluindo já os eventuais resultados da mortalidade; 

̶ No final do 2.º ano de monitorização da fase de exploração (Fase III – Ano 2) – relatório que 

continuará a apresentação dos resultados obtidos no segundo ano de monitorização da fase 

de exploração, nos mesmos moldes do relatório anterior; 

̶ No final do 3.º ano de monitorização da fase de exploração (Fase III – Ano 3) – relatório final 

que contemplará os resultados obtidos no terceiro ano da fase de exploração, e que compilará 

a análise de todos os dados recolhidos durante a execução do PMA. 
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8 REVISÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

O presente plano de monitorização da avifauna será analisado no final de cada um dos anos de 

monitorização. Deste modo, em capítulo próprio nos relatórios de monitorização, será incluída a análise 

da validade do plano, podendo ser proposto o seu prolongamento, a sua conclusão ou a sua validação, 

consoante os resultados obtidos. O Plano de Monitorização será revisto se forem detetadas novas 

situações não abrangidas pelo presente programa de monitorização, ou caso se verifique que a 

metodologia proposta não é a mais adequada. 
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

O presente documento constitui o Plano de Monitorização de Quirópteros (PMQ) a implementar na área 

de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, plano este desenvolvido no 

seguimento das orientações gerais fornecidas pelo ICNF. 

A implementação do PMQ do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro tem como objetivos: 

 inventariar as espécies de morcegos que ocorrem nas áreas do projeto eólico e de controlo; 

 avaliar a atividade dos morcegos na área do projeto eólico e na área de controlo; 

 avaliar a ocupação sazonal dos abrigos de morcegos; 

 prospetar cadáveres ou morcegos feridos (exclusiva da fase de exploração). 

Além da determinação das taxas de mortalidade, poderão ser ainda analisados outros eventuais 

impactes negativos decorrentes da implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, 

nomeadamente impactes cumulativos devido à presença de outros projetos eólicos na envolvente da 

área de estudo, caso existam dados disponíveis que o permitam. 

Para a avaliação do PMQ será necessário caracterizar a comunidade de morcegos existente na área 

de implantação do projeto com vista à obtenção de uma situação de referência representativa que 

permita servir de base à avaliação de impactes, por comparação com a situação em fase de exploração 

do projeto eólico. 

Os relatórios de monitorização irão respeitar a estrutura e o conteúdo indicados no Anexo V da Portaria 

n.º 395/2015, de 4 de novembro, dando cumprimento ao exposto na legislação em vigor. Terão também 

em atenção o documento “Requisitos técnicos e número de exemplares de documentos a apresentar 

em suporte digital – Avaliação de Impacte Ambiental” da Agência Portuguesa do Ambiente (de março 

de 2015). 

O Plano de Monitorização de Quirópteros deverá seguir as diretrizes do ICNF para a consideração de 

morcegos em programas de monitorização de Parques Eólicos em Portugal continental em vigor. 

2 ENQUADRAMENTO TÉCNICO 

Estabelecidos os objetivos específicos, importa salientar algumas condicionantes técnicas que 

determinaram a elaboração da metodologia proposta no PMQ. 

A colisão de morcegos com aerogeradores foi detetada em parques eólicos dos Estados Unidos da 

América (HOWELL & DIDONATO, 1991; OSBORN ET AL., 1996). Osborn e colaboradores encontraram 

vários morcegos mortos no decurso de um estudo para avaliar o impacte de um parque eólico em aves 
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no Minnesota (OSBORN ET AL., 1996). A monitorização que efetuaram especificamente para os 

morcegos revelou uma maior taxa de mortalidade (85%) no Verão. A prospeção foi efetuada entre maio 

e setembro e aproximadamente 46% dos morcegos foram encontrados num raio de até 15 m em redor 

do aerogerador e 69% num raio de 20 m. Este é o primeiro estudo com evidências de colisões 

frequentes de morcegos com aerogeradores (o número de morcegos mortos foi similar ao de aves, 

num período de 20 meses). 

Van Gelder relatou que a maioria das colisões envolvia espécies migradoras de morcegos e ocorriam 

durante o Outono, em noites com más condições atmosféricas (noites de nevoeiro ou nuvens baixas) 

e em associação com elevadas mortalidades em aves (OSBORN ET AL., 1996). Morcegos a navegar 

visualmente podem ser influenciados por muitos dos mesmos fatores (por exemplo, abundância da 

espécie, condições climáticas, características da paisagem, tipo de utilização do terreno circundante, 

velocidade de rotação das pás, existência de corredores de migração ou de deslocação diária) que se 

pensa influenciarem a colisão de aves com aerogeradores (NELSON & CURRY, 1995 in OSBORN ET AL., 

1996). 

3 PARÂMETROS A MONITORIZAR 

De acordo com os objetivos anteriormente apresentados, serão monitorizados os seguintes 

parâmetros: 

 Diversidade Específica – identificação das espécies que ocorrem na área de influência do 

projeto eólico e numa área de controlo; 

 Atividade – contagem do número de encontros com morcegos, na área de implantação do 

projeto eólico, e na sua envolvente; 

 Mortalidade – contagem do número de cadáveres de morcegos junto ao aerogerador (realizado 

apenas na fase de exploração); 

 Causas de Morte – determinação da provável causa de morte dos cadáveres detetados 

(realizado apenas na fase de exploração); 

 Temperatura; 

 Direção e Intensidade do Vento. 

Na estimativa da mortalidade causada pelo aerogerador serão utilizadas taxas de detetabilidade (por 

parte dos observadores para calcular a eficiência na deteção de cadáveres) e taxas de decomposição 

e remoção (por parte de predadores e necrófagos). 

4 LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

4.1 AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA DAS COMUNIDADES DE QUIRÓPTEROS 

Para a inventariação da comunidade de quirópteros na área de implantação do Sobreequipamento do 

Parque Eólico de Pinheiro serão gravados todos os contactos estabelecidos, por intermédio de um 
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detetor de ultrassons com um intervalo de frequências que abranja todos os contactos das espécies de 

morcegos. 

Este método consiste na escuta, registo e gravação de todos os contactos em determinados pontos 

fixos dentro da área de estudo, durante um determinado período de tempo. O período de amostragem 

escolhido em cada ponto é de 10 minutos, sendo este valor um compromisso entre o número 

necessário de pontos de amostragem na área de estudo e o tempo mínimo para a caracterização de 

um determinado ponto. 

Serão utilizados 6 pontos de amostragem, repartidos igualitariamente entre a área do 

Sobreequipamento do Parque Eólico (que corresponde à área em análise no Estudo de Impacte 

Ambiental) e área de controlo a ser definida com base cartográfica em campo na envolvente do projeto 

eólico. A localização dos pontos de amostragem (área do Sobreequipamento e área de controlo) será 

definida em campo no início da primeira campanha de campo. 

A recolha da informação a respeito da comunidade de quirópteros presentes nas áreas de estudo será 

realizada mensalmente, no período de atividade dos morcegos, entre os meses de março e outubro, 

totalizando 8 saídas por ano. Assim, a monitorização não será efetuada no período de hibernação dos 

indivíduos, entre novembro e fevereiro de cada ano. 

O plano de monitorização será retomado quando o aerogerador do Sobreequipamento do Parque 

Eólico de Pinheiro entrar em funcionamento. 

4.1.1 Monitorização Acústica 

Com esta amostragem pretende-se determinar quais as espécies que ocorrem nas áreas de estudo 

(do projeto e de controlo), avaliar o grau de utilização dessas áreas (a frequência com que a utilizam) 

e de que forma o fazem (área de alimentação ou zona de passagem entre abrigos e áreas de 

alimentação). 

De acordo com os resultados obtidos, tentar-se-á ainda caracterizar o comportamento das espécies 

em relação a fatores como a distância a pontos de água, a intensidade e orientação do vento, 

temperatura e o biótopo. 

Para tal, entre os meses de março e outubro, serão efetuadas amostragens (com uma periodicidade 

mensal) com um detetor de ultrassons em pontos fixos de escuta, num ciclo anual prévio à construção 

das infraestruturas e nos três primeiros anos da fase de exploração do aerogerador. 

A recolha de dados é efetuada por meio de escutas, com um detetor de ultrassons, realizadas em 

6 locais de amostragem: 3 pontos na área do projeto eólico e 3 pontos de controlo na sua envolvente. 

As escutas, que consistem no registo das emissões sonoras dos morcegos que surgirem na área de 

deteção do microfone do detetor de ultrassons, terão 10 minutos de duração, sendo realizadas durante 
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o período de maior atividade dos morcegos (início cerca de 30 minutos após o pôr-do-sol e final cerca 

de 3 horas depois), o que permitirá reduzir o efeito que as variações nos ritmos de atividade sucedidas 

ao longo de uma noite possam ter em cada amostragem. As amostragens não serão realizadas em 

condições meteorológicas adversas (chuva, nevoeiro, vento forte, trovoadas). 

Para além do detetor de ultrassons, nas escutas será ainda utilizado um gravador áudio digital que 

possibilitará registar as emissões sonoras dos morcegos captadas pelo detetor, e um anemómetro de 

bolso, que permitirá efetuar medições da velocidade do vento e da temperatura do ar ao nível do solo, 

em cada amostragem. 

O detetor de ultrassons terá uma gama mínima de frequências de 10 a 120 kHz, e será utilizado em 

modo tempo expandido (o som é reproduzido a uma velocidade 10 vezes inferior, tornando-o audível 

sem que haja alteração das características iniciais). As emissões sonoras serão armazenadas num 

gravador digital. 

Os locais de escuta serão avaliados no que diz respeito à atividade de morcegos (número de encontros 

por hora) e à riqueza específica. 

Em cada amostragem serão contabilizados os encontros com morcegos (sequência de pulsos 

associados à passagem de um morcego no espaço amostrado pelo microfone do detetor de ultrassons), 

os feeding buzzes (sequência de pulsos emitidos com uma elevada taxa de repetição, que indicam a 

fase final de aproximação a um inseto) e os chamamentos sociais (caracterizados por um conjunto de 

pulsos através dos quais os indivíduos comunicam entre si. 

4.1.2 Monitorização dos Parâmetros Ambientais 

De modo a avaliar os efeitos do funcionamento do novo aerogerador a sere implementado na serra de 

Montemuro, além da monitorização acústica, serão caracterizados alguns parâmetros ambientais, 

comparando os seus valores com os de riqueza específica e abundância em cada um dos pontos. 

As variáveis a serem caracterizadas são: distância a potenciais abrigos; distância a pontos de água 

permanentes; tipo de ocupação de solo; distância ao aerogerador; direção e velocidade do vento; 

temperatura do ar (medida por um anemómetro de bolso); declive e sua orientação predominante, e 

fração lunar. 

4.2 PROSPEÇÃO DE ABRIGOS 

A área de estudo a considerar na prospeção de abrigos irá compreender um raio de 10 km em redor 

do novo aerogerador do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. Neste espaço serão 

investigadas quaisquer estruturas que se afigurem como abrigos potenciais de morcegos, como 

cavidades naturais (horizontais e verticais), edifícios abandonados, minas, pontes, etc. 
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A prospeção de campo será auxiliada por análise de cartografia, consulta bibliográfica e inquérito às 

populações locais. Recolher-se-á ainda informações referentes a abrigos junto do ICNF. 

Os abrigos encontrados (e registados com GPS) serão estudados quanto à sua utilização: quantificar 

o número de indivíduos presentes, identificar as espécies ocorrentes e/ou analisar indícios de presença 

(ocorrência de guano ou cadáveres). 

Nas observações diretas serão utilizados os seguintes equipamentos: equipamento de proteção 

individual (EPI – capacete, botas, etc.), lanternas, máquina fotográfica e guia de identificação de 

mamíferos; enquanto se houver escutas será utilizado um detetor de ultrassons e um gravador digital. 

Abrigos com muitos morcegos ou vestígios serão visitados em todas as épocas do ano para 

determinação da sua ocupação sazonal. No caso de serem detetados abrigos com muitos morcegos 

que se suspeite que possam ter importância a nível nacional, o ICNF será informado, para que os seus 

técnicos possam avaliar a sua importância. Neste caso, serão recolhidas informações adicionais que 

permitam o estudo aprofundado dos abrigos, como por exemplo, grau de atividade dos animais, 

presença de crias, grau de perturbação humana, tipo de abrigo, estação do ano. 

4.3 AVALIAÇÃO DA MORTALIDADE GERADA PELO AEROGERADOR 

A prospeção de cadáveres será realizada através de campanhas de amostragem de periodicidade 

semanal, entre março e outubro, nos 3 primeiros anos da fase de exploração do Sobreequipamento do 

Parque Eólico de Pinheiro, e será efetuada em redor do aerogerador, contemplando uma área superior 

à abrangida pelo raio das pás (com centro na torre), propondo-se que a distância seja 5 m a mais que 

o diâmetro das pás. É necessário ter em conta que a eficiência de prospeção varia muito consoante o 

tipo de habitat e a orografia do terreno em redor do aerogerador. 

A prospeção de cadáveres em torno do aerogerador será efetuada num período mínimo de 20 minutos, 

cobrindo um máximo de área prospectável possível e preferencialmente será realizada fazendo-se 

transectos paralelos, distanciados entre si aproximadamente 10 m. O observador deve olhar sempre 

para ambos os lados do transecto e adequar a sua velocidade de deslocação à visibilidade que o 

biótopo lhe proporciona. Alternativamente, consoante as características do habitat, poderão ser 

realizados percursos em zig-zag, ou dividindo a área em quadrantes, progredindo sequencialmente 

entre cada um deles, utilizando qualquer um dos métodos anteriores. Se a prospeção for efetuada por 

mais do que um observador, este tempo será divido pelo número de técnicos envolvidos no trabalho. 

Sempre que um cadáver for encontrado durante a prospeção, serão anotados os seguintes dados: a) 

espécie, b) sexo, c) ponto GPS, d) distância ao aerogerador, e) presença ou ausência de traumatismos, 

f) presença ou ausência de indícios de predação g) data aproximada da morte (4 categorias: 24 h; de 

2 a 3 dias; entre 4 e 6 dias; mais de 1 semana), h) fotografia digital do cadáver e i) condições 

climatéricas do dia de prospeção e do dia anterior à prospeção. 
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É proposto a prospeção do aerogerador que faz parte do Sobreequipamento do Parque Eólico de 

Pinheiro. 

A taxa de mortalidade será ajustada para a “Taxa de Mortalidade Real”, pois é necessário ter em conta 

outros fatores que desviam o estudo da mortalidade de morcegos, nomeadamente: 

• Percentagem da Área Prospetada Eficazmente (APE) – o observador estimará a percentagem 

da área onde não é possível conduzir a uma prospeção válida (vegetação muito densa, plano 

de água, cercado com animais domésticos); 

• Percentagem de Morcegos Não Encontrados pelo Observador (NEO) – os transectos 

acarretam um erro de não deteção dos cadáveres dos morcegos que se encontram na área de 

prospeção; 

• Percentagem de Morcegos Removidos Por Necrófagos (RPN) – devido à ecologia alimentar 

dos predadores, uma parte do número de morcegos poderá ser consumida por necrófagos e 

outros predadores. 

Calcular-se-á a Taxa de Mortalidade Real (TMR), com base na análise da Taxa de Mortalidade 

Observada (TMO), através da seguinte expressão: 

 
RPN) - (1 NEO) - (1  APE

TMO
     TMR




 

onde APE indica a percentagem da Área Prospetado Eficazmente, NEO indica a percentagem de 

morcegos Não Encontrada pelo Observador, e RPN a parte Removida Por Necrófagos 

Os valores de NEO e RPN serão estimados duas vezes por ano, uma na época seca e uma na época 

de chuva, através do quociente entre cadáveres encontrados e cadáveres colocados em campo. Para 

calcular esta taxa é obrigatória a presença de dois técnicos. Para o cálculo da percentagem de 

morcegos não encontrados pelo observador (NEO), serão utilizados modelos de cadáveres em vez dos 

verdadeiros. 

Os testes de eficácia de deteção e de remoção de cadáveres de quirópteros por necrófagos serão 

realizados em conjunto com os testes correspondentes de aves. 

5 MÉTODOS DE TRATAMENTO DOS DADOS 

Os dados obtidos no trabalho de campo serão tratados e inseridos num Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) de modo a construir uma cartografia com áreas utilizadas pelos morcegos e os locais 

onde foram encontrados animais mortos. 

As espécies inventariadas serão caracterizadas também pelo seu estatuto de conservação a nível 

nacional e comunitário, de forma a avaliar o seu valor conservacionista. O estatuto de conservação 

considerado para Portugal Continental é o que consta no novo Livro Vermelho dos Vertebrados de 
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Portugal (CABRAL ET AL., 2005). Estas novas categorias são baseadas nas da União Internacional para 

a Conservação da Natureza (UICN). A nível comunitário, o estatuto de conservação que será adotado 

é a constante na Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE, alterada pela Diretiva 2009/147/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de novembro de 2009), sendo descrito o anexo em que cada 

espécie se encontra, em caso de ameaça. 

Todos os dados obtidos serão armazenados numa base de dados em Microsoft Excel com data, 

biótopo, espécie, sexo, idade (adulto/juvenil), ponto de amostragem e coordenadas UTM. 

Os registos sonoros obtidos serão analisados através de um programa de análise de sons, que gerará 

gráficos (oscilogramas, sonogramas e espectros de potência) que permitem a medição de variáveis 

sonoras (frequência de máxima amplitude, duração do pulso, intervalo entre pulsos, etc.), o que 

possibilita a identificação das espécies detetadas por comparação com uma base de dados. 

As variáveis sonoras a utilizar para a identificação das espécies serão: 

• Frequência principal (FMaxE, kHz) – frequência emitida com maior intensidade; 

• Gama de frequências (BW, kHz) – diferença entre a frequência inicial e a frequência final; 

• Duração do pulso (Δtp, ms) – intervalo de tempo entre o início e o fim de um pulso; 

• Intervalo entre pulsos (INT, ms) – intervalo de tempo entre o início de um pulso e o início do 

pulso seguinte; 

• Taxa de repetição (TR, Hz) – taxa com que são emitidos os pulsos, calculada por TR=1/INT. 

Será ainda efetuado tratamento estatístico adequado aos dados obtidos, de modo a avaliar a influência 

dos parâmetros medidos (biótopos, intensidade do vento, temperatura, etc.) na atividade dos morcegos. 

6 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS DADOS 

Com a integração de toda a informação recolhida durante os diversos períodos de monitorização será 

possível estimar quais os impactes do funcionamento do novo aerogerador nas comunidades de 

morcegos. A sua significância será avaliada através da correta interpretação dos resultados obtidos na 

análise estatística, sendo para tal indispensável uma abordagem, pelo menos, ao nível do contexto 

regional, considerando os resultados obtidos em outros projetos eólicos existentes na região, bem como 

outros fatores exógenos que possam ter influência no comportamento dos morcegos. Neste ponto é 

fundamental a consulta de bibliografia especializada. 
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7 MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOTAR NA SEQUÊNCIA DOS 

RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

Em função dos resultados obtidos, serão eventualmente apresentadas medidas de minimização a 

implementar, com vista à minimização dos efeitos do aerogerador do Sobreequipamento do Parque 

Eólico de Pinheiro. 

A definição destas medidas, caso venham a ser identificadas como pertinentes, será objeto de 

documento próprio, que incluirá para além da descrição da própria medida, uma justificação técnica e 

descrição dos objetivos. 

8 CALENDARIZAÇÃO E PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE 

MONITORIZAÇÃO 

Face às considerações anteriores, no que respeita à avaliação das alterações na composição 

específica das comunidades de quirópteros, e da mortalidade causada pelo aerogerador sugere-se a 

seguinte calendarização de trabalho: 

 Fase prévia à Construção: 

o Caracterização das comunidades de morcegos: uma visita de periodicidade mensal 

durante os meses que estiver a decorrer a fase de construção que abranjam o período 

compreendido entre os meses de março e outubro para monitorização de quirópteros;  

o Visitas a abrigos: duas visitas, uma na época de hibernação (e.g., janeiro-fevereiro) e uma 

na época pós-reprodutiva (junho-julho); 

 Fase de Exploração: 

o Caracterização das comunidades de morcegos: uma visita de periodicidade mensal 

durante 3 ciclos anuais completos, entre os meses de março e outubro para monitorização 

de quirópteros; 

o Visitas a abrigos: duas visitas por ano, uma na época de hibernação (e.g., janeiro-

fevereiro) e uma na época pós-reprodutiva (junho-julho), até completar 3 ciclos anuais; 

o Prospeção de cadáveres: visitas de periodicidade semanal, entre março e outubro, durante 

3 ciclos anuais completos. 

Serão produzidos 4 relatórios ao longo do programa de monitorização de acordo com a seguinte 

calendarização: 

 O 1.º relatório será entregue no final do ciclo anual correspondente à monitorização da fase 

prévia à construção do aerogerador; 

 O 2.º relatório será entregue no final do 1.º ano de monitorização da fase de exploração, e 

incluirá também as comparações com os resultados de monitorização recolhidos no período 

anterior à construção do aerogerador; 

 O 3.º relatório será entregue no final do 2.º ano de monitorização da fase de exploração; 

 O 4.º relatório será entregue no final do 3.º ano de monitorização da fase de exploração, e 

incluirá a compilação de toda a informação obtida durante o período total de monitorizações 

(relatório final). 
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9 REVISÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

O presente plano de monitorização de quirópteros será analisado no final de cada um dos anos de 

monitorização. Deste modo, em capítulo próprio nos relatórios de monitorização, será incluída a análise 

da validade do plano, podendo ser proposto o seu prolongamento, a sua conclusão ou a sua validação, 

consoante os resultados obtidos. 

O Plano de Monitorização será revisto se forem detetadas novas situações não abrangidas pelo 

presente programa de monitorização, ou caso se verifique que a metodologia proposta não é a mais 

adequada. 
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

O presente documento constitui o Plano de Monitorização da Flora e Vegetação (PMFV) a implementar 

na área de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, plano este desenvolvido 

no seguimento das orientações gerais fornecidas pelo ICNF. 

Com a implementação deste PMFV pretende-se, numa primeira fase, caraterizar a flora e a vegetação 

da área em análise (área que se prevê ser intervencionada) e de uma área de controlo (com as mesmas 

caraterísticas que a área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, mas que não será 

intervencionada). 

Numa segunda fase, pretende-se identificar os danos causados sobre a flora e vegetação na área 

intervencionada pela construção do projeto e verificar a situação na área de controlo. Serão também 

controladas as atividades relativas à recuperação paisagística. 

Numa terceira fase, após a execução das obras, será efetuada uma monitorização das zonas 

diretamente afetadas pelas obras, nomeadamente zonas adjacentes aos acessos, plataformas, 

estaleiro, zonas utilizadas para armazenamento temporário de inertes e zona intervencionada para 

instalação da rede de cabos subterrânea. Assim, será verificada a recuperação das comunidades 

vegetais através da medição da área efetivamente afetada de cada um dos habitats e da taxa de 

recuperação destes habitats. A verificação da regeneração do coberto vegetal nas áreas afetadas será 

efetuada por comparação com as zonas envolventes e tendo por base a situação de referência. No 

final do programa de monitorização, será avaliada a eventual necessidade de implementação de 

medidas de recuperação, caso a regeneração natural tenha tido pouco sucesso. 

Os relatórios de monitorização irão respeitar a estrutura e o conteúdo indicados no Anexo V da Portaria 

n.º 395/2015, de 4 de novembro, dando cumprimento ao exposto na legislação em vigor. Terão também 

em atenção o documento “Requisitos técnicos e número de exemplares de documentos a apresentar 

em suporte digital – Avaliação de Impacte Ambiental” da Agência Portuguesa do Ambiente (de março 

de 2015). 

2 PARÂMETROS A MONITORIZAR 

A monitorização será dirigida às zonas diretamente afetadas pela obra, nomeadamente: 

 Zonas adjacentes aos acessos; 

 Zonas das plataformas do aerogerador A13; 

 Zona utilizada como estaleiro; 

 Zona utilizada para armazenamento temporário de inertes; 

 Zonas intervencionadas para instalação da rede de cabos subterrânea. 
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O PMFV incluirá a apreciação do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas que será 

implementado, bem como o controlo da eficácia das atividades relativas à recuperação paisagística. 

Conforme já referido, a verificação da regeneração do coberto vegetal nas áreas afetadas, será 

efetuada por comparação com as zonas envolventes e tendo por base a situação previamente 

existente. 

Serão monitorizados os seguintes parâmetros: 

 Composição florística de locais intervencionados em fase de obra e de locais adjacentes a 

estes (área de controlo); 

 Abundância de todas as espécies em locais intervencionados e em locais adjacentes a estes 

(área de controlo); 

 Estado de conservação dos endemismos florísticos e dos habitats incluídos no Anexo B-I do 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (atualizado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 

8 de novembro), e das manchas significativas de espécies de flora protegidas e/ou com 

estatuto de ameaça na área de influência do projeto (caso se verifique a sua ocorrência). 

3 LOCAIS E FREQUÊNCIA DAS AMOSTRAS OU REGISTOS 

Serão monitorizadas: 

 Área a intervencionar/intervencionada: área em estudo neste Estudo de Impacte Ambiental, 

correspondente ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, que será intervencionada 

durante a fase de construção, e que será alvo de recuperação através da colocação de terra 

vegetal, designadamente: áreas envolventes ao aerogerador (plataformas de montagem e 

respetivos taludes), valas de cabos elétricos, áreas adjacentes aos acessos que serão 

reabilitados e construídos, e área que será utilizada para estaleiro e depósito de inertes e terra 

vegetal; 

 Área de controlo: área adjacente não intervencionada durante a fase de construção, que será 

selecionada e tomada como pontos de referência para a avaliação do estado evolutivo da 

vegetação na área intervencionada. 

Serão efetuadas duas campanhas de monitorização em fase prévia à construção (Fase I), com o 

objetivo de caracterizar as comunidades vegetais e identificar espécies de flora com relevância para a 

conservação, em duas estações diferentes (por exemplo, na Primavera e no Outono, isto é, com uma 

periodicidade semestral). A informação recolhida nesta fase servirá de base de comparação às fases 

seguintes. 

Para efetuar a monitorização durante a fase de construção (Fase II), prevê-se uma visita a meio do 

período de execução das obras e outra no final desta fase, após concluídos todos os trabalhos de 
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renaturalização das zonas intervencionadas. Na totalidade serão realizadas duas campanhas de 

monitorização durante a fase de construção. 

As campanhas de monitorização em fase de exploração (Fase III) realizar-se-ão nas áreas afetafas 

pelo projeto, ou seja, em todas as áreas que sofreram intervenções durante a fase de construção e que 

foram posteriormente sujeitas a requalificação ambiental. Serão realizadas 2 campanhas de 

monitorização por ano (periodicidade semestral), durante 3 anos, para verificação da regeneração do 

coberto vegetal nas áreas afetadas pelas obras. Deste modo, serão realizadas seis campanhas, 

durante a fase de exploração. 

Conforme referido, para avaliar o estado de desenvolvimento da vegetação, serão realizados 

inventários florísticos nas áreas intervencionadas e áreas de controlo (áreas não intervencionadas 

durante a fase de construção e com a mesma composição florística). 

4 METODOLOGIA E TRATAMENTO DE DADOS 

A metodologia a utilizar nas campanhas de monitorização basear-se-á no Método dos Quadrados 

Permanentes, o qual consiste em estabelecer áreas de amostragem (em áreas desmatadas, áreas 

sujeitas a recuperação paisagística, e manchas de empréstimo, e em áreas de controlo) com forma 

quadrangular e área constante, para obtenção de estimativas de abundância e dominância da flora e 

vegetação. Como referência este método é apropriado para obtenção de medidas de biomassa, 

percentagem de cobertura e frequência de ocorrência de todos os tipos de vegetação. 

Métodos de Análise - Análise Quantitativa 

 Área: quantificação da área total de cada tipo de vegetação; 

 Abundância e densidade: quantificação do número de efetivos de cada espécie 

(presença/ausência); 

 Cobertura: área de cobertura em percentagem de cada espécie; 

 Dominância: espaço físico ocupado por cada espécie em relação a outras espécies que 

integram a comunidade vegetal; 

 Diversidade: Variedade de espécies presentes na comunidade. 

Métodos de Análise - Análise Qualitativa 

 Composição florística: lista de espécies presentes na comunidade; 

 Sociabilidade: disposição dos indivíduos de cada espécie na comunidade vegetal; 

 Vitalidade: capacidade de conclusão do ciclo de crescimento; 

 Fisionomia: aparência fisionómica da comunidade vegetal. 
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As percentagens de cobertura serão estimadas pelo método de Braun-Blanquet, através da realização 

de inventários florísticos. Este método pontua o grau de cobertura (abundância) de cada espécie 

botânica de acordo com o quadro seguinte. 

 
Quadro 1 – Escala de abundância de Braun-Blanquet. 

ÍNDICE DESCRIÇÃO 

r Indivíduos raros ou isolados e que cobrem menos de 0.1% da área. 

+ Indivíduos pouco abundantes, de muito fraca cobertura e que cobrem entre 0.1 a 1% da área. 

1 Indivíduos bastante abundantes mas de fraca cobertura e que cobrem de 1 a 10% da área. 

2 Indivíduos muito abundantes e que cobrem pelo menos de 10 a 25% da área. 

3 Número qualquer de indivíduos que cobrem de 25 a 50% da área. 

4 Número qualquer de indivíduos que cobrem de 50 a 75% da área. 

5 Número qualquer de indivíduos que cobrem mais de 75% da área. 

Em termos de métodos para a caracterização da vegetação, este permite a inclusão de todas as 

espécies, a amostragem em condições ambientais homogéneas, e é passível de repetição em outros 

locais. Além disso, a cobertura estimada pela escala de Braun-Blanquet combina a abundância e a 

dominância, pois os índices inferiores (r, +) registam a abundância, enquanto os restantes (1-5) têm 

em conta a cobertura ou dominância. 

A partir do inventário florístico será determinada a correspondência entre as unidades fitossociológicas 

(sintaxa) e os habitats naturais constantes do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro 

(atualizado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro). 

De modo a estudar os três parâmetros identificados no capítulo 2 deste Plano de Monitorização, serão 

aplicados os seguintes métodos: 

 A determinação da riqueza ou composição específica, para cada estrutura de vegetação, 

resultará do número de espécies constante nos inventários florísticos. Salienta-se que, a 

aplicação do método dos quadrados cumulativos garante que as áreas amostradas incluam a 

totalidade das espécies de cada unidade de vegetação; 

 A diversidade de cada estrutura de vegetação resultará da análise cruzada de equitabilidade, 

estimada pela escala quantitativa de Braun-Blanquet e da riqueza específica; 

 A estrutura da vegetação resultará diretamente da identificação das unidades fitossociológicas 

existentes e do grau de cobertura de cada uma estimada através da escala quantitativa de 

Braun-Blanquet. 
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Caso existam, serão também elaborados mapas detalhados da distribuição das principais espécies 

florísticas com interesse conservacionista que vierem a ser detetadas durante a realização dos 

inventários florísticos, os quais serão designados por Mapas de Distribuição. 

5 CONTEÚDO E PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

De acordo com a calendarização prevista para o desenvolvimento do PMFV, serão entregues cinco 

relatórios com a seguinte calendarização: 

 Ano 0 (Fase I) – incluirá os dados recolhidos no terreno antes de serem iniciados os trabalhos 

de construção, e que servirão de base para os relatórios a apresentar nas fases seguintes; 

 No final da Fase de Construção (Fase II) - incluirá os dados recolhidos durante a Fase de 

Construção, bem como algumas considerações relevantes relacionadas com atividades de 

recuperação paisagística; 

 No final do 1.º ano de monitorização da Fase de Exploração (Fase III) – um relatório contendo 

uma análise da evolução da regeneração do coberto vegetal ao longo do ano de monitorização; 

 No final do 2.º ano de monitorização da Fase de Exploração (Fase III) – um relatório contendo 

uma análise da evolução da regeneração do coberto vegetal ao longo do ano de monitorização; 

 No final do 3.º ano de monitorização da Fase de Exploração (Fase III) – um Relatório Final 

contemplando os resultados obtidos durante os três anos de monitorização na fase de 

exploração e ainda uma comparação relativamente à situação previamente existente à 

execução das obras. 

Durante as fases de construção e de exploração serão ainda realizadas monitorizações dos habitats 

prioritários (caso existam) localizados na área de influência do Sobreequipamento do Parque Eólico de 

Pinheiro, no intuito de avaliar se não sofreram nenhuma afetação em resultado da implementação do 

projeto, fazendo para o efeito uma avaliação do respetivo estado de conservação. 

6 MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOTAR NA SEQUÊNCIA DOS 

RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

Finalizadas as campanhas de monitorização previstas e caso não tenha sido verificada uma adequada 

recuperação de todas as áreas intervencionadas em fase de construção, poderá proceder-se à 

implementação de medidas adicionais, tais como a realização de sementeiras, sendo neste caso 

respeitadas as características genéticas das populações vegetais próprias do local, não se introduzindo 

espécies alóctones, suscetíveis de hibridar ou de se tornarem invasoras. 

Com base nos resultados dos 3 anos de monitorização da fase de exploração, deverá então ser 

avaliada a necessidade, ou não, da continuação da monitorização, que poderá ser dirigida apenas a 

situações específicas. 
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7 REVISÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

O presente plano de monitorização de Flora e Vegetação será analisado no final de cada um dos anos 

de monitorização. Deste modo, em capítulo próprio nos relatórios de monitorização, será incluída a 

análise da validade do plano, podendo ser proposto o seu prolongamento, a sua conclusão ou a sua 

validação, consoante os resultados obtidos. 

O Plano de Monitorização será revisto se forem detetadas novas situações não abrangidas pelo 

presente programa de monitorização, ou caso se verifique que a metodologia proposta não é a mais 

adequada. 
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

O presente documento constitui o Plano de Monitorização do Lobo-ibérico (PML) a implementar na área 

de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, plano este desenvolvido no 

seguimento das orientações gerais fornecidas pelo ICNF e que estão a ser tidas em consideração nos 

planos de monitorização em curso. 

O Lobo-ibérico tem vindo a ser estudado há vários anos na serra de Montemuro, no âmbito da 

monitorização da espécie a sul do rio Douro, abrangendo as alcateias de Arada, Cinfães, Montemuro, 

Leomil, Lapa e Trancoso. O estudo tem sido desenvolvido pelo Departamento de Biologia da 

Universidade de Aveiro (DeB-UA) e pelo Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos 

Genéticos da Universidade do Porto (CIBIO-UP). 

Os objetivos do presente Plano de Monitorização do Lobo-ibérico, e, linha com a monitorização que 

tem sido efetuada, são: 

 Monitorização e análise da dinâmica populacional e espacial; 

 Avaliação de impactes resultantes de fatores de perturbação do habitat; 

 Avaliação dos impactes cumulativos com outros projetos eólicos; 

 Avaliação e proposta de medidas de conservação. 

O PML tem igualmente como objetivo a obtenção de informação que permita a identificação e avaliação 

da eficácia de medidas de minimização e compensação associadas à implantação de parques eólicos. 

Em resumo, pretende-se disponibilizar bases que permitam, por parte das entidades competentes, uma 

correta e fundamentada tomada de decisão relativa a projetos diversos com vista à conservação do 

Lobo. 

Os relatórios de monitorização irão respeitar a estrutura e o conteúdo indicados no Anexo V da Portaria 

n.º 395/2015, de 4 de novembro, dando cumprimento ao exposto na legislação em vigor. Terão também 

em atenção o documento “Requisitos técnicos e número de exemplares de documentos a apresentar 

em suporte digital – Avaliação de Impacte Ambiental” da Agência Portuguesa do Ambiente (de março 

de 2015). 

2 METODOLOGIA 

A monitorização do PML irá analisar os seguintes aspetos: i) ocorrência de reprodução; ii) dinâmica 

social; iii) conectividade e fluxo genético; iv) tamanho de grupo; v) utilização do espaço, principalmente 

a identificação de centros de atividade, isto é, áreas com maior intensidade de utilização associadas à 

reprodução e/ou refúgio. 
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Os centros de atividade revelam-se áreas prioritárias para assegurar a conservação do Lobo, devido à 

sua implicação no sucesso reprodutor das alcateias. No caso concreto da área de estudo, este facto é 

particularmente relevante, devido à reduzida disponibilidade de locais propícios para constituírem 

centros de atividade, com as condições necessárias de coberto vegetal e tranquilidade. 

Deste modo, serão prospetados indícios do Lobo através da utilização de métodos diretos para detetar 

a ocorrência de reprodução e à aplicação de “ferramentas moleculares”, o que possibilitará 

compreender vários aspetos da ecologia social e espacial do Lobo e detetar respostas a fatores de 

perturbação do habitat ou a ações de conservação. 

2.1 MONITORIZAÇÃO E DINÂMICA POPULACIONAIS 

Objetivos 

 Análise do sucesso reprodutor da alcateia de Montemuro; 

 Análise da dinâmica social da alcateia de Montemuro; 

 Determinação anual do tamanho mínimo de grupo na alcateia de Montemuro; 

 Determinação de padrões gerais de utilização sazonal do espaço; 

 Identificação de centros de atividade, isto é, áreas com maior intensidade de utilização 

associadas à reprodução e/ou refúgio; 

 Análise da conectividade e potencial fluxo genético entre alcateias através da deteção de 

movimentos de indivíduos (caso este Programa seja integrado num plano mais abrangente). 

Metodologia 

 Percursos mensais em quadrículas 5 x 5 km para a prospeção e quantificação de dejetos 

(dejetos/km), incluindo um percurso na envolvente do local de instalação do aerogerador do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro; 

 Estações de espera; 

 Estações de escuta; 

 Estações de armadilhagem fotográfica; 

 Percursos na neve para a quantificação de rastos (número de animais); 

 Recolha de informação relativa às estatísticas oficiais de ataques de Lobo no gado junto do 

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); 

 Inquéritos à população local; 

 Análise genética de amostras não-invasivas (dejetos, urina) para identificação específica (Lobo 

vs. outros canídeos), obtenção de perfis genéticos individuais e determinação de filiações 

biológicas. 
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2.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTES RESULTANTES DE FATORES DE PERTURBAÇÃO DO HABITAT 

Objetivos 

 Análise da perturbação na área do projeto eólico; 

 Análise da utilização do espaço e da ocorrência de reprodução na alcateia ao longo das fases 

de implantação do projeto eólico; 

 Análise da utilização do espaço e da ocorrência de reprodução da alcateia face a outros fatores 

de perturbação (e.g. incêndios). 

Metodologia 

 Quantificação de dejetos (dejetos/km) ao longo das fases de implantação dos parques eólicos, 

e análise dos resultados; 

 Identificação espácio-temporal dos locais de reprodução da alcateia em relação à presença do 

projeto eólico ou de outros fatores de perturbação (e.g. incêndios); 

 Recolha com base na prospeção de campo ou dados oficiais, de informação relativa a fatores 

de perturbação do habitat (e.g. incêndios). 

2.3 AVALIAÇÃO E PROPOSTA DE MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO 

Objetivos 

 Identificação de áreas prioritárias para garantir a conservação da alcateia de Montemuro; 

 Avaliação da eficácia de medidas de conservação; 

 Articulação dos resultados de monitorização populacional com a implantação e calendarização 

das obras do projeto eólico; 

 Articulação dos resultados de monitorização populacional com projetos de requalificação 

ambiental e de reflorestação associados a medidas compensatórias da implantação do projeto 

eólico e/ou outras infraestruturas. 

Metodologia 

 Definição de áreas de proteção aos centros de atividade identificados; 

 Análise temporal de vários parâmetros ecológicos (e.g. ocorrência de reprodução, intensidade 

de utilização do espaço) em áreas onde se apliquem medidas de conservação. 
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3 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo do Plano de Monitorização do Lobo totaliza 300 km2 e corresponde a 12 quadrículas 

UTM 5 x 5 km presentes na serra da Montemuro, assinaladas na Figura 1. A Figura apresenta as 

quadrículas para os SIC “Serra da Freita e Arada” e “Serra de Montemuro” (área que estão assinaladas 

cromaticamente com a altimetria), mas apenas as 12 quadrículas orientais serão alvo de estudo neste 

PML. 

 
Figura 1 – Localização da área de estudo (a vermelho) nos sítios da Rede Natura 2000 (retirado de Torres 

et al., 2018). 

Esta área corresponde ao maciço montanhoso oriental da serra de Montemuro e é a área que está a 

ser analisada há vários anos nos programas de monitorização de vários projetos eólicos nesta serra1, 

que corresponde ao local da alcateia de Montemuro. 

                                                      

1 Torres RT, Hipólito D, Barros T, Ferreira E, Carvalho J, e Fonseca C. (2018). Plano de monitorização do lobo a sul do rio Douro 
– zona oeste (PMLSD-O): Fase II – ano II (2017/2018). Relatório Final. Departamento de Biologia, Universidade de Aveiro, Aveiro, 
112 pp. 
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4 FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

O trabalho de campo será desenvolvido em três diferentes fases, nomeadamente: 

 Fase I – Situação de Referência – durante um ciclo anual, antes de qualquer intervenção dos 

elementos afetos ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro; 

 Fase II – Fase de Construção – durante o período de construção dos elementos que compõem 

o Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, finalizando com o início do funcionamento 

do novo aerogerador; 

 Fase III – Fase de Exploração – durante 5 ciclos anuais, com início a partir do funcionamento 

do novo aerogerador do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

Segundo o cronograma previsional da fase de construção do projeto de Sobreequipamento do Parque 

Eólico de Pinheiro, incluído no capítulo 4.7.1 do Relatório Síntese (Reformulação do Projeto) do Estudo 

de Impacte Ambiental (volume 1), é previsto que a construção dos elementos ocorra em 2023. Caso 

esta previsão esteja correta, os elementos da Fase I estarão a cargo das equipas que se encontram a 

monitorizar a área em estudo, visto que o período de monitorização do Plano de Monitorização do Lobo 

a sul do rio Douro abarca os anos de 2021-2025. Caso exista um desfasamento dos períodos de 

construção dos elementos entre o real e o exposto no quadro do Relatório Síntese (que se apresenta 

de seguida), será necessário avaliar os períodos em falta. 

Quadro 1 – Programação temporal da fase de construção. 

 

Em termos de calendarização, o trabalho de campo será realizado durante saídas de periodicidade 

mensal, de cerca de 10-15 dias de duração, espaçadas entre si cerca de 15 dias, sendo os resultados 

divididos em períodos sazonais: outono (de outubro a dezembro); inverno (de janeiro a março); 

primavera (de abril a junho); verão (de junho a setembro) de cada ciclo anual. 

5 CONTEÚDO E PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

Os relatórios de monitorização irão respeitar a estrutura e o conteúdo indicados no Anexo V da Portaria 

n.º 395/2015, de 4 de novembro, dando cumprimento ao exposto na legislação em vigor. 
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Anualmente, será entregue um relatório detalhado com todos os resultados recolhidos e analisados 

relativo ao Plano de Monitorização do Lobo na serra de Montemuro, sendo efetuada uma compilação 

e análise dos resultados da monitorização dos anos anteriores. 

Os trabalhos e metodologias previstos têm por enquadramento o documento estratégico do ICNB 

“Orientações para Monitorização dos efeitos de infraestruturas sobre o Lobo” (Anexo 4 do Guia para a 

Avaliação de Impactes Ambientais de Parques Eólicos). 

6 REVISÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

O presente Plano de Monitorização do Lobo-ibérico será analisado no final de cada um dos anos de 

monitorização. Deste modo, em capítulo próprio nos relatórios de monitorização, será incluída a análise 

da validade do plano, podendo ser proposto o seu prolongamento, a sua conclusão ou a sua validação, 

consoante os resultados obtidos. O Plano de Monitorização será revisto se forem detetadas novas 

situações não abrangidas pelo presente programa de monitorização, ou caso se verifique que a 

metodologia proposta não é a mais adequada. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E DA FASE DO PROJETO 

O presente documento constitui o primeiro relatório do Plano de Monitorização da Avifauna (PMA) relativo 

ao projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, cujo proponente é a empresa Eólica da 

Cabreira, S. A.. Atualmente, o projeto encontra-se em Fase de Projeto de Execução, sendo este relatório 

referente à Fase Anterior à Construção. 

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) nº 3436, relativo ao projeto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, face ao parecer emitido pela Comissão de Avaliação (CA), 

e atendendo em particular à pronúncia sectorial do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

(ICNF) entendeu a autoridade de AIA pertinente desencadear o procedimento previsto no n.º 2 do artigo 16º 

do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, no sentido do projeto ser 

reestruturado de modo a minimizar os impactes. 

Esta situação levou a que o projeto, que previa a implementação de dois aerogeradores, e indo ao encontro 

do solicitado, passou a ser constituído por apenas um aerogerador de 4,2 MW de potência.  

Apesar da redução no número de aerogeradores, optou-se por manter todos os pontos de amostragem 

inicialmente previstos, ainda que tal opção implique um maior esforço na amostragem. Tal decisão foi 

tomada por estar em causa a instalação de um projeto de pequena dimensão (um único aerogerador), e se 

fosse apenas considerado um único ponto de referência, com o respetivo ponto de controlo, a análise a 

efetuar seria muito redutora. 

1.2 IDENTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DA MONITORIZAÇÃO 

Os planos de monitorização que acompanham as prováveis alterações da riqueza e densidade da avifauna, 

bem como a mortalidade na fase de exploração, constituem documentos importantes para a avaliação dos 

impactes nas comunidades avifaunísticas ao nível regional ou nacional. Com a existência de muitos parques 

eólicos, e com a previsão da continuação da instalação deste tipo de projeto em Portugal, torna-se relevante 

melhor compreender os reais impactes para a avifauna, que incluem: a colisão com as estruturas do 

empreendimento; o aumento de ruído; a destruição de locais de nidificação, alimentação ou repouso; 

alteração da paisagem; e aumento da acessibilidade a zonas outrora inóspitas (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 

2002). 

O presente documento constitui o primeiro relatório do Plano de Monitorização de Avifauna (PMA) que está 

em curso na área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 
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Com vista a analisar os efeitos da implementação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro sobre 

a avifauna, pretende-se com o PMA avaliar possíveis impactes decorrentes da sua construção e do seu 

funcionamento sobre a riqueza específica, densidades e mortalidade de aves no local. 

1.3 ÂMBITO DO RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO 

1.3.1 Fatores Ambientais Considerados e Limites Espaciais e Temporais da 

Monitorização 

O fator ambiental alvo da monitorização é a avifauna. 

O limite espacial deste Plano de Monitorização envolve o local de instalação do aerogerador do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, o local onde inicialmente se tinha proposto a instalação 

de um segundo aerogerador, o local onde no EIA inicial se tinha proposto a colocação de dois aerogeradores 

do Sobreequipamento (ver Antecedentes) e uma envolvente próxima que servirá como referência (área de 

controlo) para avaliar a evolução das comunidades avifaunísticas desta zona. No ponto seguinte (1.3.2) faz-

se uma apresentação do limite espacial deste Plano de Monitorização (área de estudo). 

Relativamente ao limite temporal, o Plano de Monitorização de Avifauna terá um limite de 5 anos, sendo que 

este relatório diz respeito ao trabalho desenvolvido no primeiro ano de monitorização (ano 0). 

O plano, de acordo com o previsto, iniciou-se na fase anterior à construção (Ano 0 – Fase I), tendo sido 

realizadas campanhas de amostragem nos meses de junho, julho, setembro, outubro e dezembro de 2020, 

e janeiro, abril e maio de 2021, com duas amostragens em cada uma das campanhas. 

De acordo com o previsto, o Plano terá continuidade por mais quatro anos: um ano durante a fase de 

construção (Fase II) e três anos durante a fase de exploração (Fase III). 

1.3.2 Área de estudo 

A área de estudo considerada no Plano de Monitorização de Avifauna a que se refere o presente relatório 

corresponde a uma área abrangente que inclui a área afeta ao Sobreequipamento do Parque Eólico de 

Pinheiro e a respetiva área de controlo, com pontos de monitorização mais ou menos afastados do local de 

implantação do projeto. 

Esta área de estudo localiza-se no norte de Portugal Continental, numa zona montanhosa (Serra de 

Montemuro), 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, e a quase totalidade da vala de cabos 

elétricos subterrâneos, e apenas um pequeno troço da vala de cabos junto à subestação é que irá localizar-

se no concelho de Cinfães. 
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A área onde será implantado o Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro encontra-se inserida numa 

área da Rede Natura 2000: Zona Especial de Conservação Montemuro (PTCON0025). Não se encontra 

inserida em qualquer área da Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP). 

Tal como na generalidade do território nacional, o coberto vegetal que originalmente cobria esta região foi 

sendo gradualmente degradado e substituído por tipos de vegetação antropogénica. Os fatores que 

contribuíram mais intensamente para esta degradação foram os incêndios florestais, frequentemente ligados 

ao pastoreio com a finalidade de produzir pastos para o gado. Deste modo, as áreas onde serão instaladas 

as infraestruturas do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro são dominadas por vegetação 

arbustiva baixa – matos. 

Foram cartografados na área de estudo cinco habitats naturais (3260 – Cursos de água dos pisos basal a 

montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da Callitricho-Batrachion; 4020* - Charnecas húmidas 

atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix; 4030 - Charnecas secas europeias, 8220 - Vertentes 

rochosas siliciosas com vegetação casmofítica e 8230 - Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-

Scleranthion ou da Sedo Albi-Veronicion dillenii), classificados nos termos do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 

156-A/2013, de 8 de novembro, sendo um prioritário (habitat 4020*).  

1.4 ENQUADRAMENTO LEGAL 

A elaboração do presente relatório de monitorização cumpre o exposto na legislação em vigor, 

designadamente o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, conforme 

republicação contante no Anexo II do 152-B/2017, de 11 de dezembro, que procede à sua última alteração, 

bem como a Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, que define o conteúdo e estrutura dos relatórios de 

monitorização. 

De acordo com a legislação à data em vigor, o EIA do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

apresentou diretrizes para um plano de monitorização para os descritores considerados mais sensíveis. 

Entre eles foi previsto o Plano de Monitorização de Avifauna, onde se enquadra o presente relatório. 

Segundo o n.º 3 do artigo 26º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, este relatório deverá ser 

submetido à autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

1.5 APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

O presente relatório de monitorização seguiu, conforme referido anteriormente, a estrutura definida na 

Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

O seu conteúdo foi adaptado ao âmbito dos trabalhos efetuados, tal como previsto nesta mesma Portaria, 

tendo sido organizado em cinco capítulos: 
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• Capítulo 1: Introdução – descrição dos objetivos e âmbito da monitorização. É ainda apresentada 

uma descrição dos limites espaciais e temporais deste plano de monitorização, o enquadramento 

legal, a estrutura do relatório e a equipa técnica envolvida no plano de monitorização; 

• Capítulo 2: Antecedentes – referências a documentos e antecedentes; 

• Capítulo 3: Descrição do Plano de Monitorização – referência ao período de amostragem e 

descrição das metodologias de campo e de análise de dados; 

• Capítulo 4: Resultados – apresentação dos resultados obtidos nas campanhas de amostragem; 

• Capítulo 5: Síntese de Resultados e Conclusões – síntese dos principais resultados da 

monitorização e análise da adequabilidade do plano de monitorização. 

1.6 AUTORIA TÉCNICA DO RELATÓRIO 

Este relatório de monitorização foi efetuado por uma equipa pertencente à TPF - Consultores de Engenharia 

e Arquitetura, S.A. composta por Marco Caetano (caraterização das comunidades avifaunísticas, recolha e 

tratamento de dados e elaboração do relatório), Luís Vicente (caraterização das comunidades avifaunísticas 

e recolha e tratamento de dados), Eng.º António Gonçalves (elaboração da cartografia) e pela 

Eng.ª Albertina Gil (coordenação geral). 

2 ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES RELACIONADOS COM O PROCESSO DE AIA 

O Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro foi submetido ao 

processo de Avaliação de Impacte Ambiental (Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3343) 

em 28 de dezembro de 2019. Após a apreciação técnica da documentação recebida, a autoridade de AIA 

considerou, com base na apreciação efetuada pela Comissão de Avaliação (CA), não estarem reunidas as 

condições para ser declarada a conformidade do EIA, considerando para tal indispensável a apresentação 

de elementos adicionais (ofício Ref.ª S037557-202006-DAIA.DAP, emitido a 1 de julho de 2020). 

Durante o período de resposta aos elementos adicionais ao EIA o promotor do projeto recebeu um parecer 

da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), referindo que as localizações dos aerogeradores se 

situavam numa zona de território de constituição de servidão radioelétrica para proteção da Estação Remota 

de Montemuro, da ANACOM. Esta condicionante inviabilizou a localização dos aerogeradores nos locais 

propostos. 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO  
 
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 
FASE I – FASE ANTERIOR À CONSTRUÇÃO 
 
RELATÓRIO N.º 1 

 

20057_RM_ Avifauna_SobrPEPinheiro 

9 

 

Perante esta situação, o promotor procurou locais alternativos, mas todas as possibilidades ficariam sempre 

fora da área de estudo considerada no EIA face aos condicionalismos técnicos e ambientais existentes. 

Face ao exposto, o promotor do projeto solicitou à autoridade de AIA esclarecimento se seria possível, no 

âmbito da resposta ao pedido de elementos adicionais, apresentar uma nova implantação do projeto, pois 

ainda que localizado fora da área de estudo considerada no EIA, seria muito próximo desta, e com 

características semelhantes. 

No dia 23 de novembro de 2020, foi rececionado o ofício Ref.ª. S064794-202011-DAIA.DAP da APA 

referindo que: “a fase em que o procedimento de avaliação de impacte ambiental se encontra (suspenso 

para entrega de elementos adicionais) não é compatível com apresentação de um novo projeto localizado 

fora da área de estudo considerada no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) submetido e sobre o qual foi 

instruído esse mesmo procedimento. Neste sentido, poderá V/ Exa. optar por prosseguir com o 

procedimento de AIA e apresentar resposta ao pedido de elementos adicionais que v/ foi remetido, 

mantendo o projeto na área de estudo, ou optar pelo encerramento deste procedimento e pela submissão 

do novo projeto e respetivo EIA”. 

Na impossibilidade de manter os aerogeradores no local apresentado no EIA, o promotor do projeto optou 

pelo encerramento do procedimento em curso e apresentar um novo EIA a fim de que fosse iniciado um 

novo procedimento de AIA. 

Na Figura 1 apresenta-se a implantação do projeto de execução inicial submetido a Procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA n.º 3343) e do projeto do novo procedimento de AIA n.º 3436. 
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Figura 1 – Alteração do projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

Após análise ao novo EIA, foi solicitado pela APA, através do Ofício n.º DAIA.DAPP.00072.2021 emitido a 

18 de outubro de 2021, a apresentação de um conjunto de elementos adicionais para clarificar e 

complementar a informação contida no EIA. De forma a dar cumprimento a essa solicitação, a Eólica da 

Cabreira, S. A., apresentou um Aditamento ao EIA. 
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Após a entrega dos elementos adicionais, a APA considerou que, de uma maneira geral, a informação 

contida no Aditamento dava resposta às questões levantadas pela Comissão de Avaliação (CA), pelo que 

foi declarada a conformidade do EIA. Sem prejuízo de ter sido declarada a conformidade do EIA, a CA 

considerou que persistiam questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que solicitou a 

apresentação de elementos complementares (Ofício n.º S061987-202110-DAIA.DAP emitido a 18 de 

outubro de 2021), os quais foram entregues pelo proponente. 

No âmbito do procedimento de AIA e face ao parecer emitido pela Comissão de Avaliação (CA), e atendendo 

em particular à pronúncia sectorial do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), 

entendeu a autoridade de AIA pertinente desencadear o procedimento previsto no n.º 2 do artigo 16º do 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, no sentido do projeto ser reestruturado 

de modo a minimizar os impactes identificados. 

Face ao parecer rececionado, o promotor do projeto optou pela instalação de um só aerogerador no âmbito 

do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, o AG13, no mesmo local previsto no EIA apresentado 

a AIA (Figura 2), sendo, portanto, considerado este projeto reestruturado no presente PMA. 
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Figura 2 – Alteração do projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro após parecer da CA. 

No EIA foi proposta a implementação de um programa de monitorização da Avifauna, que o promotor do 

projeto assumiu desde logo, e é nesse contexto que se apresenta o presente relatório de monitorização da 
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Avifauna, referente às campanhas realizadas durante a fase anterior à construção do Sobreequipamento do 

Parque Eólico de Pinheiro. 

Esta tomada de posição do promotor é relevante para que a obtenção de informação previamente a qualquer 

intervenção seja suficiente para permitir análises futuras de avaliação de impactes (um ano de monitorização 

para estabelecer a situação de referência). 

2.2 ANTECEDENTES RELACIONADOS COM O PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 

Com vista a analisar os efeitos da implementação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro sobre 

a avifauna, foi proposto no EIA a realização de um Plano de Monitorização que permitisse avaliar possíveis 

impactes decorrentes da sua construção e do seu funcionamento sobre a riqueza específica, densidades e 

mortalidade de aves no local, Este PMA foi concebido tendo por referência o projeto alvo do EIA que 

contemplava a instalação de 2 aerogeradores, conforme referido anteriormente. 

Uma vez que ainda não houve qualquer parecer sobre a monitorização proposta (o processo de AIA ainda 

está em curso), tomou-se como válido o âmbito e a metodologia proposta no EIA, tendo sido essa a 

referência para o desenvolvimento da monitorização previa à instalação do projeto, sendo a mesma 

apresentada em capítulo próprio deste relatório. 

Iniciou-se em junho de 2020 o período de monitorização da fase anterior à construção (Fase I), finalizando-

se esta fase em maio de 2021, correspondendo esse período ao primeiro relatório de monitorização. 

O Projeto Final do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro contempla a instalação de só 1 

aerogerador em vez dos 2 previstos inicialmente, no entanto, conforme já referido anteriormente, decidiu-se 

manter os mesmos pontos de monitorização e de controlo, ou seja, 3 pontos de avifauna geral e 1 de rapinas 

na envolvente do local da instalação do aerogerador e 3 pontos de controlo de avifauna geral e 1 ponto de 

controlo de rapinas. 

2.3 DESCRIÇÃO DE EVENTUAIS RECLAMAÇÕES 

Até ao momento, não se conhecem reclamações ou controvérsias relativas a aspetos relacionados com a 

avifauna existente na área afeta ao projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, abrangida 

pelo presente plano de monitorização. 
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3 DESCRIÇÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

3.1 PERÍODO DE AMOSTRAGEM 

De acordo com o Plano que foi integrado no Estudo de Impacte Ambiental, o PMA do Sobreequipamento 

do Parque Eólico de Pinheiro foi dividido em 3 fases temporalmente distintas, com os seguintes objetivos: 

• Fase I (Ano 0) – Teve como objetivo a caracterização da comunidade avifaunística que utiliza a 

área de implantação do Sobreequipamento e envolvente numa fase anterior à construção do 

empreendimento. Esta caracterização determinou o elenco avifaunístico presente (riqueza 

específica), e as densidades de cada espécie, nas áreas em estudo, antes de esta ser sujeita 

a qualquer perturbação; 

• Fase II – Implementação do plano de monitorização na área de incidência do projeto de 

Sobreequipamento e numa área de controlo próxima, durante o período da sua construção, 

onde será feita uma monitorização da comunidade avifaunística presente (utilizando os 

mesmos pontos de amostragem definidos para a caracterização da situação de referência) com 

o objetivo de analisar a evolução, quer da riqueza específica, quer da densidade de cada 

espécie, em comparação com a situação obtida na Fase I; 

• Fase III (Anos 1, 2, e 3) – Execução do plano de monitorização da avifauna com o objetivo de 

analisar a evolução, quer da riqueza específica, quer da densidade de cada espécie, em 

comparação com as situações obtidas nas Fases I e II. Nesta terceira Fase, o PMA também 

tratará da análise da mortalidade nas aves causada pela presença e funcionamento do novo 

aerogerador, pelo que será feita uma prospeção específica em torno dessa estrutura em busca 

de eventuais cadáveres existentes. Esta fase acompanhará a entrada em funcionamento do 

aerogerador do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro e terá uma duração de 3 anos. 

Tendo em consideração a calendarização prevista para o desenvolvimento do PMA, o presente relatório diz 

respeito ao trabalho de monitorização desenvolvido no primeiro ciclo anual (Ano 0), que decorreu entre junho 

de 2020 e maio de 2021, correspondendo à fase anterior à construção (Fase I) do novo aerogerador, do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. O trabalho apresentado neste primeiro relatório de 

monitorização terá continuidade, pelo menos, através da monitorização que se prevê executar durante a 

fase de construção (Fase II) e um período mínimo de 3 anos de funcionamento do novo aerogerador (Fase 

III). 

O trabalho de campo constante neste relatório foi desenvolvido durante 8 saídas, tendo tido cada uma a 

duração de 2 dias, com exceção da saída de janeiro de 2021, que teve a duração de apenas 1 dia (15 dias 

no total), que decorreram nos meses de junho, julho, setembro, outubro e dezembro de 2020, e janeiro, abril 

e maio de 2021, o que engloba quatro épocas diferentes (reprodução, dispersão de juvenis, migração 
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outonal e invernada). Especificam-se na Tabela 1 os dias em que foram feitas as monitorizações nas áreas 

do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

Tabela 1 – Dias de campanha de monitorização. 

FASE CAMPANHA DIAS DE MONITORIZAÇÃO 

Fase 
Anterior à 

Construção 

junho 17 e 18 junho 2020 

julho 22 e 23 julho 2020 

setembro 9 e 10 setembro 2020 

outubro 28 e 29 outubro 2020 

dezembro 15 e 16 dezembro 2020 

janeiro 19 janeiro 2021 

abril 19 e 20 abril 2021 

maio 19 e 20 maio 2021 

3.2 PARÂMETROS AVALIADOS 

Nas campanhas de monitorização realizadas durante a Fase Anterior à Construção do Sobreequipamento 

do Parque Eólico de Pinheiro foram avaliados os seguintes parâmetros: 

• Inventariação das espécies de aves presentes (riqueza específica). 

• Caraterização de cada espécie inventariada. 

• Estimativa das densidades que ocorrem nas áreas de estudo. 

Os dados correspondentes a estes parâmetros servem de ponto de comparação com os dados que serão 

obtidos posteriormente no decorrer da monitorização, podendo-se avaliar alterações, quer na composição 

específica da comunidade avifaunística, quer nas densidades existentes. 

Para avaliar a riqueza específica e a abundância de aves, foram efetuados censos nos 6 pontos de 

amostragem, através da recolha de todos os contactos visuais e auditivos, tendo sido registadas todas as 

ocorrências num raio de 250 m, anotando-se: a hora de início e final da contagem, a espécie e o número de 

indivíduos. Cada contacto foi classificado em três categorias diferentes, consoante a distância ao ponto de 

observação: 0-50 m; 50-100 m; 100-250 m. 
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3.3 LOCAIS DE AMOSTRAGEM 

Os locais dos pontos de amostragem nas áreas do projeto, P1 e P2, foram escolhidos, à data do início dos 

trabalhos de monitorização, nas proximidades dos locais dos futuros aerogeradores inicialmente previstos. 

O AG 13 é o aerogerador que se mantém, sendo que o P2 se encontra a cerca de 65 m deste. O ponto P3 

localiza-se um pouco mais afastado, na zona norte do Parque Eólico de Pinheiro. Quanto aos pontos de 

controlo, C1 a C3, tentou-se encontrar áreas semelhantes às áreas dos pontos P1 a P3 em termos de 

composição de biótopos e altitude, e que estivesse suficientemente afastada da área de influência do futuro 

aerogerador do projeto, assim como de outros aerogeradores já presentes (Figura 3).  

 

 

Figura 3 – Área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro com a localização do novo 

aerogerador e os pontos de amostragem de avifauna. 

Descrevem-se na Tabela 2 as características principais dos 6 pontos de amostragem na área do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, correspondendo a 3 dentro da área de estudo, e igual 

número aos pontos de controlo, numa área próxima da área de estudo, mas suficientemente afastados, para 

estarem fora da influência do Projeto. 

Tabela 2 – Localização dos pontos de amostragem. 
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PONTO DESCRIÇÃO 

COORDENADAS                           

(GRAUS, MINUTOS, SEGUNDOS) 

LATITUDE LONGITUDE 

P1 
A cerca de 220m a sul da localização do futuro AG 13, numa 
zona de matos baixos com afloramentos rochosos. 

40°57'37.32"N 7°58'51.69"W 

P2 
A cerca de 65m a norte da localização do futuro AG 13, 
numa zona de matos baixos com afloramentos rochosos. 

40°57'46.65"N 7°58'51.30"W 

P3 
A sul do AG 05, numa zona de matos baixos com 
afloramentos rochosos. 

40°58'28.37"N   7°58'58.21"W 

C1 Numa zona de matos baixos com afloramentos rochosos. 40°58'4.59"N   7°59'51.15"W 

C2 Numa zona de matos baixos com afloramentos rochosos. 40°58'17.19"N   7°59'57.84"W 

C3 Numa zona de matos baixos com afloramentos rochosos. 40°58'7.16"N   8° 0'13.24"W 

A utilização de pontos de amostragem em áreas de controlo é de grande relevância pois pretende-se aplicar 

uma metodologia de análise tipo BACI (Before After Control Impact). 

Considera-se que os pontos escolhidos são representativos das zonas em análise, não existindo diferenças 

relevantes na ocupação do solo e orografia (Fotografia 1). Os pontos de controlo encontram-se a uma 

distância suficiente dos parques eólicos existentes, de forma a que não se verifique influência destes. 

 

 

 
  

  

  

Ponto C2 Ponto P2 

Ponto C1 Ponto P1 
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Fotografia 1 – Pontos de amostragem em 2021. 

3.3.1 Aves de Rapina, de Médio Porte e Outras Planadoras 

Comparativamente com a maioria de outros grupos de aves, as aves de rapina são menos abundantes e 

geralmente mais dispersas, o que leva a que a metodologia de recolha de dados tenha de se adaptar ao 

objeto de estudo. Por esse facto deve-se aumentar o esforço de amostragem. 

Com base nas técnicas de amostragem de rapinas (descritas por exemplo em Fuller e Mosher (1987) ou 

Andersen (2007)), e tendo em conta a dimensão e características da área de estudo, o método de 

amostragem selecionado foi a recolha de informação através de pontos fixos de observação. 

Uma vez que não se pretende calcular densidades, mas antes observar o comportamento e determinar o 

número de indivíduos ou de casais de cada espécie que utilizam as áreas de estudo ao longo de todo o 

programa de monitorização, foi selecionado o método de ponto fixo de observação sem limite de distância. 

Como se trata de um grupo de aves com áreas vitais maiores, a probabilidade de serem observadas num 

ponto fixo está dependente da duração da amostragem. Assim, foi escolhida uma duração de uma hora 

consecutiva em cada ponto, sendo este um compromisso entre o esforço de amostragem e a probabilidade 

de passagem dos indivíduos. 

Foram selecionados dois pontos de amostragem para a análise do grupo de aves de rapina, de médio porte 

e outras planadoras, correspondendo a 1 dentro da área de estudo, e 1 ponto de controlo (R1 e R2, 

respetivamente) (Figura 4 e Fotografia 2). 
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Fotografia 2 – Pontos de amostragem de rapinas em 2021. 

Considera-se que a seleção de apenas um ponto de amostragem na área em estudo (mais um na área de 

controlo) é suficiente, visto que se consegue observar a área onde está prevista a implantação do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, e a sua envolvente. Esta seleção dos locais partiu dos 

Ponto R1 Ponto R2 

Figura 4 - Área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro com a localização do novo 

aerogerador e os pontos de amostragem de rapinas. 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO  
 
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 
FASE I – FASE ANTERIOR À CONSTRUÇÃO 
 
RELATÓRIO N.º 1 

 

20057_RM_ Avifauna_SobrPEPinheiro 

20 

 

seguintes pressupostos: pontos elevados ou de onde fosse possível avistar uma grande extensão da área 

de estudo; afastados pelo menos 1000 m entre si; e situarem-se fora de meios urbanos. 

3.4 MÉTODOS DE RECOLHA, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DOS DADOS 

3.4.1 Classificação das Espécies de Acordo com o seu Estatuto 

Para cada espécie inventariada foi determinado o estatuto de conservação a nível nacional e das várias 

convenções internacionais que Portugal ratifica, de forma a avaliar o seu valor conservacionista. O estatuto 

de conservação considerado para Portugal Continental é o que consta no Livro Vermelho dos Vertebrados 

Terrestres (CABRAL ET AL., 2006). Estas categorias são baseadas nas da União Internacional para a 

Conservação da Natureza (UICN), sendo o significado das letras utilizadas para cada categoria o seguinte: 

CR Criticamente em Perigo (Critically Endangered); EN Em Perigo (Endangered), VU Vulnerável 

(Vulnerable); NT Quase Ameaçado (Near Threatened); LC Pouco Preocupante (Least Concern); DD 

Informação Insuficiente (Data Deficient). Nos casos de taxa que não foram avaliados pelos presentes 

critérios, a categoria utilizada é NE Não Avaliado (Not Evaluated). 

Em termos gerais, o significado de cada uma destas categorias é o que se segue: Criticamente em Perigo 

– uma espécie colocada nesta categoria enfrenta um risco de extinção na natureza extremamente elevado; 

Em Perigo – uma espécie colocada nesta categoria enfrenta um risco de extinção na natureza muito 

elevado; Vulnerável – uma espécie colocada nesta categoria enfrenta um risco de extinção na natureza 

elevado; Quase Ameaçado – uma espécie colocada nesta categoria, apesar de não constar de uma das 

três categorias de ameaça anteriores, é provável que num futuro próximo venha a integrar; Pouco 

Preocupante – uma espécie é colocada nesta categoria, após ter sido avaliada pelos diferentes critérios e 

verificado que não pertence a nenhuma das categorias anteriores, sendo normalmente espécies abundantes 

e amplamente distribuídas; Informação Insuficiente – nesta categoria estão as espécies sobre as quais 

não existe informação adequada para efetuar uma correta avaliação do seu estatuto de ameaça. Uma 

espécie classificada nesta última categoria requer um aprofundamento dos conhecimentos sobre os seus 

parâmetros demográficos e de distribuição, podendo verificar-se que com novos dados, essa espécie seja 

classificada numa categoria de ameaça. 

Nos estatutos de conservação consideraram-se também as categorias de ameaça da UICN a nível mundial 

(com as mesmas categorias que o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal) e a situação de cada uma 

das espécies de acordo com a Convenção de Berna (Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats 

Naturais na Europa), com a Convenção de Bona (Convenção sobre a Conservação de Espécies 

Migradoras da Fauna Selvagem) e com a Diretiva Aves/Habitats (pelo Decreto-Lei 140/99, de 24 de Abril), 

sendo assinalados os anexos em que cada espécie é reportada.  

A Convenção de Bona (ratificada para aprovação pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro) dedica 

especial atenção à conservação de espécies migradoras ameaçadas, contemplando também os respetivos 

habitats. Nesta convenção foram considerados os seguintes anexos: 
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- Anexo I: elenco de espécies migradoras ameaçadas; 

- Anexo II: engloba espécies migradoras em que o estado de conservação é desfavorável e cuja 

conservação e gestão exigem a conclusão de acordos internacionais, assim como aquelas cujo 

estado de conservação beneficiaria, de maneira significativa, da cooperação resultante de um 

acordo internacional. 

A Convenção de Berna (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro) garante e promove a 

conservação das espécies e habitats cuja preservação exige a cooperação de vários Estados. É constituída 

por quatro anexos: 

- Anexo I: espécies da flora estritamente protegidas; 

- Anexo II: espécies da fauna estritamente protegidas; 

- Anexo III: espécies protegidas da fauna; 

- Anexo IV: inventário de técnicas de captura ilegais. 

As Diretivas n.º 79/409/CEE (conhecida por Diretiva Aves) e n.º 92/43/CEE (Diretiva Habitats), ratificadas 

pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, republicadas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, 

referem-se à conservação dos habitats naturais e da fauna e flora (Diretiva Habitats) e, especificamente, à 

conservação das espécies de aves que vivem naturalmente no estado selvagem no território Europeu dos 

Estados-Membros ao qual é aplicável o Tratado (Diretiva Aves). O Decreto-Lei n.º 140/99 foi revisto pela 

Diretiva 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, apresentando, entre outros, os seguintes 

anexos: 

- Anexo I – Espécies de aves objeto de medidas de conservação especial respeitantes ao seu 

habitat, de modo a garantir a sua sobrevivência e a sua reprodução na sua área de distribuição; 

- Anexo II – Espécies de aves que podem ser objeto de atos de caça no âmbito da legislação 

nacional; subdivide-se em Parte A - espécies que podem ser caçadas na zona geográfica 

marítima e terrestre da aplicação da diretiva aves: Parte B – espécies que podem ser caçadas 

apenas nos Estados-Membros para os quais são mencionadas; 

- Anexo III – Espécies de aves cujo comércio pode ser objeto de limitações conforme definido no 

artigo 6º. 

Foi ainda incluída a sua categoria SPEC (Species of European Conservation Concern) atualizada pela 

BirdLife International em 2017 (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2017), onde são identificadas as espécies 

prioritárias para o desenvolvimento de ações de conservação na Europa. As categorias são as seguintes: 
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- SPEC 1 – Espécies de importância conservacionista global, isto é, classificadas como 

globalmente ameaçadas. Dependentes de conservação ou com poucos dados; 

- SPEC 2 – Concentradas na Europa e com estatuto de conservação desfavorável; 

- SPEC 3 – Não concentradas na Europa, mas com estatuto de conservação desfavorável; 

- SPEC 4 – Concentradas na Europa e com estatuto de conservação favorável. 

É também referida a sua fenologia, ou seja, a altura do ano em que permanecem na região e se ali se 

reproduzem (ocorrência de nidificação). As classes fenológicas utilizadas foram:  

- Residente: quando a espécie permanece na área de influência durante todo o ano; 

- Invernante: quando a espécie permanece na área durante o inverno; 

- Nidificante Estival: quando a espécie não permanece na área de influência durante todo o ano, 

mas efetua a reprodução nessa área, geralmente permanecendo na mesma durante os meses 

de verão; 

- Migrador de Passagem: quando a espécie não se reproduz nem inverna na área de influência, 

encontrando-se assim de passagem, geralmente no período compreendido entre o final do verão 

e meados ou final do outono, embora a passagem possa ocorrer também no final do 

inverno/início da primavera; 

- Acidental: observações esporádicas de uma espécie cuja área de distribuição conhecida não 

abrange a área onde se dão as observações; 

- Exótica: espécie introduzida. 

3.4.2 Caracterização da Comunidade Avifaunística Presente 

Para a inventariação da comunidade avifaunística na área do Sobreequipamento do Parque Eólico de 

Pinheiro e respetiva área de controlo, e determinação das densidades de aves presentes, foi utilizado o 

método “pontual com distância fixa” (RABAÇA, 1995). A estratégia de recolha de dados, deste método de 

censo, consiste no registo de contactos com aves obtidos pelo observador em determinados pontos fixos 

dentro da área de estudo, durante um período de tempo previamente estabelecido (RABAÇA, 1995). Neste 

caso, o observador regista todos os contactos obtidos dentro dum raio previamente determinado. O facto 

de a dimensão da área de amostragem ser conhecida, permite a obtenção direta de estimativas de 

densidades (PALMEIRIM, 1988 in RABAÇA, 1995). 

A duração do período de contagem é um aspeto importante a considerar na planificação destes trabalhos, 

dado que curtos períodos diminuem a probabilidade de deteção de uma ave e longos períodos podem 
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ocasionar sobrestimativas de abundância, visto ser maior o risco de contagem múltiplas (BAILLIE, 1991 in 

ALMEIDA & RUFINO, 1994). 

Assim, o período de amostragem escolhido em cada ponto foi de 10 minutos, sendo este valor um 

compromisso entre o número necessário de pontos de amostragem nas áreas de estudo e o período de 

atividade das aves. Cada ponto de amostragem foi visitado 2 vezes por saída, nomeadamente, ao princípio 

da manhã (AM), e na parte da tarde (PM). 

Em cada ponto de amostragem foram registados todos os indivíduos dentro de um raio de 250 m (detetados 

visual ou auditivamente), e assumiu-se que todos os indivíduos existentes foram contabilizados. Sendo n o 

número de contactos registado durante 10 minutos e r o raio de amostragem (250 m), os valores de 

densidade (d) em cada ponto de amostragem são dados por: 

 

Todos os dados obtidos foram armazenados numa base de dados em Microsoft Excel com data, biótopo, 

espécie, sexo, idade (adulto/juvenil), ponto de amostragem e coordenadas UTM. A cada um dos contactos 

registados num raio de 250 m, atribuiu-se uma classificação relativamente à distância, nomeadamente: 0-

50 m; 50-100 m; e 100-250 m. 

A intensidade do vento, a temperatura e a intensidade da nebulosidade foram recolhidas, adotando um 

critério relativo, sendo cada observação classificada em 5 categorias:  

- Nebulosidade Relativa: 1 – céu limpo; 2 – pouco nublado; 3 – nublado; 4 – muito nublado; 5 – 

nevoeiro;  

- Intensidade do Vento: 1 – sem vento; 2 – vento fraco; 3 – vento moderado; 4 – vento forte; 5 – 

muito forte; 

- Temperatura Relativa: 1 – muito frio; 2 – frio; 3 – ameno; 4 – calor; 5 – muito calor. 

3.4.3 Aves de Rapina, de Médio Porte e Outras Planadoras 

Em cada um dos pontos selecionados (R1 e R2) procedeu-se à observação de todos os indivíduos deste 

grupo, durante 1 hora consecutiva (por campanha), sendo registada (por passagem) a espécie, trajetória e 

altura do voo (4 classes: inferior a 45 m; de 45 a 90 m; de 90 a 120 m; superior a 120 m). Por cada campanha, 

foi marcada cada passagem sobre cartografia, sendo depois tratado num programa de análise de Sistema 

de Informação Geográfica, de modo a analisar este grupo, por espécie. 

As observações foram efetuadas nos períodos de maior atividade deste grupo de espécies, entre as 10h00 

e as 16h00. Foram registados os dados relativos às condições meteorológicas, nomeadamente 

nebulosidade, precipitação e intensidade relativa do vento. 

 
 r 
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Este método de amostragem tem sido utilizado frequentemente em outros estudos a nível nacional, como 

são exemplos os trabalhos no Parque Eólico da Tocha (NOCTULA, 2013), no Parque Eólico da Gardunha 

(BIO3, 2010) ou no Parque Eólico de Alto da Coutada (ECOSATIVA, 2013), estes dois últimos com pequenas 

alterações devido à diferença do tamanho das áreas (na Gardunha, cada ponto teve a duração de 

20 minutos, e no Alto da Coutada não foram realizadas amostragens em todos os períodos de censos de 

aves). 

3.4.4 Métodos de Tratamentos de Dados e Critérios de Avaliação de Dados 

Para cada um dos parâmetros recolhidos, é apresentado o teste estatístico correspondente, sempre com 

um grau de nível de significância de 95%, ou seja, o valor de  é de 5%, o que corresponde à rejeição da 

hipótese nula, também conhecido pelo erro do Tipo I. 

Como não existe legislação sobre os limites mínimos dos vários parâmetros recolhidos (número de espécies, 

número de contactos estabelecidos, número de aves de rapina, etc.), os dados são avaliados em relação 

aos próprios elementos recolhidos em pontos de controlo que, por definição, não foram sujeitos ao impacte 

da construção das novas infraestruturas. Nas próximas fases de monitorização (Fase II e Fase III) os dados 

serão avaliados não só em relação aos elementos recolhidos em pontos de controlo como também em 

relação aos dados recolhidos nos períodos anteriores. Será assim aplicada nos próximos relatórios uma 

metodologia tendo por referência um desenho tipo BACI (Before After Control Impact), possibilitando 

analisar qual o impacte da construção e da exploração das infraestruturas afetas ao Sobreequipamento do 

Parque Eólico de Pinheiro. 

4 RESULTADOS 

4.1 ABUNDÂNCIA ABSOLUTA E RIQUEZA ESPECÍFICA 

Durante o período de trabalho de campo, foram contabilizados 547 contactos de aves, de 36 espécies 

diferentes, o que corresponde a cerca de 14% das espécies de aves de ocorrência regular em Portugal 

Continental (SPEA, 2021). O inventário das espécies encontra-se exposto na Tabela 1 do Anexo II. 

Na sua maioria, as 10 espécies mais representadas nas áreas de estudo são de pequenas dimensões 

(Tabela 3), tratando-se de pequenas aves que ocupam espaços abertos das áreas em estudo. Estas 10 

espécies totalizam mais de 75% de todos os contactos efetuados. 
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Tabela 3 – Lista das 10 aves com maior abundância absoluta. 

ESPÉCIE CONTAGEM 

Cartaxo-comum (Saxicola rubicola) 98 

Laverca (Alauda arvensis) 71 

Cia (Emberiza cia) 49 

Alvéola-branca (Motacilla alba) 39 

Rabirruivo-preto (Phoenicurus ochruros)  36 

Toutinegra-do-mato (Curruca undata) 35 

Pintarroxo (Linaria cannabina) 26 

Cotovia-de-poupa (Galerida cristata) 22 

Gralha-preta (Corvus corone) 19 

Cotovia-arbórea (Lullula arborea) 17 

Das espécies observadas salientam-se, pelo seu estatuto de ameaça, duas: Tartaranhão-caçador Circus 

pygargus e Falcão-peregrino Falco peregrinus. A primeira é uma espécie estival, que em Portugal está 

classificada como Em Perigo EN, por ter uma população reduzida (inferior a 2500 indivíduos maturos) e que 

se admite sofrer declínio continuado. Foi observada em cinco pontos de amostragem: ponto P2 (em junho 

de 2020), ponto P3 (em abril de 2021), ponto C1 (em julho de 2020), ponto C2 (em maio de 2021) e ponto 

C3 (em setembro de 2020). Já o falcão-peregrino é uma espécie residente, classificada como Vulnerável 

VU, devido à estimativa reduzida da população (inferior a 250 indivíduos maturos) em Portugal Continental. 

O habitat desta espécie é muito variado, mas em regra não ocupa áreas muito florestadas, estando 

associado a paisagens com afloramentos rochosos de média e grande dimensão, nidificando em 

plataformas sobre a rocha ou em antigos ninhos de outras aves construídos na rocha (CATRY ET AL., 2010). 

No período em análise, foi estabelecido apenas um contacto com esta espécie, no ponto C1 (em julho de 

2020).  

É de salientar a ocorrência de sete espécies de aves protegidas por legislação comunitária (incluídas no 

Anexo I da Diretiva Aves), nomeadamente Águia-cobreira Circaetus gallicus, Cotovia-dos-bosques Lullula 

arborea, Petinha-dos-campos Anthus campestris, Toutinegra-do-mato Curruca undata, Sombria Emberiza 

hortulana e os já referidos Tartaranhão-caçador e Falcão-peregrino. 

De referir, igualmente, a presença de 6 espécies cinegéticas nas áreas (incluídas no Anexo II da Diretiva 

Aves): Perdiz Alectoris rufa e Pombo-torcaz Columba palumbus (presentes na Parte A do Anexo II), Laverca 

Alauda arvensis, Melro-preto Turdus merula, Pega-rabuda Pica pica e Gralha-preta Corvus corone 

(restantes incluídos na Parte B do Anexo II). No entanto, à semelhança das Portarias n.º 137/2012, de 11 

de maio e n.º 142/2015, de 21 de maio, que retiraram a Laverca, o Melro-preto e o Gaio das espécies 

cinegéticas (para as épocas venatórias 2012-2015 e 2015-2018, respetivamente), a Portaria n.º 105/2018, 

de 18 de abril retira as mesmas espécies da permissão do exercício de caça para as épocas venatórias 

2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021. 
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4.2 DIFERENÇAS ENTRE PONTOS DE AMOSTRAGEM 

Analisando o total das contagens (abundância absoluta) em cada um dos pontos de amostragem (Figura 5), 

conclui-se que os pontos de amostragem não são estatisticamente diferentes entre si, pois os valores não 

são significativamente diferentes (2 = 2,488; 2
0.05;5 = 20.05;5 = 11,07; p > 0,05). Testou-se também se o 

grupo de pontos de amostragem do Sobreequipamento (P1-P3) e o grupo de pontos de controlo (C1-C3) 

são diferentes entre si, não se verificando essa tendência (t = 0,163; t 0.05 (2) 3 = 3,182; p > 0,05; p = 0,881). 

 

Figura 5 – Número de contactos detetados por ponto de amostragem. 

Relativamente à riqueza específica (número de diferentes espécies) das aves nos diferentes pontos de 

amostragem (Figura 6), verifica-se que os valores não apresentam uma grande variação entre si, não 

existindo uma diferença estatisticamente significativa entre eles (2 = 3,419; 2
0.05;5 = 11,07; p > 0,05). Os 

pontos da área do Sobreequipamento e de controlo não diferem estatisticamente entre si no que respeita à 

riqueza específica (t = 0,49; t 0.05 (2) 4 = 2,776; p > 0,05; p = 0,65).  
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Figura 6 – Riqueza específica por ponto de amostragem. 

A Figura 7 mostra a distribuição dos indivíduos por ponto de amostragem, tal como a figura anterior, mas 

pondo em evidência a distribuição temporal (o ponto seguinte do relatório analisa especificamente esta 

distribuição). Verifica-se que todos os pontos apresentam valores, não existindo qualquer valor nulo 

(considerando a soma das amostragens matinais e vespertinas). Os maiores valores de amostragem 

correspondem aos pontos P2 (junho), C1 (junho), C2 (julho) e C3 (maio e junho), todos com totais iguais ou 

superiores a 17 contactos. Já os menores valores foram registados nos pontos P1 (dezembro), P3 (abril) e 

C1 (dezembro), com 5 ou menos contactos cada. 

 
Figura 7 – Abundância absoluta por ponto e por período de amostragem. 

 

De modo a quantificar este parâmetro, foi analisado o índice de Shannon (J’), que reflete a diversidade 

observada como a proporção da diversidade máxima possível (Figura 8). Este índice varia entre 0 e 1, 

correspondendo ao valor “1” a distribuição equitativa entre categorias (ZAR, 1996). 

Pela análise da Figura 8 verifica-se que não existe divergência entre os pontos, apresentando todos uma 

média de diversidade de espécies muito alta, independentemente do tamanho da amostra. O ponto com o 
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maior valor de índice de Shannon foi o ponto C3, que foi o que apresentou maior número de contactos com 

aves e apresentou valores relativamente constantes (como se pode ver na Figura 7). Já o ponto P3 foi o 

que apresentou o valor mais reduzido, apresentando valores menos semelhantes entre os diferentes 

períodos, com picos de amostragem e diferenças de valores entre as diferentes campanhas. 

 
Figura 8 – Diversidade média de espécies nos diferentes períodos, por ponto de amostragem (Índice de 

Shannon). 

4.3 DIFERENÇAS ENTRE PERÍODOS DE AMOSTRAGEM 

Como a monitorização decorreu em oito campanhas ao longo de 8 diferentes épocas do ano, efetua-se uma 

análise comparativa para determinar a variância na amostragem da avifauna ao longo do tempo. Pela 

análise da Figura 9, verifica-se que existe uma clara diferença entre o número de indivíduos amostrados em 

alguns dos períodos de amostragem, sendo essa diferença estatisticamente significativa no número de 

indivíduos (2 = 36,62; 2
0.05;7 = 14,067; p < 0,05). Nos meses de junho e julho houve estabilidade, com os 

valores mais elevados registados. Existiu uma grande diminuição de setembro a dezembro, seguida de 

alguma estabilidade de dezembro a abril, com os valores mais baixos. De abril para maio houve um grande 

aumento, para valores próximos dos registados em junho e julho.  
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Figura 9 – Número de contactos por período de amostragem. 

A presença de um maior número de contactos em junho e julho 2020 e maio de 2021 poderá ser explicada 

tanto pela maior disponibilidade de alimento, como pelo nascimento de novas aves e pelas condições 

climatéricas favoráveis para a observação. Já as campanhas realizadas após outubro mostraram valores 

mais baixos. Nas campanhas de Inverno e a primeira da Primavera estabeleceram-se menor número de 

contactos (dezembro, janeiro e abril), devido à migração de algumas espécies com fenologia estival, 

associadas às condições climatéricas pouco favoráveis à observação, nomeadamente, ventos muito fortes 

e baixas temperaturas. 

A Figura 10 apresenta a distribuição do número de contactos por período de amostragem, colocando em 

evidência a sua distribuição espacial. Verifica-se que os pontos de amostragem se comportaram de forma 

muito semelhante, seguindo a mesma tendência geral observada na Figura 9, embora existam algumas 

variações entre meses sucessivos. Os meses em que se verificam maiores diferenças entre pontos são os 

meses de julho e abril. 
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Figura 10 – Variação da abundância de aves por campanha e por ponto de amostragem. 

Comparando a riqueza específica ao longo dos 8 períodos de amostragem (Figura 11), verifica-se que existe 

uma concordância geral entre este parâmetro e a abundância absoluta (Figura 9) pois o número de espécies 

tende a aumentar com o aumento do número de indivíduos observados. Verifica-se, no entanto, que a 

diferença entre os valores da Figura 11 está ligeiramente mais atenuada comparativamente aos valores 

apresentados na Figura 9, sendo que os valores no geral correspondem aos esperados, com um decréscimo 

do número de espécies diferentes dos meses de verão para os do outono de 2020. Seria esperado que em 

abril houvesse uma subida relativamente aos valores registados em janeiro. Os valores baixos registados 

neste mês podem explicar-se pelas condições adversas que se registaram. Em termos estatísticos, verifica-

se que não existem diferenças significativas entre o número de diferentes espécies amostradas nos 

diferentes períodos de amostragem (2 = 5,976; 2
0.05;7 = 14,067; p > 0,05). 
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Figura 11 – Riqueza específica por período de amostragem. 

A Tabela 2 do Anexo II mostra a distribuição de cada espécie ao longo do período de amostragem, 

apresentando também a fenologia correspondente para cada espécie. 

A Figura 12 apresenta os valores de J’ ou índices da diversidade de Shannon para a média dos pontos, para 

cada período de amostragem. Verifica-se que os valores de diversidade são muito elevados, visto a 

população de aves ter reagido à passagem das estações do mesmo modo. O período de menor diversidade 

na fase anterior à construção foi abril, devido aos resultados obtidos nos pontos amostrados, que tiveram 

valores muito acima (C3) ou muito abaixo dos restantes (P3) como se pode ver na Figura 10. 

 

Figura 12 – Diversidade média de espécies nos diferentes pontos, por período de amostragem (índice de 

Shannon). 
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4.4 ANÁLISE DAS DENSIDADES 

A Tabela 3 do Anexo II apresenta, por ordem cronológica, os índices de densidades de aves nas áreas de 

estudo, em indivíduos por hectare. A densidade média de aves observada no total do período de 

amostragem é de 0,29 indivíduos/ha, se se tomar em consideração cada período de 10 minutos. 

Verifica-se a inexistência de diferenças significativas entre os pontos amostrados, seguindo a mesma 

tendência observada na abundância (Figura 13). 

 
Figura 13 – Densidades médias por ponto de amostragem. 

Se considerarmos todos os pontos da área de estudo, quase todas as espécies observadas apresentam 

valores de densidades médias abaixo de 0,050 ind/ha, com exceção do Cartaxo Saxicola rubicola, com uma 

densidade média de 0,052 ind/ha. 

Ao comparar as diferenças temporais entre os valores de densidade em cada mês (Figura 14), verifica-se a 

existência da mesma divergência que ocorre com os valores de abundância (Figura 11), pois a densidade 

segue, por definição, a abundância absoluta. 
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Figura 14 – Densidades médias por período de amostragem. 

4.5 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS CLIMATÉRICAS 

Foi ainda testada a influência das variáveis climatéricas recolhidas no número de contactos amostrados nos 

vários períodos, através da aplicação de testes estatísticos de regressão. Assim, efetuaram-se os testes 

entre o número de contactos recolhidos e, respetivamente, a intensidade da nebulosidade (Figura 15), a 

intensidade do vento (Figura 16), e a temperatura relativa (Figura 17). 

 
Figura 15 – Regressão entre o número de contactos e a intensidade da nebulosidade. 
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Verifica-se que o número de contactos detetados está relacionado com a intensidade da nebulosidade (F = 

20,333; F0,05 (1) 6 = 5,99; p < 0,05; p = 0,004; r2 = 0,772; Figura 15), com uma clara tendência inversa entre 

os parâmetros. 

A intensidade do vento não parece ter influenciado o número de contactos, pois verifica-se que o número 

de contactos não varia com a mudança da intensidade relativa do vento (F = 2,295; F0,05 (1) 6 = 5,99; p > 0,05; 

p = 0,181; r2 = 0,277) como se pode ver na Figura 16, embora também pareça haver uma tendência inversa 

entre os parâmetros (estatisticamente não significativa). 

 
Figura 16 – Regressão entre o número de contactos e a intensidade do vento. 

Relativamente à temperatura, verifica-se que temperaturas mais elevadas parecem promover um maior 

número de contactos, sendo essa relação estatisticamente significativa (F = 20,165; F0,05 (1) 6 = 5,99; p < 0,05; 

p = 0,004; r2 = 0,771; Figura 17). 

 
Figura 17 – Regressão entre o número de contactos e as classes da temperatura. 
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Como na área dos aerogeradores que constituem o Parque Eólico de Pinheiro existem sensores de recolha 

de velocidade do vento e da sua direção, foi possível testar com maior rigor se existiu alguma influência do 

vento na atividade das aves, nomeadamente através do número de contactos estabelecidos e da riqueza 

específica. As análises seguintes são feitas com uma base diária. 

Deste modo foram usados 48 valores em cada um dos testes (8 campanhas x 2 amostragens por campanha 

x 3 pontos associados ao Sobreequipamento do Parque Eólico). Não foi possível aferir os valores da 

temperatura. Optou-se por utilizar uma média dos valores diários recolhidos em cada um dos 12 

aerogeradores do Parque Eólico de Pinheiro para os parâmetros da intensidade e direção do vento. 

 
Figura 18 – Regressão entre o número de contactos e a velocidade do vento. 

A velocidade do vento parece ter influenciado o número de contactos (Figura 18) e o número de diferentes 

espécies (Figura 19). Em termos estatísticos, os testes de regressão mostram relações estatisticamente 

significativas do número de contactos (F = 7,732; F0.05 (1) 1;46 = 4,05; p < 0,05; p ≈ 0,008; r2 = 0,144), e da 

riqueza específica (F = 6,507; F0.05 (1) 1;46 = 4,05; p < 0,05; p ≈ 0,014; r2 = 0,124) com a velocidade do vento. 

Ou seja, o aumento da intensidade de vento faz diminuir tanto o número de contactos com as aves, como o 

número de diferentes espécies. 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO  
 
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 
FASE I – FASE ANTERIOR À CONSTRUÇÃO 
 
RELATÓRIO N.º 1 

 

20057_RM_ Avifauna_SobrPEPinheiro 

36 

 

 
Figura 19 – Regressão entre o número de diferentes espécies e a velocidade do vento. 

Foi ainda testada a relação entre o número de contactos e a direção do vento predominante durante o dia 

de recolha de dados. Esta tendência foi testada através de um teste estatístico chamado “correlação 

angular-linear”, que testa a relação entre dois parâmetros, não sendo atribuída uma relação causal entre 

eles. Foi necessária uma transformação dos dados do tipo (Sen X Cos X) + 1, que permite relacionar todos 

os quadrantes simultaneamente. Relativamente à direção do vento, parece não existir uma relação entre o 

número de contactos e este parâmetro (F = 0,719; F0.05 (1) 1;46 = 4,05; p > 0,05; p = 0,401; r2 = 0,015; 

Figura 20). 
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Figura 20 – Regressão entre o número de contactos e a direção do vento. 

De igual forma, parece não existir uma relação estatisticamente significativa entre o número de diferentes 

espécies e a direção do vento, tal como se mostra na Figura 21 (F = 0,237; F0.05 (1) 1;46 = 4,05; p > 0,05; p = 

0,629; r2 = 0,005). 
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Figura 21 – Regressão entre o número de diferentes espécies e a direção do vento. 

 

4.6 AVES DE RAPINA, DE MÉDIO PORTE, E OUTRAS PLANADORAS 

4.6.1 Análise Baseada na Caracterização Avifaunística Generalista 

Após a caracterização da avifauna geral presente na área do Sobreequipamento do Parque Eólico de 

Pinheiro (acrescida da área de controlo), baseada no trabalho de campo desenvolvido em 8 campanhas, é 

apresentada a situação atual especificamente para o grupo de aves de rapina, de médio porte e outras 

planadoras. Apesar de nas áreas de estudo ocorrer um número pouco significativo de espécies de aves com 

elevado estatuto de ameaça (no período em análise foram detetadas apenas duas espécies, Tartaranhão-

caçador Circus pygargus e Falcão-peregrino Falco peregrinus (ambas são espécies de rapinas)), torna-se 

essencial a caracterização deste grupo de aves, devido à sua raridade, e à maioria das espécies deste 

grupo possuir um estatuto de conservação ameaçado. Por outro lado, é também importante caracterizar o 

grupo de aves de rapina devido à sua altura de voo coincidente com as pás dos aerogeradores. Assim, 

foram registadas as espécies pertencentes às ordens Accipitriformes (Águias, Abutres e similares), 

Falconiformes (Falcões) e outras aves de médias/grandes dimensões como alguns Corvídeos (Corvos, 

Gralhas e similares). 
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Apresenta-se, de seguida, a distribuição, por período de amostragem, das espécies observadas nos 

6 pontos amostrados durante as campanhas generalistas (Tabela 4). Os valores representam o número de 

indivíduos observados em cada período de censos de aves. 

Tabela 4 – Número de aves de rapina e planadoras observadas por cada período de amostragem (valores 

absolutos de abundância). 

ESPÉCIE 

PERÍODO DE AMOSTRAGEM 

TOTAL 

JUN JUL SET OUT DEZ JAN ABR MAI 

Buteo buteo 
Águia-d’asa-redonda 

--- 1 --- 2 2 3 1 --- 9 

Circaetus gallicus 
Águia-cobreira 

--- --- --- --- --- --- --- 1 1 

Circus pygargus 
Tartaranhão-caçador 

1 1 1 --- --- --- 1 1 5 

Corvus corax 
Corvo 

--- --- --- --- 1 --- --- --- 1 

Corvus corone 
Gralha-preta 

4 --- 2 6 6 --- 1 --- 19 

Falco peregrinus 
Falcão-peregrino 

--- --- 1 --- --- --- --- --- 1 

Falco tinnunculus 
Peneireiro 

--- 4 2 1 --- 1 --- --- 8 

TOTAL 5 6 6 9 9 4 3 2 44 

Pela análise da Tabela 4, verifica-se que existem diferenças entre as espécies amostradas neste grupo, 

com uma predominância da Gralha-preta Corvus corone (com cerca de 43% dos contactos estabelecidos 

durante os períodos de amostragem). Esta foi também uma das espécies com maior permanência na área, 

tendo sido detetada em cinco das oito campanhas, tal como a Águia-de-asa-redonda Buteo buteo e o 

Tartaranhão-caçador Circus pygargus. Pelo contrário, a Águia-cobreira, o Corvo e o Falcão-peregrino foram 

as espécies de menor número de efetivos observados (com apenas 1 passagem cada) e com menor 

distribuição temporal. 

A Tabela 5 mostra a distribuição das observações destas 7 espécies pelas duas áreas (área do 

Sobreequipamento e área de controlo) por pontos de amostragem. Verifica-se que, em 480 minutos de 

observação, foram detetadas 44 aves pertencentes a este grupo. Não existem no conjunto das espécies 

diferenças significativas entre as duas áreas amostradas (t emparelhado = 0,196; t 0.05 (2) 6 = 2,447; p > 0,05; 

p = 0,851), não existindo também diferença entre o número de observações matutinas (AM) e as vespertinas 

(PM) (t emparelhado = 0,341; t 0.05 (2) 6 = 2,447; p > 0,05; p = 0,744). 
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Tabela 5 – Número de aves de rapina e planadoras observadas por área de amostragem e por altura do dia 

(valores absolutos de abundância). 

ESPÉCIE 

ÁREA PERÍODO 

TOTAL 
PROJETO CONTROLO AM PM 

Buteo buteo 
Águia-d’asa-redonda 

5 4 4 5 9 

Circaetus gallicus 
Águia-cobreira 

--- 1 --- 1 1 

Circus pygargus 
Tartaranhão-caçador 

2 3 2 3 5 

Corvus corax 
Corvo 

1 --- --- 1 1 

Corvus corone 
Gralha-preta 

6 13 8 11 19 

Falco peregrinus 
Falcão-peregrino 

0 1 1 0 1 

Falco tinnunculus 
Peneireiro 

7 1 6 2 8 

TOTAL 21 23 21 23  

À semelhança do apresentado para a comunidade de aves em geral, testou-se a influência das variáveis 

climatéricas no número de rapinas amostradas. Pela análise da Tabela 6, verifica-se que nenhum dos 

parâmetros analisados parece ter influenciado o número de aves de rapinas, visto que o valor de p é superior 

ao valor limite (0,05). 

Tabela 6 – Resultados da regressão entre número de rapinas e parâmetros climatéricos. 

PARÂMETRO R2 GL F F 0,05 (1) 1; 6 P 

Nebulosidade Relativa 0,000 6 0,002 5,99 0,969 

Intensidade do Vento 0,025 6 0,152 5,99 0,711 

Temperatura Relativa 0,003 6 0,019 5,99 0,894 

4.6.2 Avaliação dos Pontos Específicos - Rapinas 

Após a apresentação dos resultados das rapinas no âmbito da monitorização geral da avifauna de acordo 

com a metodologia apresentada no subcapítulo 3.4.2, apresenta-se em seguida uma análise mais específica 

efetuada através de uma metodologia onde se aplicou um maior esforço de amostragem dirigido a este 

grupo, conforme apresentado no subcapítulo 3.4.3, nomeadamente fazendo uma observação com duração 

de 1 hora em locais específicos (2 locais por campanha). Como referido no capítulo de apresentação da 
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metodologia, foram registadas todas as passagens sem limite de distância. Contudo, o alcance destas 

observações é de cerca de 2000 m, a partir dos pontos de amostragem, como se pode observar pela Figura 

1 do Anexo III. 

Nestas amostragens, registaram-se 41 passagens em 16 horas de observação específica para aves de 

rapina (960 minutos), de médio porte e outras planadoras, estando a distribuição por ponto de observação 

e por período de amostragem detalhada na Tabela 7. Para as 41 passagens, a média da distância percorrida 

é de aproximadamente 613,6 m, desde que se consegue identificar a passagem até ao final da rota que é 

possível ser alcançada visualmente. 

Tabela 7 – Número de aves de rapina e planadoras observadas por cada ponto e período de amostragem, e 

distância média percorrida. 

ESPÉCIE 
LOCAL PERÍODO DE AMOSTRAGEM 

TOTAL 
DISTÂNCIA 

MÉDIA (M) 
R1 R2 JUN JUL SET OUT DEZ JAN ABR MAI 

Accipiter nisus 
Gavião 

2 1 --- 1 2 --- --- --- --- --- 3 638,0 

Buteo buteo 
Águia-d’asa-redonda 

6 6 3 --- 1 --- 1 3 --- 4 12 706,6 

Circus pygargus 
Tartaranhão-caçador 

--- 2 --- 1 --- 1 --- --- --- --- 2 671,0 

Corvus corax 
Corvo 

2 1 1 --- --- 1 1 --- --- --- 3 572,0 

Corvus corone 
Gralha-preta 

7 8 3 3 5 1 1 2 --- --- 15 556,1 

Falco tinnunculus 
Peneireiro 

5 1 1 1 2 1 --- 1 --- --- 6 560,8 

TOTAL 21 20 8 6 10 4 3 6 0 4 41 613,6 

Verifica-se que as distâncias médias nos números de passagens nos dois locais amostrados não são 

estatisticamente diferentes (F = 0,247; F 0.05 (1) 1, 39 = 4,091; p > 0,05; p = 0,622), com as seguintes médias 

das distâncias: R1: = 637,4 m; R2: 588,6 m. 

As espécies mais abundantes deste grupo são Gralha-preta Corvus corone, Águia-d’asa-redonda Buteo 

buteo e Peneireiro Falco tinnunculus, que também foram as mais observadas do grupo de rapinas durante 

as campanhas generalistas. Estas também foram as espécies temporalmente mais estáveis, pois foram 

observadas em grande parte das campanhas de monitorização: a Gralha-preta foi observada em seis dos 

oito períodos; a Águia-d’asa-redonda e o Peneireiro foram observados em cinco dos oito períodos 

amostrados (Tabela 7). As restantes três espécies foram observadas em menor número, registando cada 

uma das espécies um valor igual ou inferior a 3 passagens. 

A Tabela 1 do Anexo III apresenta as características das espécies observadas com esta metodologia 

específica, verificando-se que uma das espécies apresenta uma fenologia estival (Tartaranhão-caçador), 
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tendo as restantes 5 uma fenologia residente. Esta espécie está classificada como Em Perigo EN no Livro 

Vermelho dos Vertebrado de Portugal. 

As figuras presentes no Anexo III mostram o registo espacial efetuado para cada passagem de aves deste 

grupo, ou no caso da passagem ter sido efetuada em bando, registou-se o número de indivíduos e respetiva 

espécie. Transpôs-se cada passagem para o programa ArcGis (versão 10.8.1), atribuindo a cada passagem 

a espécie, o período e o número de indivíduos. De referir que os círculos de visibilidade em redor de cada 

ponto de amostragem não se referem à metodologia utilizada (recorde-se que se selecionou o ponto fixo 

sem limite de distância), mas apenas como escala para uma melhor perceção das distâncias percorridas. 

Refira-se também que os triângulos amarelos correspondem ao local final de observação das passagens. 

Deste modo, nas 8 figuras que compõem o Anexo III apresenta-se o mapeamento das rapinas. A primeira 

apresenta a passagem espacial deste grupo de aves, com a diferenciação cromática por espécie, 

mostrando-se as passagens das 6 espécies em redor dos dois pontos de observação de aves de rapina 

(Figura 1 do Anexo III). 

Verifica-se a ocorrência de uma grande concentração de aves deste grupo nos dois pontos, com uma rede 

de passagens mais densa, e em especial de duas espécies: Gralha-preta Corvus corone e Águia-de-asa-

redonda (Buteo buteo). 

As restantes figuras do Anexo III representam o mapeamento do uso horizontal das áreas de estudo por 

aves de rapina e outras planadoras, por campanha, sendo representado o número de rotas através de uma 

escala cromática. Verifica-se que as passagens foram muito concentradas nas envolventes imediatas dos 

pontos de amostragem, com um número de passagens de aves deste grupo muito semelhante nos 2 pontos 

amostrados, tal como está exposto na Tabela 7. 

O local específico do aerogerador AG 13 é coincidente com várias passagens de aves deste grupo, na sua 

envolvente mais próxima (raio de 50 m). Foram contabilizadas 6 passagens de aves de rapina ou 

planadoras, nomeadamente: 

• Corvus corax (junho), Corvus corone (setembro), Corvus corax (Outubro), Corvus corone (janeiro), 

Falco tinnunculus (janeiro) e Buteo buteo (maio);  

Após a apresentação dos testes para a comunidade de aves em geral e o seu subgrupo de espécies de 

rapinas, testou-se a influência das variáveis climatéricas no número de rapinas nos pontos R1 e R2. Pela 

análise da Tabela 8 verifica-se que apenas a nebulosidade relativa parece ter influenciado o número de aves 

de rapina, ao contrário do que se verifica na informação apresentada na Tabela 6, onde se verifica que 

nenhuma das variáveis climatéricas parece ter influenciado o número de rapinas. Através da análise da 

Figura 22 verifica-se que parece existir relação entre a intensidade da nebulosidade e o número de rapinas 

observadas. Parece haver uma muito pequena relação entre o aumento da intensidade do vento e a 

presença de um menor número de rapinas (Figura 23) assim como parece também existir relação entre uma 
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temperatura relativa mais elevada e o aumento do número de rapinas observadas (Figura 24). São, no 

entanto, relações fracas e não são estatisticamente significativas. 

Tabela 8 – Resultados da regressão entre parâmetros climatéricos e número de rapinas (pontos específicos). 

PARÂMETRO R2 GL F F 0,05 (1), 1, 6 P 

Nebulosidade Relativa 0,559 6 8,60 5,99 0,026 

Intensidade do Vento 0,107 6 0,72 5,99 0,429 

Temperatura Relativa 0,239 6 1,89 5,99 0,218 

 

Figura 22 – Influência da nebulosidade relativa no número de rapinas detetado. 

 
Figura 23 – Influência da intensidade do vento no número de rapinas detetado. 
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Figura 24 – Influência da temperatura relativa no número de rapinas detetado. 

4.7 RELAÇÃO DOS DADOS COM CARACTERÍSTICAS DO PROJETO OU DO AMBIENTE EXÓGENO 

Em cada campanha amostrada, foi previsto registar outros parâmetros como a presença humana, a 

presença de caçadores, de cães, de veículos, de pastores, ou outras situações passíveis de influenciar a 

comunidade avifaunística. 

Conforme referido, um dos parâmetros previsto registar corresponde à atividade de caça, que gera presença 

de caçadores, cães e veículos na serra de Montemuro nos dias de caça, durante o período venatório. De 

referir que a caça apenas pode ser realizada em certos períodos do ano, e durante dias específicos 
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exceção das campanhas de dezembro, janeiro e abril), mas só algumas incluem o período venatório em 
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os restantes mamíferos, no entanto, o período venatório é estendido por todo o ano; Portaria n.º 137/2012, 
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Já no que à atividade associada ao pastoreio diz respeito, verificou-se que, na área ainda persistem vários 
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Além da análise dos parâmetros meteorológicos (integrada no ponto 6.5 deste documento), os valores 

registados podem ser relacionados com a presença de incêndios que ocorreram na região. No período a 

que reporta o presente relatório, não ocorreu qualquer incêndio (de grandes dimensões) na área. Há apenas 

a assinalar uma área ardida logo a norte do ponto C2, possivelmente resultante de uma queimada recente. 

A Figura 25 mostra o conjunto histórico dos incêndios que ocorreram, na área do Parque Eólico de Pinheiro, 

no período correspondente a 5 anos, nomeadamente entre 2016 e 2020, sendo este o último ano cuja 
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informação se encontrava disponibilizada na página da internet do ICNF à data de elaboração deste relatório 

(fevereiro de 2022).  

Analisando a Figura 25, verifica-se que a área do Parque Eólico de Pinheiro foi afetada por grandes 

incêndios em 2017, que afetaram diretamente grande parte da área do Sobreequipamento do Parque Eólico 

de Pinheiro, cujos efeitos se poderão fazer sentir ao longo do tempo, e que afetaram diretamente a área dos 

pontos P1, P2, C1, C3 e R1. Estes incêndios afetaram diretamente alguns dos locais dos aerogeradores ou 

áreas próximas e afetaram diretamente o local do futuro aerogerador. Apenas os pontos P3, C2 e R2 não 

foram afetados diretamente pelos incêndios em 2017.  Embora as espécies em estudo se caraterizem pela 

sua mobilidade, estão dependentes da flora outrora presente, o que deverá ter levado à redução do número 

de aves (e restantes animais) presentes. Apesar de já terem passado alguns anos desde a ocorrência do 

incêndio mencionado, a vegetação não terá ainda uma composição semelhante à que tinha antes da 

ocorrência dos incêndios. Após os referidos incêndios de 2017, nas áreas em estudo (área do 

Sobreequipamento e área de controlo) foi apenas detetada a área ardida logo a norte do ponto C2, como 

referido acima. 

 

 Fonte: ICNF, 2022. 

Figura 25 – Áreas ardidas por ano na zona do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro (2016-2020). 
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5 SÍNTESE DE RESULTADOS E CONCLUSÕES 

O presente relatório caracteriza a comunidade da avifauna presente na área do Sobreequipamento do 

Parque Eólico de Pinheiro, ao longo da fase anterior à construção (situação de referência) (que decorreu 

em 2020/2021), tendo sido aplicadas as metodologias propostas no Plano de Monitorização da Avifauna, e 

que foram posteriormente validadas (conforme conteúdo dos pareceres emitidos sobre o trabalho 

anteriormente apresentado em diferentes relatórios).  

A avaliação da comunidade avifaunística em geral foi efetuada com base em dados obtidos através de 

campanhas de monitorização em 6 pontos (3 na área do Projeto e 3 numa área de controlo). 

Através da análise dos resultados obtidos relativos à fase anterior à construção, verifica-se que as áreas em 

estudo apresentam no geral valores avifaunísticos de baixa relevância, tendo-se apenas detetado durante 

a análise dos pontos gerais de monitorização a presença de duas espécies relevantes em termos 

conservacionistas (Tartaranhão-caçador e Falcão-peregrino), das 36 diferentes espécies detetadas nos 6 

pontos de amostragem. 

As causas prováveis dos valores de densidade nas áreas em estudo serem reduzidos (densidade média de 

0,290 indivíduos/hectare), em comparação com outros programas de monitorização no território continental 

português, relacionam-se com as cotas elevadas e com a ocupação de solo, empobrecida e pouco 

diversificada. De referir que a serra de Montemuro foi alvo de um incêndio de grandes proporções em 2017, 

que devastou superfícies muito abrangentes na serra e quase a totalidade da área em análise. Embora as 

espécies em estudo se caraterizem pela sua mobilidade, estão dependentes da flora outrora presente, o 

que deverá ter levado à redução do número de aves (e restantes animais) presentes. Desde 2017 a flora 

recuperou, embora apenas parcialmente, sendo provável que os efeitos do incêndio ainda se façam sentir. 

A área em análise (bem como a maioria das áreas da serra de Montemuro) é essencialmente composta por 

matos rasteiros, com alguns afloramentos rochosos (de origem granítica), situados em determinadas 

elevações. A maioria das observações corresponde a espécies adaptadas a este tipo de habitats. Todavia, 

e em menor número, foram também observados Fringilídeos, Parídeos, e outras espécies de aves 

associadas a locais com árvores ou arbustos (como o Cuco ou o Chapim-real), devido à proximidade de 

algumas árvores. A não deteção de espécies que ocupam zonas ripícolas relaciona-se, obviamente, com a 

inexistência desse tipo de habitat. 

Pela análise das variáveis ecológicas nos diferentes pontos de amostragem, verifica-se que não existem 

diferenças significativas do número de contactos entre os locais de observação. De igual forma, não foram 

encontradas diferenças entre os pontos amostrados dentro da área do Sobreequipamento propriamente dito 

e os respetivos pontos de controlo. 
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Foram notórias as diferenças entre os períodos de amostragem, com a variação expectável de espécies de 

indivíduos com a passagem das estações do ano, com maiores valores nas épocas primaveril (com exceção 

da amostragem de abril) e estival, seguindo-se uma redução no Outono e especialmente no Inverno. Os 

meses mais frios (dezembro e janeiro) voltaram a ser os que registaram os menores valores de abundância 

absoluta e de riqueza específica, juntamente com o mês de abril. Era esperado que os meses de dezembro 

e janeiro fossem os meses com valores mais baixos, mas que abril tivesse valores já mais elevados. Tal 

dever-se-á ao facto de nos dias da amostragem de abril as condições climatéricas terem sido adversas. 

Parece ter existido uma influência estatisticamente significativa da intensidade do vento (medida no topo 

dos aerogeradores mais próximos) sobre o número de contactos amostrados e sobre o número de diferentes 

espécies. Assim, a intensidade do vento parece ter uma tendência inversamente proporcional a estes dois 

parâmetros, isto é, dias com grande intensidade de vento apresentaram menor número de aves (e menos 

espécies de aves). Dos parâmetros recolhidos ao nível do solo, parece existir uma tendência inversamente 

proporcional entre o parâmetro intensidade da nebulosidade e o número de contactos registados. 

Relativamente ao parâmetro temperatura relativa parece existir uma tendência diretamente proporcional 

entre este parâmetro e número de contactos registados, significando que temperaturas mais elevadas 

promoverão a presença de aves. Não parece existir uma influência estatisticamente significativa entre a 

intensidade do vento e o número de contactos. 

Foi realizada uma análise dirigida a um grupo específico das aves (de rapina, de médio porte e outras 

planadoras) tendo-se para o efeito efetuado campanhas em dois pontos de observação específicos para 

esse efeito. Os resultados obtidos permitiram confirmar a presença de uma espécie que não foi detetada 

nos pontos gerais de monitorização (Gavião). Das trajetórias observadas concluiu-se que este grupo de 

aves tem potencial de mortalidade devido à presença do aerogerador, visto que 6 das 41 passagens 

atravessaram a envolvente próxima do futuro aerogerador (50 m, que é a dimensão aproximada das pás do 

aerogerador). No entanto, os indivíduos pertencentes a este grupo (e outros grupos) geralmente modificam 

os locais de passagem quando em presença dos aerogeradores em funcionamento, sendo expectável que 

as aves pertencentes a este grupo não deixem de efetuar passagens na área em estudo, mas com trajetórias 

adaptadas à presença das infraestruturas. Embora as aves possam alterar os locais de nidificação com a 

presença do aerogerador, durante a realização do trabalho não foram detetados quaisquer ninhos. Na área 

de estudo não se encontram árvores ou escarpas que permitam a nidificação de aves de rapina. Apenas o 

tartaranhão-caçador poderia nidificar na área pois nidifica no solo, mas como referido, não foi detetado 

qualquer ninho na área. Relativamente às condições ambientais, ao contrário do previsto, não se verificou 

relação entre a atividade deste grupo de aves e a intensidade do vento e temperatura. Apenas a 

nebulosidade parece ter tido uma influência estatisticamente significativa, com tendência inversamente 

proporcional. 

Face aos resultados obtidos, considera-se que o plano de monitorização em curso se encontra adequado 

ao empreendimento em análise. O plano de monitorização prolongar-se-á pelo período de construção (1 

ano) e pelo período de exploração (mínimo de 3 anos). 
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ANEXO I – ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO 
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CINFÃES

CASTRO DAIRE

TAROUCA

SÃO PEDRO DO SUL

VISEU

LAMEGO
RESENDE

VILA NOVA
DE PAIVA

Tendais

Pinheiro
U. f. de Parada 
de Ester e Ester

U. f. de Alhões,
Bustelo, 

Gralheira e 
Ramires

U. f.de Picão
e Ermida

1:500 000

1:6 250 000

146 147

156 157

136 137

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DAS CARTAS À ESCALA 1:250000

EÓLICA DA CABREIRA, S.A.

PONTOS DE AMOSTRAGEM DE RAPINAS
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Tabela 1 – Lista de espécies de Aves identificadas nas áreas de estudo. 

FAMÍLIA 

ESPÉCIE 
NOME VULGAR LVVP UICN 

CONVENÇÃO 

DE BONA 
CONVENÇÃO 

DE BERNA 
DIRETIVA AVES SPEC FENOLOGIA 

PHASIANIDAE         

Alectoris rufa Perdiz-comum LC LC --- Anexo III Anexo II-A SPEC 2 Residente 

ACCIPITRIDAE         

Circaetus gallicus Águia-cobreira NT LC Anexo II Anexo II Anexo I SPEC 3 Nidificante Estival 

Circus pygargus Tartaranhão-caçador EN LC Anexo II Anexo II Anexo I --- Nidificante Estival 

Buteo buteo Águia-d’asa-redonda LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente 

FALCONIDAE         

Falco tinnunculus Peneireiro LC LC Anexo II Anexo II --- SPEC 3 Residente 

Falco peregrinus Falcão-peregrino VU LC Anexo II Anexo II Anexo I --- Residente 

COLUMBIDAE         

Columba palumbus Pombo-torcaz LC LC --- --- Anexo II-A --- Residente / Invernante 

CUCULIDAE         

Cuculus canorus Cuco-canoro LC LC --- Anexo III --- --- Nidificante Estival 

APODIDAE         

Apus apus Andorinhão-preto LC LC --- Anexo III --- SPEC 3 Nidificante Estival 

PICIDAE         

Jynx torquilla Torcicolo DD LC --- Anexo II --- SPEC 3 Nid. Est. / Invernante 

ALAUDIDAE         
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FAMÍLIA 

ESPÉCIE 
NOME VULGAR LVVP UICN 

CONVENÇÃO 

DE BONA 
CONVENÇÃO 

DE BERNA 
DIRETIVA AVES SPEC FENOLOGIA 

Galerida cristata Cotovia-de-poupa LC LC --- Anexo III --- SPEC 3 Residente 

Lullula arborea Cotovia-dos-bosques LC LC --- Anexo III Anexo I SPEC 2 Residente 

Alauda arvensis Laverca LC LC --- Anexo III Anexo II-B SPEC 3 Residente / Invernante 

HIRUNDINIDAE         

Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais LC LC --- Anexo II --- SPEC 2 Nidificante Estival 

MOTACILLIDAE         

Anthus campestris Petinha-dos-campos LC LC --- Anexo II Anexo I SPEC 3 Nidificante Estival 

Motacilla alba Alvéola-branca LC LC --- Anexo II --- --- Residente / Invernante 

TROGLODYTIDAE         

Troglodytes troglodytes Carriça LC LC --- Anexo II --- --- Residente 

PRUNELLIDAE         

Prunella modularis Ferreirinha-comum LC LC --- Anexo II --- --- Residente 

TURDIDAE         

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente / Invernante 

Phoenicurus ochruros Rabirruivo-preto LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente 

Saxicola rubicola Cartaxo-comum LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente 

Oenanthe oenanthe Chasco-cinzento LC LC Anexo II Anexo II --- SPEC 3 Nidificante Estival 

Turdus merula Melro-preto LC LC Anexo II Anexo III Anexo II-B --- Residente 

SYLVIIDAE         

Curruca communis Papa-amoras LC LC --- Anexo II --- --- Nidificante Estival 
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FAMÍLIA 

ESPÉCIE 
NOME VULGAR LVVP UICN 

CONVENÇÃO 

DE BONA 
CONVENÇÃO 

DE BERNA 
DIRETIVA AVES SPEC FENOLOGIA 

Curruca undata Toutinegra-do-mato LC NT --- Anexo II Anexo I SPEC 1 Residente 

Curruca melanocephala Toutinegra-de-cabeça-preta LC LC --- Anexo II --- --- Residente 

MUSCICAPIDAE         

Ficedula hypoleuca Papa-moscas-preto NE LC --- Anexo II --- --- Migrador de Passagem 

PARIDAE         

Parus major Chapim-real LC LC --- Anexo II --- --- Residente 

LANIIDAE         

Lanius meridionalis Picanço-real LC VU --- Anexo II --- SPEC 2 Residente 

CORVIDAE         

Pica pica Pega-rabuda LC LC --- --- Anexo II-B --- Residente 

Corvus corone Gralha-preta LC LC --- --- Anexo II-B --- Residente 

Corvus corax Corvo NT LC --- Anexo III --- --- Residente 

FRINGILLIDAE         

Fringilla coelebs Tentilhão-comum LC LC --- Anexo III --- --- Residente 

Linaria cannabina Pintarroxo LC LC --- Anexo II --- SPEC 2 Residente 

EMBERIZIDAE         

Emberiza cia Cia LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Residente 

Emberiza hortulana Sombria DD LC --- Anexo III Anexo I SPEC 2 Nidificante Estival 
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Tabela 2 – Presença das espécies da avifauna em cada período de amostragem (a cinzento). 

ESPÉCIE 
JUN. JUL. SET. OUT. DEZ. JAN. ABR. MAI. 

FENOLOGIA 

Alauda arvensis X X X    X X Res. / Inv. 

Alectoris rufa X X X X X    Residente 

Anthus campestris X X X    X X Nid. Estival 

Apus apus X  X     X Nid. Estival 

Buteo buteo  X  X X X X  Residente 

Circaetus gallicus        X Nid. Estival 

Circus pygargus X X X    X X Nid. Estival 

Columba palumbus    X  X   Res. / Inv. 

Corvus corax     X    Residente 

Corvus corone X  X X X  X  Residente 

Cuculus canorus       X X Nid. Estival 

Curruca communis  X      X Nid. Estival 

Curruca melanocephala X X      X Residente 

Curruca undata X X X X X X   Residente 

Delichon urbicum   X      Nid. Estival 

Emberiza cia X X X X X X X X Residente 

Emberiza hortulana        X Nid. Estival 

Erithacus rubecula   X X    X Residente 

Falco peregrinus   X      Residente 

Falco tinnunculus  X X X  X   Residente 

Ficedula hypoleuca  X       Mig. Passagem 

Fringilla coelebs      X   Residente 

Galerida cristata X X X X     Residente 

Jynx torquilla X        Nid. Est. / Inv. 

Lanius meridionalis X        Residente 

Linaria cannabina X X X X X X X X Residente 

Lullula arborea X   X    X Residente 

Motacilla alba X X X X X X   Res. / Inv. 

Oenanthe oenanthe X  X    X 
 Nid. Est. / Mig. 

Pas. 

Parus major X X X X X    Residente 

Phoenicurus ochruros X X X X  X  X Residente 

Pica pica      X   Residente 
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ESPÉCIE 
JUN. JUL. SET. OUT. DEZ. JAN. ABR. MAI. 

FENOLOGIA 

Prunella modularis X X  X X   X Residente 

Saxicola rubicola X X X X X X X X Residente 

Troglodytes troglodytes       X X Residente 

Turdus merula X X   X   X Residente 

TOTAL 20 18 18 15 12 11 11 18 36 
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Tabela 3 – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie. 
 

 
 

(continua) 

P1 P2 P3 C1 C2 C3 Média

Alauda arvensis 0,051 0,051 --- --- --- --- 0,017

Alectoris rufa --- 0,025 --- 0,051 --- --- 0,013

Anthus campestris 0,025 --- 0,025 --- 0,051 --- 0,017

Apus apus --- --- 0,025 --- --- 0,051 0,013

Circus pygargus --- 0,025 --- --- --- --- 0,004

Corvus corone --- --- --- 0,051 0,025 0,025 0,017

Curruca melanocephala --- --- --- --- --- 0,025 0,004

Curruca undata --- --- --- --- 0,025 --- 0,004

Emberiza cia --- 0,051 --- 0,076 --- 0,025 0,025

Galerida cristata --- 0,025 0,127 0,051 0,025 0,127 0,059

Jynx torquilla --- --- --- --- --- 0,051 0,008

Lanius meridionalis --- --- --- --- 0,025 --- 0,004

Linaria cannabina 0,025 0,025 --- 0,051 0,025 --- 0,021

Lullula arborea 0,076 0,076 0,051 --- --- 0,051 0,042

Motacilla alba 0,025 0,051 --- 0,025 --- --- 0,017

Oenanthe oenanthe 0,025 --- --- --- 0,051 --- 0,013

Phoenicurus ochruros --- --- --- 0,051 0,025 --- 0,013

Prunella modularis --- --- --- --- --- 0,025 0,004

Saxicola rubicola 0,076 0,127 0,076 0,102 0,076 0,051 0,085

Turdus merula --- --- 0,025 --- --- --- 0,004

Total 0,306 0,459 0,331 0,459 0,331 0,433 0,386

junho 2020

Contactos   Espécie
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Tabela 3 (cont.) – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie. 
 

 
 

(continua) 
 

P1 P2 P3 C1 C2 C3 Média

Alauda arvensis 0,025 0,102 0,025 --- --- 0,025 0,030

Alectoris rufa --- --- --- 0,025 --- --- 0,004

Anthus campestris 0,051 --- --- --- --- 0,025 0,013

Buteo buteo --- --- --- --- 0,025 --- 0,004

Circus pygargus --- --- --- 0,025 --- --- 0,004

Curruca communis --- --- 0,025 --- --- --- 0,004

Curruca melanocephala 0,025 --- --- --- --- 0,025 0,008

Curruca undata --- 0,025 0,025 --- --- 0,025 0,013

Emberiza cia 0,025 0,025 0,102 0,051 0,102 0,051 0,059

Falco tinnunculus --- 0,051 0,025 --- --- 0,025 0,017

Ficedula hypoleuca --- --- 0,025 --- --- --- 0,004

Galerida cristata --- 0,051 0,025 --- --- --- 0,013

Linaria cannabina --- --- --- --- --- 0,025 0,004

Motacilla alba 0,025 --- 0,051 0,051 0,127 --- 0,042

Phoenicurus ochruros 0,051 0,051 --- 0,102 0,076 0,025 0,051

Prunella modularis 0,025 --- 0,051 0,025 --- 0,025 0,021

Saxicola rubicola 0,102 0,102 0,025 0,076 0,204 --- 0,085

Turdus merula --- --- --- --- --- 0,025 0,004

Total 0,331 0,408 0,382 0,357 0,535 0,280 0,382

julho 2020

Contactos   Espécie
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Tabela 3 (cont.) – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie. 
 

 
 

  
 

(continua) 
 

P1 P2 P3 C1 C2 C3 Média

Alauda arvensis --- 0,076 0,025 --- --- --- 0,017

Alectoris rufa 0,127 --- --- --- --- --- 0,021

Anthus campestris --- --- --- --- --- 0,025 0,004

Apus apus --- --- --- 0,051 0,076 --- 0,021

Circus pygargus --- --- --- --- --- 0,025 0,004

Corvus corone --- --- 0,051 --- --- --- 0,008

Curruca undata 0,051 0,051 --- --- 0,051 0,025 0,030

Delichon urbicum --- --- 0,051 --- --- --- 0,008

Emberiza cia 0,051 0,025 --- 0,025 0,076 0,051 0,038

Erithacus rubecula 0,025 --- --- --- --- --- 0,004

Falco peregrinus --- --- --- 0,025 --- --- 0,004

Falco tinnunculus 0,025 0,025 --- --- --- --- 0,008

Galerida cristata --- 0,051 --- --- --- 0,051 0,017

Linaria cannabina --- --- 0,076 --- --- --- 0,013

Motacilla alba --- --- 0,025 --- --- 0,025 0,008

Oenanthe oenanthe 0,025 0,025 0,076 --- --- 0,051 0,030

Phoenicurus ochruros 0,051 0,051 0,025 0,025 0,025 0,076 0,042

Saxicola rubicola 0,025 0,025 0,051 0,102 0,076 --- 0,047

Total 0,382 0,331 0,382 0,229 0,306 0,331 0,327

Contactos

setembro 2020

   Espécie

P1 P2 P3 C1 C2 C3 Média

Alectoris rufa --- 0,025 --- --- --- 0,025 0,008

Buteo buteo 0,025 --- 0,025 --- --- --- 0,008

Columba palumbus --- --- --- --- --- 0,051 0,008

Corvus corone --- --- 0,076 0,076 --- --- 0,025

Curruca undata 0,076 0,025 0,025 0,051 0,051 0,025 0,042

Emberiza cia 0,025 --- --- 0,076 --- --- 0,017

Erithacus rubecula --- --- --- --- 0,025 --- 0,004

Falco tinnunculus --- 0,025 --- --- --- --- 0,004

Galerida cristata 0,025 --- --- --- --- --- 0,004

Linaria cannabina 0,025 --- --- 0,025 0,051 0,051 0,025

Lullula arborea --- --- 0,025 --- --- --- 0,004

Motacilla alba 0,051 0,025 0,025 --- 0,025 0,051 0,030

Phoenicurus ochruros --- --- 0,102 0,025 --- --- 0,021

Prunella modularis --- --- --- 0,025 --- --- 0,004

Saxicola rubicola 0,051 0,102 0,076 --- 0,051 0,102 0,064

Total 0,280 0,204 0,357 0,280 0,204 0,306 0,272

outubro 2020

Contactos   Espécie
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Tabela 3 (cont.) – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie. 
 

 
 

 
 

(continua) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1 P2 P3 C1 C2 C3 Média

Alectoris rufa --- --- 0,102 --- --- 0,025 0,021

Buteo buteo 0,051 --- --- --- --- --- 0,008

Curruca undata --- 0,025 0,025 --- 0,051 0,025 0,021

Corvus corax 0,025 --- --- --- --- --- 0,004

Corvus corone --- --- 0,025 0,025 0,051 0,051 0,025

Emberiza cia --- 0,076 --- --- 0,025 --- 0,017

Linaria cannabina --- 0,051 --- --- --- --- 0,008

Motacilla alba --- 0,025 0,076 0,025 0,025 0,051 0,034

Parus major --- --- --- --- --- 0,025 0,004

Prunella modularis --- 0,025 --- 0,025 0,025 --- 0,013

Saxicola rubicola --- 0,051 0,025 0,025 --- 0,076 0,030

Turdus merula 0,025 --- --- 0,025 0,025 --- 0,013

Total 0,102 0,255 0,255 0,127 0,204 0,255 0,200

dezembro 2020

Contactos   Espécie

P1 P2 P3 C1 C2 C3 Média

Buteo buteo --- --- 0,025 --- --- 0,051 0,013

Columba palumbus --- --- 0,025 --- --- 0,051 0,013

Curruca undata 0,025 0,076 0,025 0,025 0,051 0,025 0,038

Emberiza cia 0,051 0,076 --- 0,025 0,025 0,025 0,034

Falco tinnunculus --- 0,025 --- --- --- --- 0,004

Fringilla coelebs 0,025 --- --- 0,025 --- --- 0,008

Linaria cannabina --- 0,025 --- --- --- --- 0,004

Motacilla alba 0,025 --- 0,076 0,025 0,051 0,025 0,034

Phoenicurus ochruros 0,051 --- 0,025 0,025 --- 0,025 0,021

Pica pica 0,025 --- --- --- --- 0,025 0,008

Saxicola rubicola 0,051 0,025 0,025 0,051 0,076 0,025 0,042

Total 0,255 0,229 0,204 0,178 0,204 0,255 0,221

janeiro 2021

   Espécie Contactos
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Tabela 3 (cont.) – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

P1 P2 P3 C1 C2 C3 Média

Alauda arvensis 0,153 0,102 --- 0,127 0,178 0,178 0,123

Anthus campestris --- --- --- 0,025 --- --- 0,004

Buteo buteo --- --- --- --- 0,025 --- 0,004

Circus pygargus --- --- 0,025 --- --- --- 0,004

Corvus corone --- --- --- --- --- 0,025 0,004

Cuculus canorus --- --- --- --- --- 0,025 0,004

Emberiza cia --- 0,025 --- --- --- --- 0,004

Linaria cannabina 0,025 --- --- --- --- 0,025 0,008

Oenanthe oenanthe --- 0,000 0,025 0,051 --- --- 0,013

Saxicola rubicola --- 0,051 0,025 --- 0,025 --- 0,017

Troglodytes troglodytes --- --- --- --- --- 0,025 0,004

Total 0,178 0,178 0,076 0,204 0,229 0,280 0,191

abril 2021

Contactos   Espécie

P1 P2 P3 C1 C2 C3 Média

Alauda arvensis 0,127 0,102 0,076 0,127 0,153 0,102 0,115

Anthus campestris 0,025 --- --- --- --- --- 0,004

Apus apus --- 0,051 0,051 0,051 --- --- 0,025

Circaetus gallicus --- --- --- --- 0,025 --- 0,004

Circus pygargus --- --- --- --- 0,025 --- 0,004

Cuculus canorus --- --- --- --- --- 0,025 0,004

Curruca communis --- 0,025 --- --- --- --- 0,004

Curruca melanocephala --- --- --- --- --- 0,025 0,004

Emberiza cia 0,025 0,025 --- --- --- 0,025 0,013

Emberiza hortulana 0,025 --- --- --- 0,025 --- 0,008

Erithacus rubecula --- --- --- --- --- 0,051 0,008

Linaria cannabina 0,051 0,025 0,025 0,025 --- 0,025 0,025

Lullula arborea 0,025 0,025 --- 0,051 0,025 0,025 0,025

Phoenicurus ochruros --- --- 0,025 --- --- --- 0,004

Prunella modularis 0,025 --- 0,051 0,025 0,025 --- 0,021

Saxicola rubicola 0,025 0,102 0,076 --- --- 0,076 0,047

Troglodytes troglodytes --- --- 0,025 --- --- 0,076 0,017

Turdus merula 0,025 --- --- --- --- 0,025 0,008

Total 0,357 0,357 0,331 0,280 0,280 0,459 0,344

   Espécie

maio 2021

Contactos
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ANEXO III – ANÁLISE GEOESTATÍSTICA DO GRUPO DE AVES DE RAPINA, DE 

MÉDIO PORTE E OUTRAS PLANADORAS 
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Figura 1 – Mapeamento do uso horizontal da área de estudo por aves de rapina e outras planadoras no intervalo: junho 2020 – maio 2021. 
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Figura 2 – Mapeamento do uso horizontal da área de estudo por aves de rapina e outras planadoras – junho de 2020. 
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Figura 3 – Mapeamento do uso horizontal da área de estudo por aves de rapina e outras planadoras – julho de 2020. 
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Figura 4 – Mapeamento do uso horizontal da área de estudo por aves de rapina e outras planadoras – setembro de 2020. 
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Figura 5 – Mapeamento do uso horizontal da área de estudo por aves de rapina e outras planadoras – outubro de 2020. 
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Figura 6 – Mapeamento do uso horizontal da área de estudo por aves de rapina e outras planadoras – dezembro de 2020. 
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Figura 7 – Mapeamento do uso horizontal da área de estudo por aves de rapina e outras planadoras – janeiro de 2021. 
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Figura 8 – Mapeamento do uso horizontal da área de estudo por aves de rapina e outras planadoras – maio de 2021. 
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Tabela 1 – Lista de espécies de Aves de rapina, de médio porte e outras planadoras identificadas nas áreas de estudo durante a avaliação dos pontos 

específicos. 

FAMÍLIA 
ESPÉCIE 

NOME VULGAR 
LIVRO VERMELHO 

DOS VERTEBRADOS 

DE PORTUGAL 
IUCN 

CONVENÇÃO 

DE BONA 
CONVENÇÃO 

DE BERNA 
DIRETIVA 

AVES 
SPEC FENOLOGIA 

ACCIPITRIDAE         

Circus pygargus Tartaranhão-caçador EN LC Anexo II Anexo II Anexo I --- Nidificante Estival 

Accipiter nisus Gavião LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente 

Buteo buteo Águia-d’ asa-redonda LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente 

FALCONIDAE         

Falco tinnunculus Peneireiro LC LC Anexo II Anexo II --- SPEC 3 Residente 

Falco peregrinus Falcão-peregrino VU LC Anexo II Anexo II Anexo I --- Residente 

CORVIDAE         

Corvus corone Gralha-preta LC LC --- --- Anexo II-B --- Residente 

Corvus corax Corvo NT LC --- Anexo III --- --- Residente 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E DA FASE DO PROJETO 

O presente documento constitui o primeiro relatório do Plano de Monitorização de Quirópteros (PMQ) 

relativo ao projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, cujo proponente é a empresa 

Eólica da Cabreira, S. A.. Atualmente, o projeto encontra-se em Fase de Projeto de Execução, sendo 

este relatório referente à Fase Anterior à Construção. 

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao projeto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, face ao parecer emitido pela Comissão de Avaliação 

(CA), e atendendo em particular à pronúncia sectorial do Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas (ICNF) entendeu a autoridade de AIA pertinente desencadear o procedimento previsto no n.º 2 

do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, no sentido do projeto 

ser reestruturado de modo a minimizar os impactes. 

Esta situação levou a que o projeto, que previa a implementação de dois aerogeradores, e indo ao 

encontro do solicitado, passou a ser constituído por apenas um aerogerador de 4,2 MW de potência.  

Apesar da redução no número de aerogeradores, optou-se por manter todos os pontos de amostragem 

inicialmente previstos, ainda que tal opção implique um maior esforço na amostragem. Tal decisão foi 

tomada por estar em causa a instalação de um projeto de pequena dimensão (um único aerogerador), e se 

fosse apenas considerado um único ponto de referência, com o respetivo ponto de controlo, a análise a 

efetuar seria muito redutora. 

1.2. IDENTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DA MONITORIZAÇÃO 

Os principais impactes originados pelos parques eólicos sobre os morcegos são a mortalidade provocada 

pelo funcionamento dos aerogeradores, a perturbação/destruição de abrigos, a perturbação/perda de 

áreas de alimentação ou de corredores de migração e a emissão de ultrassons que possam afetar os 

morcegos (RODRIGUES ET AL., 2015). 

De todos eles, a mortalidade causada pelos aerogeradores é a situação mais referenciada (ALCADE, 2002; 

AHLÉN, 2003; BENZAL & MORENO, 2001; ERICKSON ET AL., 2002; ERICKSON ET AL., 2004; EUROBATS, 2005; 

JOHNSON, 2005; JOHNSON ET AL., 2000; SENRA, S/ DATA) e cuja resolução será mais complicada, uma vez 

que ainda não são conhecidos com exatidão os fatores que levam a que os morcegos colidam com estas 

estruturas, sendo apontados como possíveis causas (AHLÉN, 2003; EUROBATS, 2005; LONG ET AL., 2010): 

• Concentração de insetos junto às nacelle, provavelmente devido ao calor emitido por estas; 
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• Eventual utilização dos aerogeradores como área de descanso ou mesmo como abrigo; 

• Atração acústica, devido ao som provocado pelas pás; 

• Possibilidade de os indivíduos em migração reduzirem a taxa com que emitem os ultrassons, pelo 

que podem não detetar as pás ou mesmo os aerogeradores; 

• Atração pela turbulência do ar; 

• Altas velocidades atingidas na extremidade das pás dificultam, ou mesmo impossibilitam, a sua 

deteção pelos morcegos. 

As espécies aparentemente mais afetadas por este problema são migradoras e normalmente voam a 

grande altura (em espaço aberto ou sobre a copa das árvores), parecendo haver uma maior taxa de 

mortalidade em maio (ICNB, 2010), e entre meados de julho e finais de setembro (ALCADE, 2002; JOHNSON 

ET AL., 2000; RODRIGUES ET AL., 2015). 

O presente documento constitui o primeiro relatório do Plano de Monitorização de Quirópteros (PMQ) que 

está em curso na área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

Com vista a analisar os efeitos da implementação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

sobre os quirópteros, pretende-se com o PMQ avaliar possíveis impactes decorrentes da sua construção e 

do seu funcionamento sobre a riqueza específica, abundância e mortalidade de morcegos no local. 

Este estudo pretende caracterizar o elenco de espécies de morcegos existentes na área de influência do 

projeto e avaliar a sua situação populacional, apresentando por isso os seguintes objetivos específicos: 

• Inventariação das espécies de morcegos que ocorrem na área de implantação do projeto e em 

áreas de controlo localizadas na proximidade, bem como a determinação da utilização dessas 

duas áreas; 

• Correlação dos dados de riqueza específica e de abundância com variáveis temporais, através da 

medição da intensidade do vento e recolha dos dados relativos à temperatura do ar; 

• Avaliação da ocupação sazonal nos abrigos conhecidos (visitas nas principais 

épocas nos abrigos que apresentem muitos morcegos, ou vestígios dos mesmos – períodos de 

hibernação e de criação), e inventariação de eventuais novos abrigos, na área envolvente da área 

de implantação do projeto (raio de 10 km ao redor do projeto). 
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1.3. ÂMBITO DO RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO 

 

1.3.1. Fatores Ambientais Considerados e Limites Espaciais e Temporais da 
Monitorização 

 

O fator ambiental alvo da monitorização são os quirópteros. 

O limite espacial deste Plano de Monitorização envolve o local de instalação do aerogerador do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, o local onde inicialmente se tinha proposto a instalação 

de um segundo aerogerador, o local onde no EIA inicial se tinha proposto a colocação de dois 

aerogeradores do Sobreequipamento (ver Antecedentes) e uma envolvente próxima que servirá como 

referência (área de controlo) para avaliar a evolução das comunidades quirópteros desta zona. No ponto 

seguinte (1.3.2) faz-se uma apresentação do limite espacial deste Plano de Monitorização (área de 

estudo). 

Relativamente ao limite temporal, o Plano de Monitorização de Quirópteros terá um limite de 5 anos, sendo 

que este relatório diz respeito ao trabalho desenvolvido no primeiro ano de monitorização (ano 0).  

O plano, de acordo com o previsto, iniciou-se na fase anterior à construção (Ano 0 – Fase I), tendo sido 

realizadas campanhas de amostragem nos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2020, e 

abril e maio de 2021, com uma amostragem em cada uma das campanhas. Devido a condições 

atmosféricas muito adversas não foi possível realizar a campanha de amostragem prevista para março de 

2021. 

De acordo com o previsto, o Plano terá continuidade por mais quatro anos: um ano durante a fase de 

construção (Fase II) e três anos durante a fase de exploração (Fase III). 

1.3.2. Área de estudo 

A área de estudo considerada no Plano de Monitorização de Quirópteros a que se refere o presente 

relatório corresponde a uma área abrangente que inclui a área afeta ao Sobreequipamento do Parque 

Eólico de Pinheiro e a respetiva área de controlo, com pontos de monitorização mais ou menos afastados 

do local de implantação do projeto. 

Esta área de estudo localiza-se no norte de Portugal Continental, numa zona montanhosa (Serra de 

Montemuro), 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 

no concelho de Castro Daire, assim como os novos caminhos, e a quase totalidade da vala de cabos 

elétricos subterrâneos, e apenas um pequeno troço da vala de cabos junto à subestação é que irá 

localizar-se no concelho de Cinfães. 
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A área onde será implantado o Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro encontra-se inserida 

numa área da Rede Natura 2000: Zona Especial de Conservação Montemuro (PTCON0025). Não se 

encontra inserida em qualquer área da Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP). 

Tal como na generalidade do território nacional, o coberto vegetal que originalmente cobria esta região foi 

sendo gradualmente degradado e substituído por tipos de vegetação antropogénica. Os fatores que 

contribuíram mais intensamente para esta degradação foram os incêndios florestais, frequentemente 

ligados ao pastoreio com a finalidade de produzir pastos para o gado. Deste modo, as áreas onde serão 

instaladas as infraestruturas do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro são dominadas por 

vegetação arbustiva baixa – matos. 

Foram cartografados na área de estudo cinco habitats naturais (3260 – Cursos de água dos pisos basal a 

montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da Callitricho-Batrachion; 4020* - Charnecas húmidas 

atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix; 4030 - Charnecas secas europeias, 8220 - Vertentes 

rochosas siliciosas com vegetação casmofítica e 8230 - Rochas siliciosas com vegetação pioneira da 

Sedo-Scleranthion ou da Sedo Albi-Veronicion dillenii), classificados nos termos do Anexo B-I do Decreto-

Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, sendo um prioritário (habitat 4020*). 

1.4. ENQUADRAMENTO LEGAL 

A elaboração do presente relatório de monitorização cumpre o exposto na legislação em vigor, 

designadamente o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, conforme 

republicação contante no Anexo II do 152-B/2017, de 11 de dezembro, que procede à sua última alteração, 

bem como a Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, que define o conteúdo e estrutura dos relatórios de 

monitorização. 

De acordo com a legislação à data em vigor, o EIA do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

apresentou diretrizes para um plano de monitorização para os descritores considerados mais sensíveis. 

Entre eles foi previsto o Plano de Monitorização de Quirópteros, onde se enquadra o presente relatório. 

Segundo o n.º 3 do artigo 26º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, este relatório deverá ser 

submetido à autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

1.5. APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

O presente relatório de monitorização seguiu, conforme referido anteriormente, a estrutura definida na 

Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

O seu conteúdo foi adaptado ao âmbito dos trabalhos efetuados, tal como previsto nesta mesma Portaria, 

tendo sido organizado em cinco capítulos: 
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• Capítulo 1: Introdução – descrição dos objetivos e âmbito da monitorização. É ainda apresentada 

uma descrição dos limites espaciais e temporais deste plano de monitorização, o enquadramento 

legal, a estrutura do relatório e a equipa técnica envolvida no plano de monitorização; 

• Capítulo 2: Antecedentes – referências a documentos e antecedentes; 

• Capítulo 3: Descrição do Plano de Monitorização – referência ao período de amostragem e 

descrição das metodologias de campo e de análise de dados; 

• Capítulo 4: Resultados – apresentação dos resultados obtidos nas campanhas de amostragem; 

• Capítulo 5: Síntese de Resultados e Conclusões – síntese dos principais resultados da 

monitorização e análise da adequabilidade do plano de monitorização; 

1.6. AUTORIA TÉCNICA DO RELATÓRIO 

Este relatório de monitorização foi efetuado por uma equipa pertencente à TPF, Consultores de 

Engenharia e Arquitetura, S.A. composta por Marco Caetano (caracterização das comunidades de 

morcegos, tratamento de dados e elaboração do relatório), Luís Vicente (caracterização das comunidades 

de morcegos e tratamento de dados), Eng.º António Gonçalves (elaboração da cartografia) e pela Eng.ª 

Albertina Gil (coordenação geral). O relatório contou ainda com a colaboração do técnico Tiago Brito 

(recolha de dados). 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. ANTECEDENTES RELACIONADOS COM O PROCESSO DE AIA 

 

O Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro foi submetido ao 

processo de Avaliação de Impacte Ambiental (Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3343) 

em 28 de dezembro de 2019. Após a apreciação técnica da documentação recebida, a autoridade de AIA 

considerou, com base na apreciação efetuada pela Comissão de Avaliação (CA), não estarem reunidas as 

condições para ser declarada a conformidade do EIA, considerando para tal indispensável a apresentação 

de elementos adicionais (ofício Ref.ª S037557-202006-DAIA.DAP, emitido a 1 de julho de 2020). 

Durante o período de resposta aos elementos adicionais ao EIA o promotor do projeto recebeu um parecer 

da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), referindo que as localizações dos aerogeradores se 

situavam numa zona de território de constituição de servidão radioelétrica para proteção da Estação 
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Remota de Montemuro, da ANACOM. Esta condicionante inviabilizou a localização dos aerogeradores nos 

locais propostos. 

Perante esta situação, o promotor procurou locais alternativos, mas todas as possibilidades ficariam 

sempre fora da área de estudo considerada no EIA face aos condicionalismos técnicos e ambientais 

existentes. 

Face ao exposto, o promotor do projeto solicitou à autoridade de AIA esclarecimento se seria possível, no 

âmbito da resposta ao pedido de elementos adicionais, apresentar uma nova implantação do projeto, pois 

ainda que localizado fora da área de estudo considerada no EIA, seria muito próximo desta, e com 

características semelhantes. 

No dia 23 de novembro de 2020, foi rececionado o ofício Ref.ª. S064794-202011-DAIA.DAP da APA 

referindo que: “a fase em que o procedimento de avaliação de impacte ambiental se encontra (suspenso 

para entrega de elementos adicionais) não é compatível com apresentação de um novo projeto localizado 

fora da área de estudo considerada no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) submetido e sobre o qual foi 

instruído esse mesmo procedimento. Neste sentido, poderá V/ Exa. optar por prosseguir com o 

procedimento de AIA e apresentar resposta ao pedido de elementos adicionais que v/ foi remetido, 

mantendo o projeto na área de estudo, ou optar pelo encerramento deste procedimento e pela submissão 

do novo projeto e respetivo EIA”. 

Na impossibilidade de manter os aerogeradores no local apresentado no EIA, o promotor do projeto optou 

pelo encerramento do procedimento em curso e apresentar um novo EIA a fim de que fosse iniciado um 

novo procedimento de AIA. 

Na Figura 1 apresenta-se a implantação do projeto de execução inicial submetido a Procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA n.º 3343) e do projeto do novo procedimento de AIA n.º 3436. 
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Figura 1 – Alteração do projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

Após análise ao novo EIA, foi solicitado pela APA, através do Ofício n.º DAIA.DAPP.00072.2021 emitido a 

18 de outubro de 2021, a apresentação de um conjunto de elementos adicionais para clarificar e 

complementar a informação contida no EIA. De forma a dar cumprimento a essa solicitação, a Eólica da 

Cabreira, S. A., apresentou um Aditamento ao EIA. 
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Após a entrega dos elementos adicionais, a APA considerou que, de uma maneira geral, a informação 

contida no Aditamento dava resposta às questões levantadas pela Comissão de Avaliação (CA), pelo que 

foi declarada a conformidade do EIA. Sem prejuízo de ter sido declarada a conformidade do EIA, a CA 

considerou que persistiam questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que solicitou a 

apresentação de elementos complementares (Ofício n.º S061987-202110-DAIA.DAP emitido a 18 de 

outubro de 2021), os quais foram entregues pelo proponente. 

No âmbito do procedimento de AIA e face ao parecer emitido pela Comissão de Avaliação (CA), e 

atendendo em particular à pronúncia sectorial do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

(ICNF) entendeu a autoridade de AIA pertinente desencadear o procedimento previsto no n.º 2 do artigo 

16º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, no sentido do projeto ser 

reestruturado de modo a minimizar os impactes identificados. 

Face ao parecer rececionado, o promotor do projeto optou pela instalação de um só aerogerador no 

âmbito do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, o AG13, no mesmo local previsto no EIA 

apresentado a AIA (Figura 2), sendo, portanto, considerado este projeto reestruturado no presente PMA. 
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Figura 2 – Alteração do projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

após parecer da CA. 

No EIA foi proposta a implementação de um programa de monitorização de quirópteros que o promotor do 

projeto implementou e é neste seguimento que se apresenta o presente relatório de monitorização de 

quirópteros, referente às campanhas realizadas durante a fase anterior à construção do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 
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2.2. ANTECEDENTES RELACIONADOS COM O PLANO DE MONITORIZAÇÃO DE QUIRÓPTEROS 

Com vista a analisar os efeitos da implementação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

sobre os quirópteros, foi proposto no EIA a realização de um Plano de Monitorização que permitisse 

avaliar possíveis impactes decorrentes da sua construção e do seu funcionamento sobre a riqueza 

específica, abundância e mortalidade de quirópteros no local. Este PMA foi concebido tendo por referência 

o projeto alvo do EIA que contemplava a instalação de 2 aerogeradores, conforme referido anteriormente. 

Uma vez que ainda não houve qualquer parecer sobre a monitorização proposta (o processo de AIA ainda 

está em curso), tomou-se como válido o âmbito e a metodologia proposta no EIA, tendo sido essa a 

referência para o desenvolvimento da monitorização previa à instalação do projeto, sendo a mesma 

apresentada em capítulo próprio deste relatório 

Iniciou-se em junho de 2020 o período de monitorização da fase anterior à construção (Fase I), 

finalizando-se esta fase em maio de 2021 (com exceção da monitorização com estações de gravação 

automática e da visita a abrigos, que terminaram em junho e julho, respetivamente), correspondendo esse 

período ao primeiro relatório de monitorização. 

O Projeto Final do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro contempla a instalação de só 1 

aerogerador em vez dos 2 previstos inicialmente, no entanto, conforme já referido anteriormente, decidiu-

se manter os mesmos pontos de monitorização e de controlo, ou seja, 3 pontos de avifauna geral e 1 de 

rapinas na envolvente do local da instalação do aerogerador e 3 pontos de controlo de avifauna geral e 1 

ponto de controlo de rapinas. 

2.3. DESCRIÇÃO DE EVENTUAIS RECLAMAÇÕES 

Até ao momento, não se conhecem reclamações ou controvérsias relativas a aspetos relacionados com os 

quirópteros existentes na área afeta ao projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, 

abrangida pelo presente plano de monitorização. 

 

3. DESCRIÇÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

3.1. PERÍODO DE AMOSTRAGEM 

De acordo com o Plano que foi integrado no Estudo de Impacte Ambiental, o PMQ do Sobreequipamento 

do Parque Eólico de Pinheiro foi desenvolvido dividido em 3 fases temporalmente distintas, com os 

seguintes objetivos: 

• Fase I (Ano 0) – Teve como objetivo a caracterização da comunidade de quirópteros que utiliza a 

área de implantação do Sobreequipamento e envolvente numa fase anterior à construção do 
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empreendimento. Esta caracterização determinou o elenco de quirópteros presente (riqueza 

específica), e a abundância de cada espécie/complexo de espécies, nas áreas em estudo, 

antes de esta ser sujeita a qualquer perturbação; 

• Fase II (Fase de construção) – Implementação do plano de monitorização nas áreas de 

incidência do projeto de Sobreequipamento e numa área de controlo próxima, durante o 

período da sua construção, onde será feita uma monitorização da comunidade de quirópteros 

presente (utilizando os mesmos pontos de amostragem definidos para a caracterização da 

situação de referência) com o objetivo de analisar a evolução, quer da riqueza específica, 

quer da abundância de cada espécie/complexo de espécies, em comparação com a situação 

obtida na Fase I; 

• Fase III (Anos 1, 2, e 3) – Execução do plano de monitorização de quirópteros com o objetivo de 

analisar a evolução, quer da riqueza específica, quer da abundância de cada 

espécie/complexo de espécies, em comparação com a situação obtida na Fase I e na Fase II. 

Nesta terceira Fase, o PMA também tratará da análise da mortalidade nos morcegos causada 

pela presença e funcionamento do novo aerogerador, pelo que será feita uma prospeção 

específica em torno dessa estrutura em busca de eventuais cadáveres existentes. Esta fase 

acompanhará a entrada em funcionamento do aerogerador do Sobreequipamento de Pinheiro 

e terá continuidade, à partida, por um período de três anos. 

Tendo em consideração a calendarização prevista para o desenvolvimento do PMQ, o presente relatório 

diz respeito ao trabalho de monitorização desenvolvido no primeiro ciclo anual (Ano 0), que decorreu entre 

junho de 2020 e maio de 2021, correspondendo à fase anterior à construção (Fase I) do novo aerogerador 

do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. O trabalho apresentado neste primeiro relatório de 

monitorização terá continuidade, pelo menos, através da monitorização que se prevê executar durante a 

fase de construção (Fase II) e um período mínimo de 3 anos de funcionamento do novo aerogerador (Fase 

III). 

Relativamente aos potenciais abrigos, em trabalhos anteriores na região foram detetadas 3 estruturas com 

potencial para servir de abrigo num raio de 10 km em redor do aerogerador (TPF Planege, 2016).  

As monitorizações acústicas de quirópteros na área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro e 

na área de controlo, foram realizadas em 7 saídas, entre junho e outubro de 2020 e em abril e maio de 

2021 (Tabela 1), não tendo sido realizada a campanha de monitorização de março devido a condições 

atmosféricas muito adversas. A não realização da campanha de monitorização de abrigos no inverno de 

2021 deveu-se à proibição determinada pelo ICNF de visitar abrigos conhecidos, devido à situação da 

pandemia de COVID-19 e ao risco de contágio de quirópteros por humanos.  

Tabela 1 – Frequência de amostragens na fase anterior à construção. 

ANO PERÍODOS DE AMOSTRAGEM 
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JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

2020 --- --- --- --- --- M M M M M --- --- 

2021 --- --- --- M M --- A --- --- --- --- --- 

M – Monitorização acústica; A – Prospeção de abrigos. 

3.2. PARÂMETROS AVALIADOS 

Tendo em conta os objetivos apresentados neste estudo, foi efetuada a avaliação da atividade dos 

morcegos na área de influência do projeto, de modo a avaliar a sua situação populacional, avaliando-se 

em simultâneo se existe influência de alguns fatores (intensidade do vento, temperatura do ar, declive, 

orientação, distância dos pontos de amostragem ao aerogerador mais próximo, entre outros) sobre a 

atividade dos morcegos. 

Ao longo das ações de monitorização de morcegos teve-se também em atenção a prospeção de 

potenciais abrigos, não só para contribuir para a identificação das espécies que podem ocorrer na área de 

estudo, mesmo que possam não ter sido detetadas durante as campanhas de campo, mas também para 

avaliar a sua importância para a sobrevivência destes mamíferos. Com esta prospeção pretendeu-se 

identificar as espécies que ocorrem nos diferentes abrigos, o número de indivíduos presentes e a sua 

ocupação sazonal. 

Assim, neste estudo foram monitorizados os seguintes parâmetros: 

• Espécies – identificação das espécies que ocorrem na área de implantação do Sobreequipamento 

do Parque Eólico de Pinheiro e na área de controlo; 

• Número de contactos – contagem dos contactos com morcegos (com detetor de ultrassons), na 

área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico e na área de controlo; 

• Número de indivíduos – contagem do número de indivíduos nos abrigos onde se detetou a 

presença de morcegos; 

• Intensidade do vento; e Temperatura do ar. 

3.3. LOCAIS DE AMOSTRAGEM 

Os locais dos pontos de amostragem na área do projeto, P1 e P2, foram escolhidos, à data do início dos 

trabalhos de monitorização, nas proximidades dos locais dos dois aerogeradores inicialmente previstos. O 

AG 13 é o aerogerador que se mantém, sendo que o P2 se encontra a cerca de 65 m deste. O ponto P3 

localiza-se um pouco mais afastado, na zona norte do Parque Eólico de Pinheiro. Quanto aos pontos de 
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controlo, C1 a C3, tentou-se encontrar áreas semelhantes às áreas dos pontos P1 a P3 em termos de 

composição de biótopos e altitude, e que estivessem suficientemente afastadas da área de influência dos 

futuros aerogeradores do projeto, assim como de outros aerogeradores já presentes (Figura 3).  

 

Figura 3 - Área de estudo com a localização do novo aerogerador. 

 

Descrevem-se na Tabela 2 as características principais dos 6 pontos de amostragem na área do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, correspondendo a 3 dentro da área de estudo, e igual 

número aos pontos de controlo, numa área próxima da área de estudo, mas suficientemente afastados, 

para estarem fora da influência do Projeto. 

Tabela 2 – Localização dos pontos de amostragem. 

PONTO DESCRIÇÃO 
COORDENADAS 

LATITUDE LONGITUDE 

P1 
A cerca de 220m a sul da localização do futuro AG 
13, numa zona de matos baixos com afloramentos 
rochosos. 

40°57'37.32"N 7°58'51.69"W 

P2 
A cerca de 65m a norte da localização do futuro AG 
13, numa zona de matos baixos com afloramentos 
rochosos. 

40°57'46.65"N 7°58'51.30"W 

P3 
A sul do AG 05, numa zona de matos baixos com 
afloramentos rochosos. 

40°58'28.37"N   7°58'58.21"W 

C1 
Numa zona de matos baixos com afloramentos 
rochosos. 

40°58'4.59"N   7°59'51.15"W 

C2 
Numa zona de matos baixos com afloramentos 
rochosos. 

40°58'17.19"N   7°59'57.84"W 
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C3 
Numa zona de matos baixos com afloramentos 
rochosos. 

40°58'7.16"N   8° 0'13.24"W 

A utilização de pontos de amostragem em áreas de controlo é de grande relevância pois pretende-se 

aplicar uma metodologia de análise tipo BACI (Before After Control Impact). 

Considera-se que os pontos escolhidos são representativos das zonas em análise, não existindo 

diferenças relevantes na ocupação do solo e orografia (Fotografia 1). Os pontos de controlo encontram-

se a uma distância suficiente dos parques eólicos existentes, de forma a que não se verifique influência 

destes. 

 

 

 
  

  

  

  
  

Fotografia 1 – Pontos de amostragem em 2021. 

 

Ponto C3 

Ponto C2 Ponto P2 

Ponto C1 Ponto P1 
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3.4. MÉTODOS DE RECOLHA, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DOS DADOS 

3.4.1. Classificação das Espécies de Acordo com o seu Estatuto 

Para cada espécie inventariada foi determinado o estatuto de conservação a nível nacional e das várias 

convenções internacionais que Portugal ratifica, de forma a avaliar o seu valor conservacionista. O estatuto 

de conservação considerado para Portugal Continental é o que consta no Livro Vermelho dos Vertebrados 

Terrestres (CABRAL ET AL., 2006). Estas categorias são baseadas nas da União Internacional para a 

Conservação da Natureza (UICN), sendo o significado das letras utilizadas para cada categoria o seguinte: 

CR Criticamente em Perigo (Critically Endangered); EN Em Perigo (Endangered), VU Vulnerável 

(Vulnerable); NT Quase Ameaçado (Near Threatened); LC Pouco Preocupante (Least Concern); DD 

Informação Insuficiente (Data Deficient). Nos casos de taxa que não foram avaliados pelos presentes 

critérios, a categoria utilizada é NE Não Avaliado (Not Evaluated). 

Em termos gerais, o significado de cada uma destas categorias é o que se segue: Criticamente em 

Perigo – uma espécie colocada nesta categoria enfrenta um risco de extinção na natureza extremamente 

elevado; Em Perigo – uma espécie colocada nesta categoria enfrenta um risco de extinção na natureza 

muito elevado; Vulnerável – uma espécie colocada nesta categoria enfrenta um risco de extinção na 

natureza elevado; Quase Ameaçado – uma espécie colocada nesta categoria, apesar de não constar de 

uma das três categorias de ameaça anteriores, é provável que num futuro próximo venha a integrar; 

Pouco Preocupante – uma espécie é colocada nesta categoria, após ter sido avaliada pelos diferentes 

critérios e verificado que não pertence a nenhuma das categorias anteriores, sendo normalmente espécies 

abundantes e amplamente distribuídas; Informação Insuficiente – nesta categoria estão as espécies 

sobre as quais não existe informação adequada para efetuar uma correta avaliação do seu estatuto de 

ameaça. Uma espécie classificada nesta última categoria requer um aprofundamento dos conhecimentos 

sobre os seus parâmetros demográficos e de distribuição, podendo verificar-se que com novos dados, 

essa espécie seja classificada numa categoria de ameaça. 

3.4.2. Caracterização da Comunidade de Quirópteros Presente 

Neste estudo foram efetuados dois tipos de amostragem: 

• Avaliação da atividade dos morcegos (utilização de espaço) na área do projeto eólico e na área de 

controlo (com detetor de ultrassons). 

• Prospeção e avaliação de ocupação de abrigos de morcegos (através de visitas e escutas com 

detetor de ultrassons); 

As amostragens foram efetuadas com início, aproximadamente, 30 minutos após o pôr-do-sol, durante um 

período máximo de 2 horas. Evitou-se a realização de amostragens em condições meteorológicas 

adversas, tais como chuva, vento forte, nevoeiro, pois estas afetam a atividade dos morcegos.  
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Com esta amostragem pretendeu-se avaliar a utilização que os morcegos fazem da área de estudo, 

principalmente no que se refere às espécies presentes e à frequência com que a usam, tentando-se ao 

mesmo tempo determinar qual o tipo de utilização (área de alimentação ou zona de passagem entre 

abrigos e áreas de alimentação). 

Cada ponto de amostragem foi caracterizado em termos de distância ao aerogerador mais próximo, 

declive e orientação predominante, biótopo e altitude média (ANEXO II). 

Na avaliação da atividade dos morcegos contabilizou-se: 

• o número de contactos com morcegos (sequência de pulsos associados à passagem de um 

morcego no espaço amostrado pelo microfone); 

• o tipo de pulsos emitidos (pulsos de navegação, de alimentação – feeding buzz - e/ou sociais), de 

modo a se tentar determinar que tipo de utilização os morcegos fazem da área de estudo; 

• os morcegos avistados, mas não gravados. 

Devido a não ter sido realizada uma das campanhas de monitorização, e também de forma a que se 

possam comparar os resultados dos diferentes anos de monitorização, todos os gráficos que se encontram 

na análise da atividade dos morcegos apresentam o número de contactos por hora (contactos/h), tendo 

sido necessário, para tal, proceder-se a uma conversão horária dos valores. 

Todas as espécies que ocorrem em Portugal utilizam a ecolocalização como forma de orientação e de 

deteção de presas, ou seja, emitem pulsos sonoros que ao embaterem num determinado objeto são 

refletidos, permitindo-lhes estimar entre outras características, a distância que os separa do objeto, através 

do intervalo de tempo entre a emissão do som e a receção do respetivo eco. 

A identificação de morcegos através das suas emissões sonoras é uma técnica bastante utilizada em 

estudos de atividade destes mamíferos, tendo como principal vantagem o facto de não lhes causar 

qualquer tipo de perturbações (FENTON & BELL 1981; CATTO 1994). No entanto, a utilização desta técnica 

apresenta várias dificuldades, nomeadamente as que estão relacionadas com a detetabilidade (por 

exemplo, existem espécies que emitem sinais muito fracos – Plecotus sp. – ou com frequências muito 

elevadas – Rhinolophus sp. – e por isso facilmente dissipáveis, o que torna muito difícil a sua deteção) e 

com a identificação (há espécies com vocalizações muito idênticas, como Miniopterus schreibersii e 

Pipistrellus pygmaeus, o que pode impossibilitar a sua distinção através das emissões sonoras). Para além 

deste tipo de problemas, podem ocorrer alguns imprevistos associados ao trabalho de campo que levam à 

gravação de emissões muito breves (ou fracas) que dificultam a identificação das espécies envolvidas. 

As escutas consistiram no registo das emissões sonoras dos morcegos que surgiram na área de deteção 

do microfone do detetor de ultrassons, durante um período de 10 minutos (através da contagem da 
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sequência de pulsos associados à passagem de um ou mais morcegos). Acoplado ao detetor utilizou-se 

um gravador áudio onde se guardaram as emissões sonoras registadas, para serem posteriormente 

analisadas e identificadas as respetivas espécies, e determinar-se o tipo de pulsos emitidos (pulsos de 

navegação, de alimentação e/ou sociais), de modo a avaliar com que fins os morcegos utilizam a área. 

O detetor de ultrassons utilizado foi o modelo D240X da Pettersson Elektronik AB (com gama de 

frequências 10 a 120 kHz) em modo “tempo expandido” (o som é reproduzido a uma velocidade 10 vezes 

inferior, tornando-o audível sem que haja alteração das características originais). As emissões sonoras 

foram armazenadas num gravador digital modelo H2 da Zoom. 

Foi utilizado um anemómetro de bolso modelo AM02, da Inovalley, ao nível do solo, para a recolha da 

intensidade do vento, tendo também sido registados os dados referentes à temperatura do ar. 

Adicionalmente, foram recolhidos, no topo dos aerogeradores, os dados médios diários da intensidade e 

da direção do vento. Devido a problemas técnicos não foi possível aferir a temperatura na torre 

meteorológica do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

Estes dados serviram para realizar uma análise estatística das variáveis temporais, utilizando o teste de 

Regressão Linear Simples (distribuição F), para compreender se a temperatura do ar e intensidade do 

vento tiveram influência na atividade dos quirópteros. 

A mesma análise foi efetuada para as seguintes variáveis não temporais: altitude e distância ao 

aerogerador mais próximo. Quanto à orientação predominante, fez-se um teste de Correlação Linear 

Simples, de modo a testar se esta variável poderá ou não influenciar a atividade dos morcegos. Para tal foi 

necessária uma transformação dos dados do tipo (Sen X * Cos X) +1, que pretende relacionar todos os 

quadrantes ao mesmo tempo. 

O teste de distribuição F foi igualmente realizado entre as variáveis intensidade do vento medida em 

altitude (no topo dos aerogeradores mais próximos dos pontos de amostragem) e atividade de morcegos 

ao longo dos pontos de amostragem, de modo a se determinar se a intensidade do vento (em altitude) teve 

alguma influência sobre a atividade de morcegos. Desta forma o parâmetro analisado foi a intensidade do 

vento em altura. 

Foi igualmente realizado o teste de Spearman de modo a testar a existência de relação entre a variável 

declive dos pontos de amostragem e a atividade de morcegos. 

3.4.3. Análise dos Sons 

A análise dos registos sonoros dos morcegos detetados foi efetuada com recurso ao programa de análise 

de sons BatSound – Sound Analysis, da Pettersson Elektronik AB. Este programa gera gráficos 

(oscilogramas, sonogramas e espectros de potência) que permitem a medição de variáveis sonoras 
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(frequência de máxima amplitude, duração do pulso, intervalo entre pulsos, etc.), o que possibilita a 

identificação das espécies detetadas por comparação com uma base de dados de referência. 

As variáveis sonoras utilizadas para a identificação das espécies foram: 

• Tipo de Frequência – frequência modulada (FM – pulsos de curta duração, que percorrem 

distâncias curtas, mas em que há uma rápida variação de frequência ao longo do tempo), frequência 

constante (CF – pulsos geralmente constantes e que mantêm a frequência ao longo do tempo) ou 

combinações das duas (FM-CF ou CF-FM); 

• Frequência de Máxima Energia (FMAXE, kHz) – frequência emitida com maior intensidade; 

• Gama de frequências (BW, kHz) – diferença entre a frequência inicial (Fi) e a frequência final (Ff); 

• Duração do pulso (Δtp, ms) – intervalo de tempo entre o início e o fim de um pulso; 

• Intervalo entre pulsos (INT, ms) – intervalo de tempo entre o início de um pulso e o início do pulso 

seguinte; 

• Taxa de repetição (TR, kHz) – taxa com que são emitidos os pulsos (TR=1/INT). 
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Oscilograma 

 

Espectrograma ou sonograma 

  

Espectro de Potência 

Figura 4 – Exemplo da representação de pulsos 

emitidos pela espécie Pipistrellus pipistrellus, 

para a avaliação das variáveis acústicas. 
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3.4.4. Estações de gravação automática 

Além das amostragens com detetor de ultrassons, realizadas ao nível do solo e de periodicidade mensal, 

foi realizada uma metodologia adicional, para identificar indivíduos em altura. Esta metodologia implicou a 

colocação de duas estações automáticas simultaneamente na torre meteorológica do Parque Eólico de 

Pinheiro, ficando uma ao nível do solo (5 m) e outra a uma altura representativa da esfera de varrimento 

das pás do aerogerador (50 m). As estações automáticas permitem a deteção e gravação de morcegos 

em contínuo, sendo ativadas com a emissão acústica por parte dos indivíduos. Foram utilizadas estações 

automáticas similares, do modelo de gravação ultrassónico “Song Meter DM4 Bat FS” da Wildlife 

Acoustics, assegurando-se que as definições foram as mesmas em ambas (nomeadamente, duração da 

gravação intervalo entre gravações, ganho, trigger e filtros) para permitir a comparação dos dados entre as 

duas estações. Estas definições foram descriminadas no relatório específico desta monitorização, 

elaborado pela Biota – Estudos e Divulgação em Ambiente, Lda. 

Esta amostragem realizou-se no período compreendido entre 1 h antes do pôr-do-sol e 1 h após o nascer-

do-sol, nos meses de julho a outubro de 2020 e março a junho de 2021.  

Assim, foi possível relacionar a intensidade do vento medida no topo dos aerogeradores com o número de 

contactos por noite registados nas estações de gravação automática. 

Relativamente aos dados da velocidade do vento optou-se por utilizar os valores registados no topo dos 

aerogeradores do Parque Eólico de Pinheiro, utilizando a média diária dos dois dias a que corresponde 

uma noite (por exemplo, para a noite de dia 25 para 26 de agosto foi utilizada a média da temperatura dos 

dias 25 e 26 do mesmo mês).  

 

4. RESULTADOS 

4.1. ESPÉCIES DETETADAS 

Durante a monitorização realizada na fase anterior à construção, e que é retratada no presente relatório, 

foram detetadas 4 diferentes espécies: Rhinolophus euryale, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus leisleri e 

Barbastella barbastellus (Tabela 3). 

A semelhança das vocalizações entre algumas espécies, nem sempre permitiu a sua diferenciação, tendo-

se nestes casos optado por constituir grupos com as espécies com características morfológicas similares 

ou cujas emissões sonoras típicas são idênticas às registadas, nomeadamente os grupos: 

- Pipistrellus pipistrellus / Pipistrellus pygmaeus; 

- Eptesicus serotinus / Eptesicus isabellinus / Nyctalus leisleri. 
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Tabela 3 – Número total de contactos por espécie e por ponto de amostragem. 

ESPÉCIES 
ESTATUTO DE 

AMEAÇA 

PONTO DE AMOSTRAGEM 
TOTAL 

P1 P2 P3 C1 C2 C3 

Rhinolophus euryale CR --- --- --- --- --- 1 1 

Pipistrellus pipistrellus LC 1 1 --- --- --- --- 2 

Nyctalus leisleri DD --- --- --- --- 1 --- 1 

Barbastella barbastellus DD 1 --- --- --- --- --- 1 

Pipistrellus pipistrellus / 
Pipistrellus pygmaeus 

LC / LC --- --- --- --- 1 --- 1 

Eptesicus serotinus / 
Eptesicus isabellinus / 
Nyctalus leisleri 

LC / NA / 
DD 

1 --- --- --- --- --- 1 

Não identificada 2 1 --- --- 3 --- 6 

TOTAL 5 2 0 0 5 1 13 

       CR – Criticamente em Perigo; VU – Vulnerável; LC – Pouco preocupante; DD – Informação insuficiente; NA – Não Avaliado 
 

Em algumas amostragens efetuadas (através de escutas com detetores de ultrassons), ocorreram 

situações em que não foi possível identificar a espécie presente, ou por os indivíduos se encontrarem em 

voo (enquanto se gravava outros contactos), ou por ausência de gravações, ou dificuldades nas análises 

dos sons gravados ou devido a fatores físicos relacionados com o aparelho de gravação acústica, tendo 

nestes casos ficado registados como Não Identificadas (ANEXO III). 

De acordo com a Tabela 3 não houve registo de contactos apenas em 2 pontos: P3 e C1. A espécie 

Pipistrellus pipistrellus foi a mais abundante no período em análise, tendo sido registados 2 contactos e 

em 2 dos 6 pontos amostrados, representando mais de 15% de todos os contactos registados este ano. 

Houve, no entanto, 6 contactos não identificados representando mais de 46% de todos os contactos. 

Das espécies confirmadas através das monitorizações acústicas verifica-se que, durante o período em 

análise, foi detetada uma espécie com estatuto de ameaça, isto é, classificada como Criticamente em 

Perigo CR, Em Perigo EN ou Vulnerável VU pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (CABRAL ET 

AL., 2006). A espécie com estatuto de ameaça foi o Rhinolophus euryale, com o estatuto Criticamente em 

Perigo CR.  

Dos pontos de amostragem que mais contactos apresentaram, destaca-se, o ponto P1, com 5 contactos 

registados (com mais de 38% da totalidade de contactos) e o ponto C2, também com 5 contactos 

registados (com mais de 38% da totalidade de contactos). Estes dois pontos representam quase 77% de 

todos os contactos registados este ano. No conjunto destes 2 pontos não houve qualquer espécie ou 

grupo que se destacasse, pois todos tiveram apenas 1 registo cada. É de notar que dos 10 contactos 

registados no conjunto destes 2 pontos, em 5 deles não foi possível identificar a espécie (2 no P1 e 3 no 

C2). 
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Relativamente à riqueza específica de cada um dos pontos onde se estabeleceu maior número de 

contactos com morcegos, verifica-se que o ponto de amostragem P1 registou a maior diversidade, pois 

foram detetadas 2 espécies (Pipistrellus pipistrellus e Barbastella barbastellus) e 1 das 2 associações de 

quirópteros (Eptesicus serotinus / Eptesicus isabellinus / Nyctalus leisleri). No ponto C2 foi registada 

apenas 1 espécie (Nyctalus leisleri) e 1 associação (Pipistrellus pipistrellus / Pipistrellus pygmaeus). De 

todos os pontos de amostragem, o ponto P1 foi o que registou maior diversidade de espécies, com as já 

referidas 2 espécies e 1 associação detetadas. 

4.2. UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO 

4.2.1. Número de Contactos 

Nas monitorizações efetuadas na fase anterior à construção do Sobreequipamento do Parque Eólico de 

Pinheiro, registou-se um total de 13 contactos com morcegos, dos quais 7 foram identificados (cerca de 

54%) ao nível da espécie ou alguma associação de espécies (Tabela 4; ANEXO III). A não identificação dos 

restantes contactos ocorreu, não devido a um fator isolado, mas devido a um conjunto de 

condicionamentos já referenciados. 

Tabela 4 – Número total de contactos por espécie e por período de amostragem. 

ESPÉCIE 
ESTATUTO 

DE 

AMEAÇA 

PERÍODO DE AMOSTRAGEM 
TOTAL 

JUN JUL AGO SET OUT ABR MAI 

Rhinolophus euryale CR --- --- --- --- --- --- 1 1 

Pipistrellus pipistrellus LC --- --- --- --- --- --- 2 2 

Nyctalus leisleri DD --- --- --- 1 --- --- --- 1 

Barbastella barbastellus DD --- --- --- --- --- --- 1 1 

Pipistrellus pipistrellus / 
Pipistrellus pygmaeus 

LC / LC --- --- --- 1 --- --- --- 1 

Eptesicus serotinus / Eptesicus 
isabellinus / Nyctalus leisleri 

LC / NA / 
DD 

--- --- --- --- --- --- 1 1 

Não identificada --- 3 --- 1 --- --- 2 6 

Total 0 3 0 3 0 0 7 13 

CR – Criticamente em Perigo; VU – Vulnerável; LC – Pouco preocupante; DD – Informação insuficiente; NA – Não Avaliado 

Analisando a Tabela 4, verifica-se que foram estabelecidos contactos com morcegos em 3 dos 7 períodos 

de amostragem monitorizados (nomeadamente em julho, setembro e maio), dos quais se destaca o 

período de maio como o de maior número de contactos com quirópteros (7 contactos), evidenciando-se 

uma espécie: Pipistrellus pipistrellus. 

Foi na campanha de maio que foi detetada a maior riqueza específica, pois foram identificadas 3 das 4 

espécies identificadas neste ano e 1 das 2 associações.  
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4.2.2. Diferença entre Pontos de Amostragem 

Analisando o total dos contactos estabelecidos (abundância absoluta), por ponto de amostragem 

monitorizados ao longo da fase anterior à construção, conclui-se que existem diferenças significativas 

entre cada um dos pontos (Figura 5), conforme se pode constatar pelos resultados obtidos da aplicação do 

Teste do Chi-quadrado aos pontos de amostragem: 2 = 12.385; 2
0.05;5 = 11.07; p <0.05; p ≈ 0.03. 

Na Figura 5 observa-se uma variação significativa nos totais de contactos registados em cada ponto de 

amostragem, algo que se reflete nos resultados do Teste do chi-quadrado acima apresentado. 

 

 

Figura 5 – Número total de contactos registados por ponto de amostragem. 

4.2.3. Diferença entre os Períodos de Amostragem 

Analisando o total dos contactos estabelecidos ao longo da fase anterior à construção do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro (abundância absoluta), por período de amostragem, 

conclui-se que existem diferenças significativas entre cada período analisado (Figura 6), conforme se pode 

constatar pelos resultados obtidos do Teste do Chi-quadrado: 2 = 23,077; 2
0.05;6 = 12,592; p <0,05; 

p ≈ 0,001. 
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Figura 6 – Número total de contactos por período de amostragem. 

Através da Figura 6 é possível observar a variação de contactos estabelecidos ao longo dos períodos 

analisados. Os contactos registados durante 2020 / 2021 variaram entre um valor nulo nos períodos de 

junho, agosto, outubro e abril e 7 contactos no período de maio, daí concluir-se, estatisticamente, a 

existência de diferenças significativas entre os períodos monitorizados. 

4.2.4. Atividade 

Verifica-se que a atividade de quirópteros ao longo do estudo apresentou médias de atividade que 

variaram entre os 0 contactos/h (junho, agosto, outubro e abril), e 7 contactos/h (maio), tendo sido 

estabelecidos, de uma forma geral, 1,86 contactos/h por período de amostragem (linha vermelha da 

Figura 7). Desta forma, nas campanhas de julho, setembro e maio foram estabelecidos contactos horários 

acima da média. 

 

Figura 7 – Atividade geral por período de amostragem. 
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Numa análise por local de amostragem (Figura 8) verifica-se novamente que apenas não foram 

estabelecidos contactos com quirópteros em dois dos pontos (pontos P3 e C1), sendo a média dos 

contactos registados em todos os pontos de amostragem de 1,86 contactos/h. Os pontos de maior 

atividade foram os pontos P1 e C2, ambos com o registo de 4,29 contactos/h. O ponto P2, apresenta-se 

como o segundo ponto com maior atividade, com 1,71 contactos/h. Dos pontos onde se registaram 

contactos, o que teve menor número de contactos/h foi o C3, com 0,85 contactos/h. Foram estabelecidos 

contactos/h acima da média registada nos pontos P1 e C2. 

 

 

Figura 8 – Atividade geral por local de amostragem. 

4.2.5. Temperatura do Ar 

A Figura 9 mostra a variação da temperatura do ar na área do Sobreequipamento do Parque Eólico de 

Pinheiro através da média das temperaturas dos 6 pontos de amostragem, recolhidas durante a gravação 

em cada um dos pontos (isto é, os valores noturnos, recolhidos a 1,7 m de altura); como referido 

anteriormente, devido a problemas técnicos não foi possível recolher as temperaturas em altura, na torre 

meteorológica. 
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Figura 9 – Temperatura média do ar por período de amostragem. 

Analisando o gráfico, verifica-se que, ao longo do período em análise, as temperaturas médias na área do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro estabeleceram-se entre 4,9°C (em outubro) e 18,0°C (na 

campanha de julho), uma variação considerável. No entanto, pela aplicação do Teste do Chi-quadrado, 

essa variação não é estatisticamente significativa, pois conclui-se que os períodos de amostragem não 

parecem ser diferentes no que respeita aos valores de temperatura média por período de 

amostragem: 2 = 11,496; 2
0.05;6= 12,592; p >0,05 (p = 0,074). 

Através de um teste de regressão linear simples entre as médias apuradas, foi testada a relação entre a 

temperatura média do ar e a média do número de contactos/h registados por período de amostragem. 

Verifica-se que a temperatura do ar dos pontos de amostragem parece ter tido uma ligeira influência na 

atividade dos morcegos, ao longo dos períodos monitorizados, apesar de não ser estatisticamente 

significativa (F = 1,343; F0.05 (1) 5 = 6,608; p > 0,05; p = 0,299; r2 = 0,212), como se pode ver na Figura 10. 
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Figura 10 – Regressão entre a atividade e a temperatura do ar. 

Por último, foi testada a relação entre a temperatura (medida ao nível do solo) e a atividade em cada ponto 

de amostragem, não se verificando que exista relação entre estes dois parâmetros: F = 0,151; F0.05 (1) 4 = 

7,709; p>0,05; p = 0,717; r2 = 0,036. Isto dever-se-á à existência de pequenas variações da temperatura 

do ar entre os locais de amostragem. 

4.2.6. Intensidade do Vento 

Tal como para a temperatura do ar, apresenta-se na Figura 11 a variação da intensidade média do vento 

nos períodos em que foi avaliada a atividade de morcegos na área do Sobreequipamento do Parque 

Eólico de Pinheiro: a linha azul (cheia) representa a intensidade do vento medida durante as gravações 

acústicas noturnas (média dos 10 pontos amostrados na mesma campanha); e a linha vermelha 

(tracejada) a média da intensidade do vento no dia das gravações (média diurna e noturna) registada a 

uma altura mais elevada (topo dos aerogeradores). Estes dois parâmetros (as duas formas de medir a 

intensidade do vento) parecem não estar correlacionados entre si, como se pode observar na Figura 11: F 

= 1,150; F0.05 (1) 5 = 6,608; p >0,05; p ≈ 0,333; r2 = 0,187. Parece existir concordância na variação da 

intensidade do vento medida com os dois métodos apenas entre junho e setembro, sendo que os valores 

de maio são também semelhantes. 
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Figura 11 – Intensidade média do vento por período de amostragem. 

Através da análise da Figura 11 verifica-se que os períodos que apresentaram as intensidades médias do 

vento mais baixas foram os meses de outubro (para a medição nos pontos, com 0,3 m/s) e também 

setembro e maio (para a medição em altura, com 3,2 e 3,0 m/s respetivamente. A intensidade média do 

vento mais elevada verificou-se na campanha realizada em agosto, com cerca de 3,8 m/s para a medição 

nos pontos e 6,8 m/s para a medição em altura. 

Analisando a intensidade média do vento por período de amostragem (linha azul), ao longo da fase 

anterior à construção, conclui-se que não existem diferenças significativas entre cada um dos períodos 

pois os resultados da aplicação do Teste do Chi-quadrado revelam que os períodos de amostragem 

parecem não ser diferentes: 2 = 5,282; 2
0.05;6 = 12,592; p> 0,05; p = 0,508. Utilizando os valores 

recolhidos em altura (recolhidos no topo dos aerogeradores), verifica-se igualmente que os valores de 

intensidade de vento por período não são diferentes entre si: 2 = 2,144; 2
0.05;6 = 12,592; p <0,05; p ≈ 

0,906. 

À semelhança do que se apresentou para a temperatura, testou-se se a atividade dos quirópteros esteve 

relacionada com a intensidade média do vento nos períodos de amostragem. Apresenta-se na Figura 12 a 

relação entre as duas variáveis, verificando-se que não existe qualquer relação estatisticamente 

significativa (F = 0,005; F0.05 (1) 5 = 6,608; p > 0,05 ; p = 0,948 ; r2 = 0,001. 
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Figura 12 – Regressão entre a atividade e a intensidade do vento. 

Foi igualmente testada a relação entre a intensidade do vento no topo dos aerogeradores com o número 

de contactos registados ao nível do solo (com o detetor de ultrassons a cerca de 1,7 m acima do solo). 

Para tal, realizou-se igualmente um teste de regressão linear simples entre as médias apuradas para a 

totalidade dos períodos de amostragem, utilizando como referência os contactos/h registados. Apesar da 

atividade dos morcegos parecer baixar com o aumento da intensidade do vento, esta relação não é 

estatisticamente significativa (Figura 13): F = 4,465; F0.05 (1) 6 = 6,608; p > 0.05; p = 0.088; r2 = 0,472.  

 

Figura 13 – Regressão entre a atividade e a intensidade média do vento no topo dos aerogeradores. 

Foi também testada a relação entre a intensidade do vento (medida ao nível do solo) e a atividade em 

cada ponto de amostragem, não se verificando a existência de relação entre estes dois parâmetros: F = 

0,248; F0.05 (1) 4 = 7,709; p>0,05; p = 0,645; r2 = 0,058. Isto dever-se-á a uma pequena variação da 

intensidade do vento entre os locais de amostragem. 
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4.2.7. Relação da Atividade com Variáveis Não Temporais 

Apesar dos pontos de amostragem apresentarem características biofísicas relativamente semelhantes, de 

modo a avaliar a influência de alguns parâmetros que não mudam com o tempo, foi testada a relação 

entre a altitude, orientação predominante, distância ao aerogerador mais próximo e declive, com o número 

de contactos/h estabelecidos. A informação sobre estas variáveis encontra-se no ANEXO II. A Tabela 5 

apresenta o resumo dos testes realizados para as variáveis em análise. 

Tabela 5 – Resultado dos testes efetuados à relação do número de contactos/h com as variáveis 

não temporais. 

ALTITUDE (M) 
ORIENTAÇÃO 

PREDOMINANTE 
DISTÂNCIA AO 

AEROGERADOR (M) 
DECLIVE PREDOMINANTE 

F=3,708 
F0.05(1) 4 = 7,709 

p > 0,05 (p = 0,126) 

F = 0,909 
F0.05(1) 4 = 7,709 

p > 0.05 (p = 0,394) 

F = 0,128 
F0.05(1) 4 = 7,709 

p > 0,05 (p = 0,738) 

rs= 0.100 
rs 0.05 (2) 6 = 0.771 

p > 0,05 

Conforme se pode observar através da Tabela 5, nenhuma das variáveis não temporais analisadas teve 

influência estatisticamente significativa na atividade dos morcegos. Relativamente à altitude, esta variável 

parece apresentar uma tendência inversamente proporcional entre estes dois parâmetros, como se pode 

observar na  Figura 14, mas sem significância estatística. 

 

Figura 14 – Regressão entre a atividade e a altitude do ponto de amostragem. 

4.2.8. Outros Fatores Exógenos 

Relativamente a outros fatores exógenos que de alguma forma possam ter interferido com a atividade dos 

morcegos na área de estudo, como incêndios, desmatações, destruição de potenciais locais de abrigo 

(nomeadamente afloramentos rochosos e habitat arborícola), atividade humana durante a noite, entre 

outros parâmetros, no ano a que se reporta este relatório, há apenas a assinalar uma área ardida logo a 
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norte do ponto C2, possivelmente resultante de uma queimada recente. No entanto, é de salientar a 

ocorrência de grandes incêndios em 2017 que afetaram diretamente grande parte da área do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, cujos efeitos se poderão fazer sentir ao longo do tempo, 

e que afetaram diretamente a área dos pontos P1, P2, C1 e C3. 

A Figura 15 mostra o conjunto histórico dos incêndios que ocorreram nesta zona no período 

correspondente a 5 anos, nomeadamente entre 2016 e 2020 para a área do Sobreequipamento do Parque 

Eólico de Pinheiro e respetiva envolvente, sendo 2020 o último ano cuja informação se encontrava 

disponibilizada na página da internet do ICNF à data de elaboração deste relatório (fevereiro de 2022). 

Analisando a Figura 15, verifica-se que uma grande parte da área do Sobreequipamento assim como da 

área de controlo foram afetadas por grandes incêndios em 2017, afetando tanto os locais dos pontos de 

amostragem das áreas do sobreequipamento (assinalados a azul), como os da área de controlo (pontos 

assinalados a laranja). Apenas os pontos P3 e C2 não foram afetados diretamente pelos incêndios em 

2017. 

Após os referidos incêndios de 2017, nas áreas em estudo (área do Sobreequipamento e área de controlo) 

foi apenas detetada a área ardida logo a norte do ponto C2, como referido acima. 

 

 
Fonte: ICNF, 2022 

Figura 15 - Áreas ardidas por ano, nas zonas onde se inserem os pontos de amostragem 

(Sobreequipamento e controlo).  
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4.3. PROSPEÇÃO DE ABRIGOS 

No âmbito da prospeção/avaliação de utilização de abrigos, estão referenciados alguns locais com 

potencial para albergar morcegos (ANEXO IV). No período a que reporta este relatório, foram efetuadas 

prospeções em 3 potenciais abrigos, onde anteriormente já se tinha efetuado prospeções neste âmbito, a 

fim de ser avaliada a sua ocupação por morcegos (Tabela 6 e Anexo V), em julho de 2021. 

 
Tabela 6 – Resultados da prospeção dos potenciais abrigos. 

ABRIGO TIPO DE ABRIGO 
NÚMERO DE 

MORCEGOS 
VESTÍGIOS 

DE GUANO 
DATA ESPÉCIES 

Pombeiro 
Complexo 

mineiro 
0 Não jul. 2021 --- 

Moimenta I 
Complexo 

mineiro 
0 Não jul. 2021 --- 

Moimenta II 
Complexo 

mineiro 
12 Sim jul. 2021 

Rhinolophus 
ferrumequinum (4), R. 

mehelyi / R. euryale (5) e 
Miniopterus schreibersii 

(3) 

Apenas no abrigo de Moimenta II foram observados morcegos, sempre em voo, tendo sido possível fazer 

gravações com recurso a detetor de ultrassons. Através da análise das gravações foi possível identificar 

duas espécies e uma associação de espécies: Rhinolophus ferrumequinum, Miniopterus schreibersii e 

Rhinolophus mehelyi / Rhinolophus euryale. A espécie Miniopterus schreibersii foi identificada por duas 

vezes na associação Pipistrellus pygmaeus / Miniopterus schreibersii e por uma vez na associação 

Pipistrellus pipistrellus / Pipistrellus pygmaeus / Miniopterus schreibersii, no entanto, devido a estes 

indivíduos se encontrarem no interior de minas é provável serem M. schreibersii e considerou-se assim 

pertencerem a esta espécie. Foi ainda detetado guano, também no abrigo de Moimenta II. Nos restantes 

abrigos não foram detetados morcegos nem guano. 

4.4. RELAÇÃO DOS CONTACTOS REGISTADOS NAS ESTAÇÕES DE GRAVAÇÃO AUTOMÁTICA 

COM A INTENSIDADE DO VENTO  

Devido à utilização de estações de gravação automática para a identificação de morcegos no Parque 

Eólico de Pinheiro foi possível relacionar o número de contactos diários com os valores diários de 

intensidade do vento registados no topo dos aerogeradores. Tal análise terá resultados bastante mais 

fiáveis do que utilizando os dados dos pontos de amostragem, pois apresenta um tempo de amostragem 

muito maior e consequentemente um número bastante maior de contactos, do que a monitorização 

clássica. 

No gráfico da Figura 16 é possível ver uma forte influência negativa da intensidade do vento no número de 

contactos por noite: F = 14,796; F0.05 (1) 54 = 4,02; p<0,05; p = 0,000; r2 = 0,215. Seguindo as linhas do 

gráfico é facilmente visível que quando a intensidade do vento aumenta, o número de contactos baixa, e 
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vice-versa. Apenas nos meses de outubro e março parece não haver relação entre a intensidade do vento 

e o número de contactos. Comparando a linha da intensidade do vento e a do número de contactos do 

mês de junho com as mesmas linhas nos outros meses (com exceção dos meses de outubro e março), o 

número de contactos parece ser inferior ao que seria de esperar. 

 

 

Figura 16 – Relação entre a intensidade do vento e o número de contactos por noite nas 

estações de gravação automática. 

 

5. SÍNTESE DE RESULTADOS E CONCLUSÕES 

No presente relatório caracteriza-se a comunidade de quirópteros presentes na área do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro ao longo da fase anterior à construção, através da 

análise de uma série de parâmetros. 

Através dos resultados obtidos no ano de 2020/2021, verificou-se um total de 13 contactos com morcegos 

ao longo das monitorizações realizadas nas duas áreas de estudo (a do Sobreequipamento e a de 

Controlo), não tendo sido executada a monitorização de março, devido a condições atmosféricas 

adversas. 

O número de contactos foi baixo comparativamente com o número de contactos em monitorizações 

semelhantes, talvez devido à grande altitude da área, pois todos os pontos se situam acima dos 1250m de 

altitude. Note-se que os dois pontos onde não se registou qualquer contacto foram os dois pontos que se 

situam a maior altitude (acima dos 1300m). É de salientar que não se efetuou a campanha de 

monitorização de março, embora essa não seja certamente a principal causa para o baixo número de 
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contactos, pois geralmente este mês não costuma ter muita atividade de morcegos, e além disso, o 

número de contactos em cada um dos meses onde ocorreu monitorização foi sempre relativamente baixo 

(ou nulo). 

De acordo com os resultados obtidos, considera-se que a atividade dos quirópteros não foi intensa na área 

de estudo, pois o número de passagens de morcegos não foi superior a 10 em qualquer ponto de 

amostragem, em nenhuma das amostragens (ver Anexo III). Refira-se que esta classificação se baseia no 

critério definido pelo ICNF (ICNB, 2008) onde se consideram “áreas de utilização intensa” as zonas onde 

sejam registadas uma das seguintes situações: (1) número de passagens de morcegos superior a 10 por 

percurso/ponto em qualquer dos pontos de amostragem em qualquer dos períodos de amostragem; ou (2) 

número de espécies detetadas na área superior a 5. 

A atividade média dos quirópteros ao longo de todas as campanhas foi cerca de 1,86 contactos/h por 

período de amostragem, sendo que 2 dos pontos de amostragem apresentaram uma atividade superior à 

média registada (P1 e C2). 

Os resultados obtidos permitem concluir que a área é principalmente utilizada como passagem entre os 

abrigos e as áreas de alimentação, uma vez que não se registou atividade de caça (não se registou 

nenhum feeding buzz) na área de estudo. 

Foram estabelecidos contactos com morcegos em 3 das campanhas efetuadas na fase anterior à 

construção (julho, setembro e maio). Nos meses de junho, agosto, outubro e abril não foi estabelecido 

qualquer contacto com morcegos. Verifica-se que o período de maio foi o que apresentou maior número 

de contactos registados. O facto de o período de maio apresentar maior número de contactos, face aos 

restantes períodos, poderá afirmar-se que é um padrão relativamente normal uma vez que este período é, 

geralmente, caracterizado por haver grande atividade de morcegos em Portugal Continental (ICNB, 2010), 

juntamente com os períodos de julho, agosto e setembro. No período em análise neste relatório, os meses 

julho e setembro apresentaram também alguns contactos, no entanto, não houve qualquer contacto no 

mês de agosto. A ausência de registos em agosto poderá explicar-se por este ter sido o mês em que 

foram registados os valores de intensidade do vento mais elevados (tanto nas medições nos pontos de 

amostragem como nas medições em altura), tal como se pode verificar na Figura 11. 

Nas amostragens relativas à avaliação da utilização do espaço por parte dos quirópteros ao longo do ano 

a que concerne este relatório, em termos de riqueza específica foram detetadas 4 espécies e 2 complexos 

de espécies, das 25 espécies existentes em Portugal Continental. Todas as espécies detetadas e 

identificadas encontram-se referenciadas para a área de estudo (através de identificação acústica e/ou 

morfológica) em estudos similares (RAINHO ET AL., 2013; TPF Planege, 2016). Os pontos P1 e C2 foram os 

pontos com maior número de contactos com morcegos. O ponto P1 é o ponto que se encontra a menor 

altitude (1253m) e na vertente sul da Serra de Montemuro, o que faz com que se encontre mais protegido 

dos ventos frios de norte e ao situar-se a mais baixa altitude faz com que se encontre mais próximo de 

zonas arborizadas de mais baixa altitude, que terão maior disponibilidade de alimento. O ponto C2 
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encontra-se a uma altitude um pouco superior (1288m) mas é um dos pontos que se situa mais próximo 

de zonas agrícolas e arborizadas.  

A espécie Pipistrellus pipistrellus teve o valor mais elevado de abundância absoluta (apenas com 2 

contactos, devido ao baixo número de contactos no geral), tendo sido registado apenas no mês de maio. 

Na Monitorização das Comunidades de Morcegos através de deteção automática (Relatório apresentado 

autonomamente), foi possível confirmar a presença de, no mínimo, oito espécies, devendo o elenco incluir 

no mínimo dez espécies, de acordo com os grupos fónicos de quirópteros identificados. Nenhuma das 

espécies confirmadas apresenta estatuto de ameaça (Cabral et al., 2006). 

O mês com maior atividade de morcegos foi setembro (com 528 registos), seguido de julho (com 279 

registos). E aquele em que se registou menos atividade foi março (sem registos), seguido de outubro (com 

apenas 10 registos).  

Em termos de diversidade, os meses de maio, julho e setembro foram os que permitiram confirmar a 

presença de maior número de espécies (seis), ascendendo o número mínimo de espécies detetado neste 

período a sete no mês de maio (tendo por base os grupos fónicos identificados). O mês de março, foi o 

que registou menor diversidade, dado que não foi feito nenhum registo. Em outubro foi registada a 

presença de três espécies, embora apenas duas tenham sido identificadas ao nível específico.  

De acordo com os dados do Relatório da Monitorização das Comunidades de Morcegos através de 

deteção automática a espécie mais comum na área do Sobrequipamento do Parque Eólico foi o morcego-

rabudo (Tadarida teniotis) (média de 14,5 registos/noite), seguida do morcego-anão (Pipistrellus 

pipistrellus) (média de 2,0 registos/noite), tendo ambas sido detetadas em sete dos oito meses 

amostrados. Embora estas duas espécies sejam comuns e não se encontrem ameaçadas em Portugal 

continental, são espécies muito suscetível à colisão com aerogeradores (Rodrigues et al., 2015a, 2015b), 

prevendo-se por isso impactes negativos sobre as mesmas. 

Através das análises estatísticas realizadas às variáveis temporais, nem a intensidade do vento nem a 

temperatura tiveram influência estatisticamente significativa sobre a atividade dos morcegos ao longo dos 

períodos de amostragem, tanto para os dados medidos ao nível do solo como para os medidos em altura. 

No entanto, é possível, através da visualização dos gráficos, observar uma ligeira influência negativa da 

intensidade do vento (para a medição em altura) e positiva da temperatura sobre a atividade dos 

morcegos, mas como já referido, não são influências estatisticamente significativas. De qualquer forma, 

trata-se de análises estatísticas aplicadas a amostras muito reduzidas.  

Quando se testou a relação entre a temperatura e a intensidade do vento medidas ao nível do solo e o 

número de contactos em cada ponto de amostragem não se verificou a existência de relação 

estatisticamente significativa entre estes parâmetros, possivelmente devido à pequena variação nos 

valores da temperatura e intensidade do vento entre os vários pontos. Relativamente às variáveis não 

temporais, não se verificou influência estatisticamente significativa na atividade dos morcegos de qualquer 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO 
 
MONITORIZAÇÃO DE QUIRÓPTEROS 
FASE I – FASE ANTERIOR À CONSTRUÇÃO 
 
RELATÓRIO N.º 1 

 

20057_RMQUIR_SobrPEPinheiro_R1.doc 
40 

 

uma destas variáveis (“altitude”, “declive”, “distância ao aerogerador” e “orientação”), apesar de no gráfico 

referente à altitude parecer haver uma influência negativa da mesma sobre a atividade dos morcegos. 

Esta influência negativa será expectável pois a maior altitude a intensidade do vento é geralmente maior e 

a temperatura menor. 

Relativamente às prospeções de abrigos, em 2021 apenas foram observados morcegos em 1 dos 3 

abrigos possíveis, nomeadamente no abrigo de Moimenta II, onde foram observadas as espécies / 

associações Rhinolophus ferrumequinum, Miniopterus schreibersii e Rhinolophus mehelyi / Rhinolophus 

euryale. Foi ainda detetado guano no abrigo de Moimenta II.  

De acordo com os dados provenientes das estações de gravação automática e da análise da sua relação 

com a intensidade do vento medida no topo dos aerogeradores foi possível verificar uma forte influência 

negativa da intensidade do vento no número de contactos com morcegos por noite. Nos meses de outubro 

e março parece não se verificar esta relação. Tal será provavelmente devido às baixas temperaturas que 

se verificaram nestes dois meses, que resultaram num número de contactos muito reduzido ou nulo ao 

longo das várias noites de amostragem destes meses. Seria de esperar que em junho houvesse um maior 

número de contactos, pois a intensidade do vento foi relativamente baixa, no entanto, como já referido, 

geralmente os meses com maior atividade de morcegos em Portugal são os meses de maio, julho, agosto 

e setembro. 

Com base nos resultados obtidos, e na análise que os mesmos permitiram, conforme exposto neste 

relatório, considera-se que o PMQ em curso se encontra adequado ao empreendimento em análise. O 

plano de monitorização prolongar-se-á pelo período de construção (1 ano) e pelo período de exploração 

(mínimo de 3 anos). 
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ANEXO I – ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO E LOCALIZAÇÃO DOS 

PONTOS DE AMOSTRAGEM  
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ANEXO II – CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM 
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Ponto P1 

Descrição: matos baixos com afloramentos rochosos, a sul do AG 11 

Biótopo predominante: Mato e Rocha 

Declive predominante: 15 a 20% 

Orientação predominante: SO 

Altitude média: 1253 m 

Distância aproximada ao aerogerador mais próximo: (AG 11) 581 m 

Ponto P2 

Descrição: matos baixos com afloramentos rochosos, a sul do AG 11 

Biótopo predominante: Mato e Rocha 

Declive predominante: 10 a 15% 

Orientação predominante: SO 

Altitude média: 1281 m 

Distância aproximada ao aerogerador mais próximo: (AG 11) 335 m 

Ponto P3 

Descrição: matos baixos com afloramentos rochosos, a sul do AG 05 

Biótopo predominante: Mato e Rocha 

Declive predominante: 5 a 10% 

Orientação predominante: NO 

Altitude média: 1356 m 

Distância aproximada ao aerogerador mais próximo: (AG 05) 313 m 

Ponto C1 

Descrição: matos baixos com afloramentos rochosos 

Biótopo predominante: Mato e Rocha 

Declive predominante: 5 a 10% 

Orientação predominante: NE 

Altitude média: 1336 m 

Distância aproximada ao aerogerador mais próximo: (AG 02) 707 m 

Ponto C2 

Descrição: matos baixos com afloramentos rochosos 

Biótopo predominante: Mato e Rocha 

Declive predominante: <5% 

Orientação predominante: NO  

Altitude média: 1288 m 

Distância aproximada ao aerogerador mais próximo: (AG 02) 912 m 

Ponto C3 

Descrição: matos baixos com afloramentos rochosos 

Biótopo predominante: Mato e Rocha 

Declive predominante: > 20% 

Orientação predominante: NO  

Altitude média:1267 m 

Distância aproximada ao aerogerador mais próximo: (AG 02) 1219 m 
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Resultados das amostragens na área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico 

de Pinheiro: para além das espécies detetadas e respetivo estatuto de ameaça, apresenta-se 

ainda a frequência de máxima intensidade (FMAXE) e o tipo de pulsos registados (N – 

navegação; A – alimentação; S – social). 

 

PONTO DE 

AMOSTRAGEM 
PERÍODOS 

FMAXE PULSOS REGISTADOS 
ESPÉCIES 

ESTATUTO 

DE AMEAÇA 
(kHz) N A S 

P1 

Junho - - - - - - 

Julho - - - - - - 

Agosto - - - - - - 

Setembro - - - - - - 

Outubro - - - - - - 

Abril - - - - - - 

Maio 

33,4 x - - Barbastella barbastellus DD 

48,4 x   Pipistrellus pipistrellus LC 

- - - x Não identificada - 

25,5 x - - Eptesicus sp. / N. leisleri 
LC / NA / 

DD 

- x - - Não identificada - 

P2 

Junho - - - - - - 

Julho - - - - - - 

Agosto - - - - - - 

Setembro - - - - Não identificada - 

Outubro - - - - - - 

Abril - - - - - - 

Maio 48,0 x - - Pipistrellus pipistrellus LC 

P3 

Junho - - - - - - 

Julho - - - - - - 

Agosto - - - - - - 

Setembro - - - - - - 

Outubro - - - - - - 

Abril - - - - - - 

Maio - - - - - - 

C1 

Junho - - - - - - 

Julho - - - - - - 

Agosto - - - - - - 

Setembro - - - - - - 

Outubro - - - - - - 

Abril - - - - - - 

Maio - - - - - - 

C2 

Junho - - - - - - 

Julho 

- - - - Não identificada - 

- - - - Não identificada - 

- - - - Não identificada - 
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PONTO DE 

AMOSTRAGEM 
PERÍODOS 

FMAXE PULSOS REGISTADOS 
ESPÉCIES 

ESTATUTO 

DE AMEAÇA 
(kHz) N A S 

Agosto - - - - - - 

Setembro 
25,1 x - - Nyctalus leisleri DD 

45,4 x - - P. pipistrellus / P. pygmaeus LC / LC 

Outubro - - - - - - 

Abril - - - - - - 

Maio - - - - - - 

C3 

Junho - - - - - - 

Julho - - - - - - 

Agosto - - - - - - 

Setembro - - - - - - 

Outubro - - - - - - 

Abril - - - - - - 

Maio 102,7 x - - Rhinolophus euryale CR 
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ANEXO IV – LOCALIZAÇÃO DOS POTENCIAIS ABRIGOS 
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ANEXO V – DESCRIÇÃO DOS POTENCIAIS ABRIGOS 
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Abrigo: Pombeiro 

Coordenadas: 5815 45343 (UTM, Datum WGS84) 

Tipo: complexo mineiro 

Data de prospecção: Julho 2021 

Prospecção: - 

Vestígios de morcegos: - 

Nº de indivíduos: 0 

Espécies detectadas: 
 

 

Abrigo: Moimenta I 

Coordenadas: 5781 45349 (UTM, Datum WGS84) 

Tipo: algumas galerias mineiras de pequena dimensão 

Data de prospecção: Julho 2021 

Prospecção: visita 

Vestígios de morcegos: - 

Nº de indivíduos: 0 

Espécies detectadas: 
 

 

Abrigo: Moimenta II 

Coordenadas: 5782 45353 (UTM, Datum WGS84) 

Tipo: complexo mineiro 

Data de prospecção: Julho de 2021 

Prospecção: visita 

Vestígios de morcegos: guano 

Nº de indivíduos: 12 

Espécies detectadas: 
R. ferrumequinum (4) 
R. euryale / R. mehelyi (5) 
M. schreibersii (3) 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. OBJETIVOS DA MONITORIZAÇÃO 

A Monitorização das Comunidades de Morcegos através de deteção automática do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Pinheiro tem como objetivo: Avaliar a utilização do 

espaço pela comunidade de morcegos, através deteção automática. 

1.2. ÂMBITO DO RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO 

1.2.1. ÂMBITO ESPACIAL 

A estação de deteção automática de morcegos, foi montada numa Torre meteorológica 

existente, localizada na envolvente do Parque Eólico do Pinheiro e da área do 

Sobreequipamento (Figura 1). 

 

Figura 1.1 – Localização do Parque Eólico do Pinheiro, da localização proposta para a instalação das 
infraestruturas do Sobreequipamento e localização da torre meteorológica utilizada para a colocação da 

estação de deteção automática. 
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1.2.2. ÂMBITO TEMPORAL 

O presente relatório abrange as campanhas de monitorização das Comunidades de Morcegos 

através deteção automática realizadas entre julho e outubro de 2020 e entre março e junho de 

2021. 

1.2.3. EQUIPA RESPONSÁVEL 

A equipa técnica responsável pelo desenvolvimento dos trabalhos de monitorização 

desenvolvidos durante a fase de pré-construção é apresentada no Quadro 1 

Quadro 1 - Equipa Técnica 

TÉCNICO FUNÇÃO FORMAÇÃO ACADÉMICA 

Catarina Azinheira Coordenação Técnica Licenciatura em Biologia 

Nuno Pinto Responsável pelos trabalhos no terreno 
e apoio no solo à instalação das 

estações; 

Análise de gravações 

Mestrado em Ecologia 

Pedro Pereira Instalação e manutenção das Estações 
Automáticas 

Mestrado em Biologia Aplicada 

Mário Ruivo Tratamento de dados e produção de 
relatórios 

Mestrado em Biologia da 
Conservação 
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2. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

2.1. PARÂMETROS A MONITORIZAR 

2.1.1. DETERMINAÇÃO DO USO DO ESPAÇO 

A estação de deteção e gravação automática da atividade de morcegos regista os seguintes 

dados: data e hora de gravação do ficheiro, temperatura, nível de bateria, número de ficheiros 

descartados e tipo de microfone. 

Os parâmetros analisados para este grupo para efeitos de determinação do uso do espaço 

incluíram a identificação da presença de morcegos, registo do número de pulsos de passagens, 

alimentação e chamamentos sociais e identificação das espécies detetadas ou grupos fónicos 

(sempre que possível). 

2.2. LOCAIS DE AMOSTRAGEM 

2.2.1. DETERMINAÇÃO DO USO DO ESPAÇO 

A estação de deteção e gravação automática da atividade de morcegos foi colocada com um 

canal de gravação ao nível do solo (cerca de 5 m de altura) e outro a cerca de 50 m de altura, 

posicionada na torre meteorológica existente na área de estudo (Figura 1). 

2.3. PERÍODO E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

A monitorização de morcegos com deteção e gravação automática teve uma frequência mensal 

entre março e outubro, sendo amostradas sete noites por mês. 

Quadro 2 - Datas das campanhas de amostragem no âmbito da Monitorização da Comunidade de 
Morcegos com deteção e gravação automática. 

OBJETIVOS TAREFAS DATA 
CUMPRIMENTO DE 

OBJETIVOS* 

ELEMENTOS RELEVANTES, 
CONDICIONANTES E 

MEDIDAS CORRETIVAS 

Avaliação do uso do 
espaço 

Deteção automática 

1ª campanha: 20 a 27 
de julho de 2020 

Sim - 

2ª campanha: 24 a 31 
de agosto de 2020 

Sim - 

3ª campanha: 22 a 29 
de setembro de 2020 

Sim - 

4ª campanha: 12 a 19 Sim - 
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OBJETIVOS TAREFAS DATA 
CUMPRIMENTO DE 

OBJETIVOS* 

ELEMENTOS RELEVANTES, 
CONDICIONANTES E 

MEDIDAS CORRETIVAS 

de outubro de 2020 

5ª campanha: 9 a 16 de 
março de 2021 

Sim - 

6ª campanha: 20 a 27 
de abril de 2021 

Sim - 

7ª campanha: 13 a 20 
de maio de 2021 

Sim - 

8ª campanha: 12 a 19 
de junho de 2021 

Sim  

 

2.4. MÉTODOS DE AMOSTRAGEM 

2.4.1. DETERMINAÇÃO DO USO DO ESPAÇO 

A deteção, registo e análise de ultrassons revela-se muito útil na deteção dos quirópteros e 

posterior identificação ao nível da espécie ou grupo de espécies, uma vez que estes mam íferos 

de hábitos noturnos emitem vocalizações no espectro do ultrassom (ecolocação) para se 

orientarem, detetarem presas e comunicarem entre si. O recurso a estações de deteção 

automática, como complemento à deteção manual, na monitorização de Parques Eól icos, é 

recomendado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, em ICNF (2017). 

Para a deteção automática de ultrassons foi utilizada uma estação Song Meter SM3 TM (Widlife 

Acoustics). Esta estação permite a ligação de dois microfones (Widlife Acoustics SMM-U2 

microphoneTM) em canais separados, um dos microfones foi instalado a uma altura a cerca de 

50 m e outro a cerca de 5 m do solo. A estação automática, foi programada para que as 

amostragens decorressem entre 1 hora antes do pôr-do-sol e 1 hora após o nascer-do-sol, com 

as seguintes especificações: sample rate de 256kHZ, duração mínima 1.5ms, Trigger min. Freq. 

10 kHz, trigger window de 3s, gravação em formato wav sem compressão com uma duração 

máxima de 15 segundos por ficheiro. 

2.5. MÉTODOS DE TRATAMENTO DE DADOS 

2.5.1. ANÁLISE DE ULTRASSONS 

Tendo em conta que os detetores automáticos produzem um grande volume de dados em que 

estes nem sempre correspondem a gravações de morcegos, antes de se iniciar o processo de 
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análise/identificação dos dados recolhidos pelas estações automáticas foi necessário efetuar 

uma triagem dos sons gravados. Esta triagem foi efetuada por um algoritmo que, de forma 

automática, reconhece a existência de pulsos de morcegos mesmo na presença de fontes de 

ruído, e separa as gravações com morcegos das que apenas têm ruído. 

A análise/identificação dos registos sonoros foi efetuada de forma semiautomática através da 

utilização de um algoritmo, sendo validada esta análise de forma manual/tradicional com 

recurso aos softwares de análise de sons Batsound Pro – Sound Analysis, da Pettersson 

Elektronik AB e “Kaleidoscope Pro da WildLife AcousticsWildlife Acoustics, Inc.. 

No algoritmo de análise semiautomática foram retirados parâmetros caracterizadores dos pulsos 

e posteriormente efetuada uma comparação probabilística entre esses parâmetros e uma base 

de dados de referência. O modelo de classificação atribui aos pulsos presentes na gravação, uma 

espécie ou grupo de espécies, com uma probabilidade de certeza associada, tendo todas as 

identificações produzidas pelo modelo sido revistas e validadas pelo técnico responsável, com 

base nas características produzidas durante a análise e sempre que necessário analisadas 

manualmente, seguindo as normas de análise definidas para o nosso país  (Rainho et al., 2011 e 

Rodrigues et al., 2011). 

A semelhança entre vocalizações dificulta a distinção e identificação das espécies, mesmo depois 

de uma análise cuidada e detalhada (Russo & Jones, 2002; Rainho, 2007). Ainda assim, com base 

na semelhança das caraterísticas das vocalizações de algumas espécies é possível distinguir 

diferentes grupos fónicos que agregam espécies diferentes. Como tal, quando não é possível 

determinar a espécie exata, com base nas características das suas vocalizações, identificaram -se 

as espécies de potencial ocorrência que compõem o grupo fónico. Deste modo, define-se duas 

classes para referir o tipo de ocorrência das espécies amostradas: espécies com presença 

confirmada (C) e espécies com ocorrência possível (P). As espécies com presença confirmada são 

aquelas que não suscitaram dúvidas na identificação, e as espécies de ocorrência possíve l, 

correspondem às espécies que apenas foram identificadas como potenciais num, ou mais grupos 

fónicos. 

Os grupos fónicos identificados podem ser constituídos por duas ou mais espécies, podendo 

estas pertencer a diferentes géneros e não tendo significado biológico ou ecológico (Marques & 

Rainho, 2006). 

No caso do género Pipistrellus, as três espécies existentes em Portugal sobrepõem-se em parte 

dos seus intervalos de frequência de máxima energia (parâmetro diagnosticante). Por outro 

lado, as vocalizações do morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii) sobrepõem-se ao 

extremo superior do intervalo de frequência máxima de energia do morcego-anão (P. 

pipistrellus) e a grande parte do mesmo intervalo no morcego-pigmeu (P. pygmaeus). De referir 

ainda que no extremo inferior do intervalo de frequência máxima de energia do morcego de 
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Kuhl (P. kuhlii) existe sobreposição com o morcego de Savi (Hypsugo savii). 

O género Myotis é na maioria dos casos, possível de ser separado em dois grupos, os Myotis 

grandes, grupo que inclui o morcego-rato-grande (M. myotis) e o morcego-rato-pequeno (M. 

blythii) e os Myotis pequenos, grupo que engloba as restantes espécies deste género: morcego 

de Bechstein (M. bechsteinii), morcego-de-franja-do-sul (M. escalerai), morcego-lanudo (M. 

emarginatus), morcego-de-bigodes (M. mystacinus) e morcego-de-água (M. daubentonii), sendo 

a distinção ente Myotis pequenos muito difícil. No entanto, quando existem pulsos com 

amplitude modelada é possível distinguir o morcego-de-água (M. daubentonii), e se existirem 

bolsas de amplitude é possível distinguir o morcego-de-franja-do-sul (M. escalerai). 

Relativamente às espécies do género Nyctalus, considera-se que as vocalizações do morcego-

arborícola-grande (N. noctula) e do morcego-arborícola-gigante (N. lasiopterus) não são 

diferenciáveis, havendo também uma sobreposição de parte do intervalo de frequência de 

máxima energia destas duas espécies com o morcego-arborícola-pequeno (N. leisleri). As 

vocalizações do morcego-arborícola-pequeno sobrepõem-se ainda num pequeno intervalo como 

as do género Eptesicus. 

Quanto às espécies do género Eptesicus, considera-se que as vocalizações do morcego-hortelão-

escuro (E. serotinus) e do morcego-hortelão-claro (E. isabellinus) são indistinguíveis. De referir 

ainda que as vocalizações de Eptesicus sp. se podem sobrepor à do morcego de Savi também 

num pequeno espectro. 

No género Plecotus a análise das vocalizações não permite a diferenciação das duas espécies 

que ocorrem em Portugal. 

Quanto às espécies de Rhinolophus, considera-se que as vocalizações do morcego-de-ferradura-

pequeno (R. hipposideros) se sobrepõem em parte às do morcego-de-ferradura-mourisco (R. 

mehelyi). As vocalizações de morcego-de-ferradura-mourisco e do morcego-de-ferradura-

mediterrânico (R. euryale) são indistinguíveis. As vocalizações do morcego-de-ferradura-grande 

(R. ferrumequinum) não se sobrepõem às das restantes espécies de morcegos de ferradura. 

O registo das gravações de ultrassons será fornecido em suporte digital. 

2.5.2. DETERMINAÇÃO DO USO DO ESPAÇO 

Uma vez que, através do método acústico não é possível contar morcegos de forma individual, a 

atividade de morcegos foi quantificada através da contagem do número de passagens, definidos 

operacionalmente como dois ou mais pulsos de navegação de um morcego que tivesse passado 

na área de captação do detetor. Este método foi usado para estimar a intensidade de uso local 

amostrado em vez da abundância. 
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A atividade dos morcegos também pode ser analisada do ponto de vista comportamental, uma 

vez que dependendo do tipo de pulsos é possível determinar se a vocalização corresponde a 

passagem/navegação, alimentação, ou chamamentos sociais. Deste modo o uso do espaço foi 

também caracterizado tendo em consideração os pulsos de ecolocalização relacionados com 

comportamentos de alimentação e com comportamentos sociais. 

Por fim foi determinada a riqueza de grupos fónicos/espécies, com base na análise e 

identificação das gravações. 
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3. RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

3.1. ATIVIDADE E USO DO ESPAÇO 

Como resultados da amostragem da estação automática de quirópteros foram obtidos um total 

de 27 812 registos dos quais 1395 (5%do total) são registos de atividade de quirópteros. Destes, 

996 registos foram obtidos à altura do solo (5 m) e 399 foram obtidos em altura (50 m). Do total 

de registos obtido, foi possível identificar morcegos até à espécie em 1011 gravações e até ao 

grupo fónico em 250 gravações. Ou seja, não foi possível identificar 134 registos de atividade. 

Foi possível amostrar um total de 56 noites tendo-se obtido uma média de 24,9 registos por 

noite considerando o conjunto dos dois canais de amostragem. Considerando os canais 

separadamente a média de registos por noite ao nível do solo foi de 24,9 registos/noite 

enquanto em altura foi de 0,1 registos/noite. 

Não foi possível registar diferenças entre tipos de vocalizações relacionadas com o 

comportamento (alimentação/social). 

Na Figura 3.1 apresenta-se o número de registos de atividade de morcegos obtido para cada mês 

de amostragem, para o conjunto dos dois canais. 

 

Figura 3.1 - Variação do numero total de registos de atividade ao longo das várias épocas de amostragem 

 

Como se pode constatar na Figura 3.2 observam-se expressivas diferenças nos valores médios de 



 

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO PINHEIRO 
MONITORIZAÇÃO DAS COMUNIDADES DE MORCEGOS ATRAVÉS DE DETEÇÃO 

AUTOMÁTICA 
- FASE DE PRÉ-CONSTRUÇÃO - 

 

 

 

Julho de 2022 RELATÓRIO ANUAL Pág. 9 

 

registos obtidos em cada uma das campanhas realizadas. Assim, destaca-se o mês de setembro 

com os valores médios de registos de atividade de quirópteros mais elevado (a variar entre 32,7 

e 42,7 registos/noite). No mês de março não foi registada atividade e no mês de outubro o 

índice de atividade foi muito reduzido (0,7 registos/noite). 

De uma forma geral foram feitos mais registos de atividade de quiróptero ao nível do solo do 

que em altura (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2 – Variação dos valores médios de registos por noite de amostragem ao longo das várias épocas 
de amostragem, obtidos à altura do solo e a 50 m de altura. 

 

No Quadro 3 são apresentadas as espécies e os grupos fónicos identificados durante o presente 

ciclo de monitorização, bem como o respetivo número de registos obtidos junto ao solo (5 m) e 

em altura (50 m). 

Quadro 3 – Espécies ou grupo fónico detetados na área de trabalho e números de registos obtidos junto ao solo ou 
em altura. 

ESPÉCIE OU GRUPO FÓNICO 
Nº REGISTOS 

5 M 50 M TOTAL 

Barbastella barbastellus 7  7 

Eptesicus/Nyctalus leisleri 103 37 140 

Eptesicus serotinus 1  1 

Hypsugo savii 26 9 35 

Myotis pequenos 2  2 

Nyctalus lasiopterus 5 1 6 
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ESPÉCIE OU GRUPO FÓNICO 
Nº REGISTOS 

5 M 50 M TOTAL 

Nyctalus leisleri 22 3 25 

Nyctalus lasiopterus/N. leisleri 40 19 59 

Pipistrellus Kuhli 13 2 15 

Pipistrellus pipistrellus 101 10 111 

Pipistrellus pipistrellus/P. pygmaeus 43  43 

Plecotus auritus/P.austriacus 6  6 

Tadarida teniotis 527 284 811 

Não identificado 100 34 134 

N.º de Registos 996 399 1395 

 

Do total de 1395 gravações foi possível identificar, até ao nível específico, 1011 (cerca de 72%). 

Das restantes gravações não foi possível qualquer identificação em 134 casos (cerca de 10%) e 

em 250 casos (cerca de 18%) foi possível identificar um grupo fónico (Quadro 3). 

Através desta técnica de amostragem da atividade de quirópteros foi possível confirmar a 

presença de oito espécies na área estudada: morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus), morcego de 

Kuhl (Pipistrellus kuhlii), morcego de Savi (Hypsugo savii), morcego-arborícola-gigante (Nyctalus 

lasiopterus), morcego-arborícola-pequeno (Nyctalus leisleri), morcego-hortelão-escuro 

(Eptesicus serotinus), morcego-negro (Barbastella barbastellus) e o morcego-rabudo (Tadarida 

teniotis) (Quadro 3). 

Nenhuma das espécies confirmadas apresenta estatuto de ameaça segundo (Cabral et al., 2006). 

Contudo, cinco espécies encontram-se classificadas como “Informação insuficiente”: morcego de 

Savi, morcego-arborícola-pequeno, morcego-arborícola-gigante, morcego-negro e morcego-

rabudo (Quadro 4).  

Além das espécies confirmadas é possível a ocorrência das seguintes espécies: morcego de 

Bechstein (Myotis bechsteinii), morcego-de-franja-do-sul (Myotis escalerai), morcego-lanudo 

(Myotis emarginatus), morcego-de-bigodes (Myotis mystacinus), morcego-de-água (Myotis 

daubentonii), morcego-pigmeu (Pipistrellus pygmaeus), morcego-hortelão-claro (Eptesicus 

isabellinus), morcego-orelhudo-castanho (Plecotus auritus) e o morcego-orelhudo-cinzento 

(Plecotus austriacus). De entre as espécies possíveis de ocorrer na área de estudo duas 

encontram-se ameaçadas: o morcego de Bechstein que está classificada como “Em Perigo” e o 

morcego-de-franja-do-sul classificado como “Vulnerável” (Cabral et al., 2006) (vide Quadro 4).  

A espécie mais vezes identificada na área de estudo foi o morcego-rabudo (Tadarida teniotis) 

com 811 registos (Quadro 3) (média de 14,5 registos/noite), tendo sido detetada em sete dos 
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oito meses amostrados (Quadro 4), seguida do morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus) com 111 

registos (Quadro 3), ou seja, uma média de 2,0 registos por cada noite amostrada, tendo 

igualmente sido detetada em sete dos oito meses amostrados (Quadro 4). 

A espécie menos frequente foi o morcego-hortelão-escuro (Eptesicus serotinus) apenas com 1 

registo no mês de julho, o que representa uma média de 0,02 registos por noite amostrada 

(Quadro 3). 

Nos meses de maio e agosto o número mínimo de espécies identificado foi sete considerando as 

espécies confirmadas e os grupos fónicos presentes. O mês com menos espécies identificadas foi 

março, sem quaisquer registos, seguido de outubro com um número mínimo de três espécies 

detetadas (Quadro 4). 

Quadro 4 – Espécies detetadas em cada mês de amostragem e estatuto de conservação (Cabral et al., 
2006). Estatuto de conservação: LC – Pouco preocupante; DD – Informação insuficiente; VU – Vulnerável, 

CR – Criticamente em perigo. Ocorrência: C – confirmada; P – possível.  

ESPÉCIE OU GRUPO FÓNICO ESTATUTO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO 

Barbastella barbastellus DD   C      

Eptesicus serotinus LC  P P P C P P P 

Eptesicus isabellinus NE  P P P P P P P 

Hypsugo savii DD  C C C C C C  

Myotis bechsteinii EN  P    P   

Myotis escalerai VU  P    P   

Myotis emarginatus DD  P    P   

Myotis mystacinus DD  P    P   

Myotis daubentonii LC  P    P   

Nyctalus lasiopterus DD  C C C   C  

Nyctalus leisleri DD  C C C C C C  

Pipistrellus Kuhli LC  C  C C C C  

Pipistrellus pipistrellus LC  C C P C C C C 

Pipistrellus pygmaeus LC   P P P P P  

Plecotus auritus DD   P   P   

Plecotus austriacus LC   P   P   

Tadarida teniotis DD  C C C C C C C 

Nº de espécie confirmadas 
 

0 5 6 5 6 5 6 2 

Nº mínimo de espécies  
 

0 6 7 6 6 7 6 3 

3.2. INTENSIDADE DO VENTO 

A velocidade do vento é outro fator que influência, geralmente, o uso do espaço pelos 
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morcegos, uma vez que ventos fortes restringem o número de insetos disponíveis (Verboom & 

Huitema, 1997) e obrigam os insetos a um maior dispêndio energético para se deslocarem. 

A variação da intensidade média do vento foi avaliada mensalmente no âmbito da monitorização 

acústica manual da atividade de morcegos na área do Sobreequipamento do Parque Eólico de 

Pinheiro. Na Figura 3.3 apresenta-se o resultado dessa avaliação. A linha azul (cheia) representa 

a intensidade do vento medida durante as gravações acústicas noturnas (média dos 10 pontos 

amostrados na mesma campanha); e a linha vermelha (tracejada) a média da intensidade do 

vento no dia das gravações (média diurna e noturna) registada a uma altura mais elevada (topo 

dos aerogeradores). Estes dois parâmetros (as duas formas de medir a intensidade do vento) 

parecem não estar correlacionados entre si, como se pode observar na Figura 3.3: F = 1,150; F0.05 

(1) 5 = 6,608; p >0,05; p ? 0,333; r2 = 0,187. Parece existir concordância na variação da intensidade 

do vento medida com os dois métodos apenas entre junho e setembro, sendo que os valores de 

maio são também semelhantes. 

 

 

 

Através da análise da Figura 3.3 verifica-se que os períodos que apresentaram as intensidades 

médias do vento mais baixas foram, para a medição nos pontos, os meses de outubro (0,3 m/s), 

setembro e abril (com 0,9 e 0,8 m/s respetivamente) e, para a medição em altura, os meses de 

setembro e maio (com 3,2 e 3,0 m/s respetivamente). A intensidade média do vento mais 

elevada verificou-se na campanha realizada em agosto, com cerca de 3,8 m/s para a medição 

nos pontos e 6,8 m/s para a medição em altura. 

Analisando a intensidade média do vento por período de amostragem (linha azul), ao longo da 

Figura 3.3 - Intensidade média do vento por período de amostragem. 
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fase anterior à construção, conclui-se que não existem diferenças significativas entre cada um 

dos períodos pois os resultados da aplicação do Teste do Chi-quadrado revelam que os períodos 

de amostragem parecem não ser diferentes: 2 = 5,282; 2
0.05;6 = 12,592; p> 0,05; p = 0,508. 

Utilizando os valores recolhidos em altura (recolhidos no topo dos aerogeradores), verifica-se 

igualmente que os valores de intensidade de vento por período não são diferentes entre 

si: 2 = 2,144; 2
0.05;6 = 12,592; p <0,05; p = 0,906. 

Testou-se se a atividade dos quirópteros esteve relacionada com a intensidade média do vento 

nos períodos de amostragem aplicando um modelo de regressão linear simples. Para este efeito 

foram usados os dados de intensidade de vento recolhidos no topo dos aerogeradores, para as 

mesmas datas de registo de atividade de morcegos. Apresenta-se na Figura 3.4a relação entre as 

duas variáveis, verificando-se que este modelo apenas explica cerca de 21% da amostra (R2 = 

0,2151), contudo a relação é estatisticamente significativa pois p < 0,05 ( p = 3.18E-04) e F = 

14.796. 

 

Figura 3.4 – Regressão entre a atividade de morcegos e a intensidade média do vento no topo dos 
aerogeradores 

 

De acordo com a Figura 3.4 e o resultado da análise de regressão a atividade de morcegos reduz 

com o aumento da intensidade do vento. Este tipo de relação entre a intensidade do vento e a 

atividade de morcegos é a esperada, de acordo com o mencionado no início do presente ponto. 
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4. DISCUSSÃO, INTERPRETAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Os resultados recolhidos durante o ano de pré-construção do Sobreequipamento do Parque 

Eólico do Pinheiro relativos à utilização do espaço pela comunidade de morcegos permitiu 

identificar a presença de, no mínimo, oito espécies, devendo o elenco incluir no mínimo dez 

espécies, de acordo com os grupos fónicos de quirópteros identificados. Nenhuma das espécies 

confirmadas apresenta estatuto de ameaça (Cabral et al., 2006). 

De uma forma geral foram feitos mais registos de atividade de morcegos à altura do solo do que 

em altura, tendo o valor médio de registos por noite variado entre 24,9 e 0,1 respetivamente. 

O mês com maior atividade de morcegos foi setembro (com 528 registos), seguido de julho (com 

279 registos). E aquele em que se registou menos atividade foi março (sem registos), seguido de 

outubro (com apenas 10 registos).  

Em termos de diversidade, os meses de maio, julho e setembro foram os que permitiram 

confirmar a presença de maior número de espécies (seis), ascendendo o número mínimo de 

espécies detetado neste período a sete no mês de maio (tendo por base os grupos fónicos 

identificados). O mês de março, foi o que registou menor diversidade, dado que não foi feito 

nenhum registo. Em outubro foi registada a presença de três espécies, embora apenas duas 

tenham sido identificadas ao nível específico.  

Estes dados são coerentes com o esperado, já que o aumento de temperatura leva a um 

aumento da atividade dos insetos e, consequentemente, ao aumento da atividade dos 

quirópteros (Rodrigues & Palmeirim, 2007). Assim, é espectável que os meses de março e de 

outubro, por apresentarem, geralmente, registos de temperatura mais baixos, sejam aqueles em 

que se registe menor atividade. 

No que diz respeito à relação entre a atividade de morcegos e a intensidade do vento, verifica-se 

que existe uma correlação negativa significativa, embora esta apenas explique cerca de 21 % da 

amostra. Este resultado é coerente com Verboom & Huitema (1997) que referem que ventos 

fortes restringem o número de insetos disponíveis e obrigam insetos e morcegos a um maior 

dispêndio energético para se deslocarem. 

A espécie mais comum na área do sobrequipamento do parque eólico foi o morcego-rabudo 

(Tadarida teniotis) (média de 14,5 registos/noite), seguida do morcego-anão (Pipistrellus 

pipistrellus) (média de 2,0 registos/noite), tendo ambas sido detetadas em sete dos oito meses 

amostrados. Embora estas duas espécies sejam comuns e não se encontrem ameaçadas em 

Portugal continental, são espécies muito suscetível à colisão com aerogeradores (Rodrigues et 
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al., 2015a, 2015b), prevendo-se por isso impactes negativos sobre as mesmas. 

O elenco potencial da área de estudo inclui duas espécies que se encontram ameaçadas: o 

morcego de Bechstein que está classificada como “Em Perigo” e o morcego-de-franja-do-sul 

classificado como “Vulnerável” (Cabral et al., 2006). Segundo Rodrigues et al. (2015a, 2015b) 

estas duas espécies apresentam um baixo risco à colisão com aerogeradores. 

Em conclusão os resultados decorrentes do recurso a estações de deteção e gravação 

automática são bastante robustos e contribuem de forma significativa para o conhecimento da 

comunidade de quirópteros da área em estudo. 

4.2. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS METODOS DE AMOSTRAGEM 

Apesar dos detetores de ultrassons serem utilizados há já cerca de cinco décadas para detetar e 

identificar morcegos, esta metodologia apresenta uma série de limitações. Em muitas ocasiões o 

detetor encontra-se demasiado afastado dos animais para que as vocalizações dos mesmos 

estejam ao alcance do detetor ou então ocorrem interferências com ondas eletromagnéticas. As 

dificuldades de identificação podem resultar de vários fatores, como a distância e/ou altitude do 

animal (Fenton & Bell, 1981; Jensen & Miller, 1999), ou também devido à semelhança entre 

vocalizações de determinadas espécies. Uma outra limitação está associada à dificuldade de 

deteção de algumas espécies. Considerando que a frequência é inversamente proporcional à sua 

atenuação no ar, as vocalizações de espécies que emitem a frequência mais elevadas são mais 

difíceis de detetar, sendo o caso das espécies do género Rhinolophus sp. Por outro lado, as 

espécies do género Plecotus sp. emitem sinais muito fracos, dificultando assim a sua deteção. 

Como tal conclui-se que as espécies destes géneros são frequentemente subamostradas quando 

se recorre a esta metodologia. 

Acresce ainda que a metodologia de deteção acústica só é adequada quando as condições 

climatéricas o permitem, visto que a chuva, o vento (acima de 5 m/s) e o nevoeiro, afetam a 

atividade dos morcegos (ICNB, 2009), bem como a capacidade de deteção do detetor de 

ultrassons. 

A amostragem com recurso a estações automáticas veio introduzir melhorias significativas nos 

dados relativos à atividade de quirópteros com base em deteção acústica, uma vez que a 

deteção é feita a alturas diferentes, e por períodos mais alargados de tempo. Contudo, esta 

técnica produz uma quantidade enorme de ficheiros que terão de ser analisados e triados,  pois 

apenas uma pequena parte corresponde de facto à atividade de quirópteros. Este procedimento 

exige um maior esforço no tratamento da informação recolhida, do que o associado à deteção 

manual. Ainda assim, os dados obtidos são uma mais-valia para o real conhecimento das 

comunidades que usam a área estudada. 
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Apesar das limitações apresentadas, este método é extremamente útil. Contudo, é necessária 

precaução ao analisar os sonogramas, tendo em consideração os aspetos específicos acima 

abordados. Adicionalmente, a utilização do detetor de ultrassons tem a vantagem de ser um 

método passivo, e não invasivo, não causando por isso qualquer situação de stress ou lesão nos 

animais detetados (Churchill, 1998). 
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5. CONCLUSÕES  

Conclui-se que a comunidade de quirópteros existente na área estudada é relativamente rica 

quanto ao número de espécies. Relativamente à sua importância em termos de conservação, 

não foram confirmadas espécies ameaçadas, embora sejam potenciais duas espécies que se 

encontram ameaçadas segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. 

Alerta-se, contudo, para a presença de duas espécies muito suscetível à colisão com 

aerogeradores (Rodrigues et al., 2015a, 2015b), são elas o morcego-rabudo e o morcego-anão, 

prevendo-se por isso impactes negativos sobre as mesmas, resultantes do sobresquipamento do 

Parque Eólico. 

Os padrões de atividade são coerentes com a ecologia deste grupo faunístico, com a atividade a 

concentrar-se entre abril e setembro (que inclui a época de reprodução da maioria das espécies, 

bem como com o período mais quente). Os períodos com menor atividade corresponderam aos 

meses mais frios (março e outubro), e como tal com menos disponibilidade de alimento (insetos) 

(Rodrigues & Palmeirim, 2007). 

No geral conclui-se que os trabalhos realizados permitiram atingir os objetivos propostos e 

alcançar um conhecimento sobre a composição e padrões de atividade das comunidades de 

quirópteros existentes na área de estudo adequado ao fim em vista. 

Contudo, os resultados do presente estudo deverão ser considerados em conjunto com os 

resultados da monitorização acústica manual de morcegos, para uma caracterização mais 

fidedigna e abrangente da comunidade de morcegos da área de estudo. Note-se que este 

estudo, embora recorra a uma metodologia que permite recolher um grande volume de dados, 

concentra-se num único local de amostragem. Pelo que, para obter informação sobre udo do 

espaço e consequentemente a diversidade de espécies em função da ocupação do solo, será 

sempre necessário recorrer aos dados que foram recolhidos através de acústica manual. 

Por fim considera-se que a monitorização de morcegos deverá ser mantida nas fases seguintes 

do projeto, nos mesmos moldes adotados na fase pré-construção, ou seja, recorrendo a 

metodologias complementares, nomeadamente através de estações de deteção automática, e  

de determinação do uso do espaço com detetor manual. A continuação da monitorização 

permitirá, também, avaliar a importância da área para a comunidade de morcegos. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E DA FASE DO PROJETO 

O projeto abrangido no âmbito do presente Plano de Monitorização da Flora e Vegetação é o 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, cujo proponente é a empresa Eólica da Cabreira, S.A.. 

Atualmente, o projeto encontra-se em Fase de Projeto de Execução, sendo este relatório referente à Fase 

Prévia à Construção. 

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro foi objeto de um Estudo de Impacte Ambiental sofrendo 

alguns ajustes em termos de estrutura ao longo do processo de Avaliação de Impacte Ambiental. Atualmente 

o projeto é composto por apenas 1 aerogerador de 4,2 MW de potência. 

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao projeto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, face ao parecer emitido pela Comissão de Avaliação (CA), 

e atendendo em particular à pronúncia sectorial do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

(ICNF) entendeu a autoridade de AIA pertinente desencadear o procedimento previsto no n.º 2 do artigo 16º 

do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, no sentido do projeto ser 

reestruturado de modo a minimizar os impactes. Esta situação levou a que o projeto, que previa a 

implementação de dois aerogeradores, e indo ao encontro do solicitado, passasse a ser constituído por 

apenas um aerogerador. 

1.2 IDENTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DA MONITORIZAÇÃO 

O presente documento constitui o primeiro relatório do Plano de Monitorização da Flora e Vegetação (PMFV) 

que está em curso na área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

Com vista a analisar os efeitos da implementação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro sobre 

a vegetação, pretende-se com o Plano de Monitorização da Flora e Vegetação (PMFV) monitorizar a 

evolução da vegetação nas áreas próximas da área a intervencionar durante a instalação do projeto através 

de um programa de acompanhamento da sua ecologia (com especial incidência para os habitats 

classificados e espécies de flora a salvaguardar) e posteriormente analisar a influência da exploração deste 

empreendimento eólico nos parâmetros ecológicos estudados, e também avaliar a recuperação das áreas 

intervencionadas e que no final da obra foram requalificadas. 

 

1.3 ÂMBITO DO RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO 

1.3.1 Fatores Ambientais Considerados e Limites Espaciais e Temporais da Monitorização 

O fator ambiental alvo da monitorização é a flora e a vegetação. 
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O limite espacial deste Plano de Monitorização envolve as áreas que serão intervencionadas durante a fase 

de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro e que serão sujeitas a requalificação 

ambiental, e uma envolvente próxima das áreas intervencionadas que servirá como referência (área de 

controlo) para avaliar a evolução natural da vegetação desta zona, e também para a avaliar se a construção 

e exploração do projeto tem alguma influência nos habitats classificados existentes na proximidade do 

projeto. No ponto seguinte (1.3.2) faz-se uma apresentação do limite espacial deste Plano de Monitorização 

(área de estudo). 

Relativamente ao limite temporal, o Plano de Monitorização da Flora e Vegetação terá um limite de 5 anos, 

sendo que este relatório diz respeito ao trabalho desenvolvido no primeiro ano de monitorização (ano 0), 

previamente a qualquer intervenção.  

O plano, de acordo com o previsto, iniciou-se na fase prévia à construção (Ano 0 – Fase I), tendo sido 

realizadas duas campanhas de amostragem nos meses de maio e novembro de 2021.  

O Plano terá continuidade por mais quatro anos: um ano durante a fase de construção (Fase II) e três anos 

durante a fase de exploração (Fase III). 

1.3.2 Área de estudo 

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro localiza-se no concelho de Castro Daire, Freguesia de 

Pinheiro), embora um troço da vala de cabos se desenvolva no concelho de Cinfães, União de Freguesias 

de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires. 

É uma região com características montanhosas, com declives acentuados e altitudes médias da ordem dos 

800-1000 m, sendo a altitude máxima de 1382 m. A rede hidrográfica é vasta e rica, incluindo rios como o 

Paiva e os seus afluentes. Numa perspetiva geológica e litológica, existe uma predominância das rochas 

eruptivas como o granito e afins, o sienito e os gabros, e rochas metamórficas onde se incluem os quartzitos, 

os xistos, os grauvaques e os gneisses (Pena & Cabral, 1996). 

Esta região encontra-se numa zona de transição de um padrão climático tipicamente mediterrânico, a sul, 

para outro temperado de feição atlântica, a norte (Pena & Cabral, 1996). A temperatura média anual é de 

10ºC, sendo o Verão curto, seco e fresco e o Inverno longo, frio e abundante em chuvas e neve, com 

precipitações médias anuais acima dos 1000 mm (Ribeiro & Lautensach, 1987). 

Em relação ao zonamento fitoclimático, o Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro insere-se numa 

área que pertence à Região Mediterrânica, a qual apresenta características das Zonas Mesomediterrânica 

e Supramediterrânica (Pena & Cabral, 1996), inserindo-se no domínio da aliança Quercion ocidental, 

caracterizada pelo predomínio das árvores de folha caduca, dominadas pelo carvalho-alvarinho (Quercus 

robur), abaixo dos 600 m e pelo carvalho-negral (Quercus pyrenaica), acima daquela altitude (Ribeiro & 
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Lautensach, 1987). Contudo, a área de implantação do projeto e envolvente próxima está totalmente 

desprovida de vegetação arbórea. Hoje em dia, as manchas de carvalhal autóctone são já pontuais, tendo 

sido substituídas, por ação humana, por florestas de produção dominadas por espécies exóticas, como o 

pinheiro-bravo (Pinus pinaster) ou o eucalipto (Eucalyptus sp.). Atualmente, vastas áreas de mato, 

resultantes da degradação e destruição da floresta primitiva (através do sobrepastoreio e incêndios), 

dominam estas serras. Estes matos são caracterizados por espécies arbustivas como a giesta (Cytisus sp.), 

a carqueja (Pterospartum tridentatum), o tojo (Ulex sp.), a urze (Erica sp.), a esteva (Cistus sp.) e o sargaço 

(Halimium alyssoides) (Pena & Cabral, 1996). 

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro está inserido na Zona Especial de Conservação (ZEC) 

Serra de Montemuro, incluído na 1ª Fase da Lista Nacional de Sítios da Rede Natura 2000, aprovada pela 

Resolução do Conselho de Ministros nº 142/97 de 28 de agosto. A importância desta ZEC da Rede Natura 

2000, que ocupa uma área total de 38,760 ha, advém, para além da presença do Lobo Ibérico, do facto de 

se tratar de uma região montanhosa com uma grande biodiversidade, resultado do bom estado de 

conservação dos vários tipos de habitat naturais presentes, alguns deles de considerável valor 

conservacionista, como as turfeiras ativas ou os urzais higrófilos (habitat prioritário). Efetivamente, na ZEC 

Serra de Montemuro, ocorrem quinze habitats naturais do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

fevereiro, dos quais quatro são considerados prioritários. 
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Figura 1 – Enquadramento da área de estudo em área de conservação da natureza 

No que diz respeito ao local exato de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, o 

coberto vegetal é dominado por matos rasteiros, com abundância de urzes e tojo, intercalados por 

afloramentos rochosos graníticos. Nas zonas de maior compensação hídrica predominam os urzais 

higrófilos e as turfeiras. 

Foram cartografados na área de estudo quatro habitats naturais (4020* - Charnecas húmidas atlânticas 

temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix; 4030 - Charnecas secas europeias, 8220 - Vertentes rochosas 

siliciosas com vegetação casmofítica e 8230 - Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-

Scleranthion ou da Sedo Albi-Veronicion dillenii), classificados nos termos do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 

156-A/2013, de 8 de novembro, sendo um prioritário (habitat 4020*).  
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1.4 ENQUADRAMENTO LEGAL 

A elaboração do presente relatório de monitorização cumpre o exposto na legislação em vigor, 

designadamente o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, conforme 

republicação contante no Anexo II do 152-B/2017, de 11 de dezembro, que procede à sua última alteração, 

bem como a Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, que define o conteúdo e estrutura dos relatórios de 

monitorização. 

De acordo com a legislação à data em vigor, o EIA do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

apresenta diretrizes para um programa de monitorização para os descritores considerados mais sensíveis. 

Entre eles foi previsto o Plano de Monitorização da Flora e Vegetação, onde se enquadra o presente 

relatório. 

1.5 APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

O presente relatório de monitorização seguiu, conforme referido anteriormente, a estrutura definida na 

Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

O seu conteúdo foi adaptado ao âmbito dos trabalhos efetuados, tal como previsto nesta mesma Portaria, 

tendo sido organizado em seis capítulos: 

• Capítulo 1: Introdução – descrição dos objetivos e âmbito da monitorização. É ainda apresentada 

uma descrição dos limites espaciais e temporais deste plano de monitorização, o enquadramento 

legal, a estrutura do relatório e a equipa técnica envolvida no plano de monitorização; 

• Capítulo 2: Antecedentes – referências a documentos e antecedentes; 

• Capítulo 3: Descrição do Programa de Monitorização – referência ao período de amostragem e 

descrição das metodologias de campo e de análise de dados; 

• Capítulo 4: Resultados – apresentação dos resultados obtidos nas campanhas de amostragem; 

• Capítulo 5: Síntese de Resultados e Conclusões – síntese dos principais resultados da 

monitorização e análise da adequabilidade do plano de monitorização; 

• Capítulo 6: Bibliografia. 
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1.6 AUTORIA TÉCNICA DO RELATÓRIO 

A autoria e a responsabilidade técnica deste relatório, bem como todo o trabalho de campo, é do biólogo 

Marco Caetano, sob a coordenação da Engª Albertina Gil. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES RELACIONADOS COM O PROCESSO DE AIA 

O Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro foi submetido ao 

processo de Avaliação de Impacte Ambiental (Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3343) 

em 28 de dezembro de 2019. Após a apreciação técnica da documentação recebida, a autoridade de AIA 

considerou, com base na apreciação efetuada pela Comissão de Avaliação (CA), não estarem reunidas as 

condições para ser declarada a conformidade do EIA, considerando para tal indispensável a apresentação 

de elementos adicionais (ofício Ref.ª S037557-202006-DAIA.DAP). 

Durante o período de resposta aos elementos adicionais ao EIA o promotor do projeto recebeu um parecer 

da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACON), referindo que as localizações dos aerogeradores se 

situavam numa zona de território de constituição de servidão radioelétrica para proteção da Estação Remota 

de Montemuro, da ANACOM. Esta condicionante inviabilizou a localização dos aerogeradores nos locais 

propostos. 

Perante esta situação, o promotor procurou locais alternativos, mas todas as possibilidades ficariam sempre 

fora da área de estudo considerada no EIA face aos condicionalismos técnico e ambientais existentes. 

Face ao exposto, o promotor do projeto solicitou à autoridade de AIA esclarecimento se seria possível, no 

âmbito da resposta ao pedido de elementos adicionais, apresentar uma nova implantação do projeto, ainda 

que localizado fora da área de estudo considerada no EIA, seria muito próximo desta, e com características 

semelhantes. 

No dia 23 de novembro de 2020, foi rececionado o ofício Ref.ª. S064794-202011-DAIA.DAP da APA 

referindo que: “a fase em que o procedimento de avaliação de impacte ambiental se encontra (suspenso 

para entrega de elementos adicionais) não é compatível com apresentação de um novo projeto localizado 

fora da área de estudo considerada no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) submetido e sobre o qual foi 

instruído esse mesmo procedimento. Neste sentido, poderá V/ Exa. optar por prosseguir com o 

procedimento de AIA e apresentar resposta ao pedido de elementos adicionais que v/ foi remetido, 

mantendo o projeto na área de estudo, ou optar pelo encerramento deste procedimento e pela submissão 

do novo projeto e respetivo EIA”. 

Na impossibilidade de manter os aerogeradores no local apresentado no EIA, o promotor do projeto optou 

pelo encerramento do procedimento em curso e apresentar um novo EIA a fim de que fosse iniciado um 

novo procedimento de AIA. 
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Na Figura 2 apresenta-se a implantação do projeto de execução inicial submetido a Procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA n.º 3343) e do projeto do novo procedimento de AIA n.º 3436. 

 

 

Figura 2 – Alteração do projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

Após análise ao novo EIA, foi solicitado pela APA, através do Ofício n.º DAIA.DAPP.00072.2021, a 

apresentação de um conjunto de elementos adicionais para clarificar e complementar a informação contida 

no EIA. De forma a dar cumprimento a essa solicitação, a Eólica da Cabreira, S. A., apresentou um 

Aditamento ao EIA. 
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Após a entrega dos elementos adicionais, a APA considerou que, de uma maneira geral, a informação 

contida no Aditamento dava resposta às questões levantadas pela Comissão de Avaliação (CA), pelo que 

foi declarada a conformidade do EIA. Sem prejuízo de ter sido declarada a conformidade do EIA, a CA 

considerou que persistiam questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que solicitou a 

apresentação de elementos complementares (Ofício n.º S061987-202110-DAIA.DAP), os quais foram 

entregues pelo proponente. 

No âmbito do procedimento de AIA e face ao parecer emitido pela Comissão de Avaliação (CA), e atendendo 

em particular à pronúncia sectorial do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 

entendeu a autoridade de AIA pertinente desencadear o procedimento previsto no n.º 2 do artigo 16º do 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, no sentido do projeto ser reestruturado 

de modo a minimizar os impactes identificados. 

Face ao parecer rececionado, o promotor do projeto optou pela instalação de um só aerogerador no âmbito 

do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, o AG13, no mesmo local previsto no EIA apresentado 

a AIA (Figura 3), sendo, portanto, considerado este projeto reestruturado no presente PMFV. 



  

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO 

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA FLORA E VEGETAÇÃO 

RELATÓRIO 01 – ANO 0 - FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO 

 

 

RM_FloraVeget_202206_PA_SPEPinheiro_VB.docx 
10 

  

Figura 3 – Alteração do projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

após parecer da CA. 

No EIA foi proposta a implementação de um programa de monitorização da flora e vegetação que o promotor 

do projeto assumiu desde logo, e é nesse contexto que se apresenta o presente relatório de monitorização 

da flora e vegetação, referente às campanhas realizadas durante a fase anterior à construção do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

Esta tomada de posição do promotor é relevante para que a obtenção de informação previamente a qualquer 

intervenção seja suficiente para permitir análises futuras de avaliação de impactes (um ano de monitorização 

para estabelecer a situação de referência). 
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2.2 ANTECEDENTES RELACIONADOS COM O PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA FLORA E 

VEGETAÇÃO 

O PMFV previsto no âmbito do Processo de AIA contempla a monitorização dos seguintes parâmetros: 

I. Composição florística de locais intervencionados em fase de obra e de locais adjacentes a estes 

(áreas de controlo); 

II. Abundância de todas as espécies em locais intervencionados e em locais adjacentes a estes 

(áreas de controlo); 

III. Estado de conservação dos endemismos florísticos e dos habitats incluídos no Anexo B-I do 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (atualizado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 

de novembro), e das manchas significativas de espécies de flora protegidas e/ou com estatuto 

de ameaça na área de influência do projeto. 

Uma vez que ainda não houve qualquer parecer sobre a monitorização proposta (o processo de AIA 

ainda está em curso), tomou-se como válido o âmbito e a metodologia proposta no EIA, tendo sido 

essa a referência para o desenvolvimento da monitorização previa à instalação do projeto, sendo a 

mesma apresentada em capítulo próprio deste relatório.   

 

2.3 DESCRIÇÃO DE EVENTUAIS RECLAMAÇÕES 

Até ao momento, não se conhecem reclamações ou controvérsias relativas a aspetos relacionados com a 

flora e vegetação existente na área afeta ao projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, 

abrangida pelo presente plano de monitorização. 



  

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO 

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA FLORA E VEGETAÇÃO 

RELATÓRIO 01 – ANO 0 - FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO 

 

 

RM_FloraVeget_202206_PA_SPEPinheiro_VB.docx 
 

12 

3 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

3.1 PERÍODO DE AMOSTRAGEM 

Os trabalhos efetuados e descritos neste relatório referem-se ao primeiro ano de monitorização (2021), que 

decorreu durante a fase prévia à construção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, tendo sido 

realizadas 2 campanhas durante os meses de maio e outubro de 2021, correspondendo, respetivamente às 

campanhas de Primavera e de Outono, conforme já referido anteriormente.  

3.2 PARÂMETROS AVALIADOS 

Nas campanhas de monitorização realizadas durante a Fase Prévia à construção do Sobreequipamento do 

Parque Eólico de Pinheiro foram avaliados os seguintes parâmetros: 

I. Identificação de eventuais fatores de perturbação. 

II. Caraterização e Avaliação das comunidades vegetais/habitats e de espécies flora com interesse 

para a conservação. 

III. Registo da presença de espécies de flora exótica com carácter invasor. 

3.2.1 Identificação de eventuais fatores de perturbação 

A identificação dos fatores de perturbação baseou-se na observação direta de tipos de intervenção ou 

atividades realizadas na área afeta ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro que colocassem em 

causa o estado de conservação das comunidades vegetais ou espécies de flora. 

3.2.2 Caraterização e Avaliação das comunidades vegetais/habitats e de espécies flora 

com interesse para a conservação 

Para avaliar as comunidades vegetais/habitats naturais foram considerados quatro critérios, os quais 

resumem todos os critérios vulgarmente utilizados em avaliação de fitocenoses:  

▪ De acordo com a proximidade ou grau de semelhança (ou afastamento) relativamente ao coberto 

vegetal primitivo; 

▪ De acordo com a presença ou ausência de espécies raras ou ameaçadas; 

▪ De acordo com a presença de habitats classificados nos termos do Anexo I da Diretiva 92/43/CEE, 

transposta para a legislação portuguesa no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99 (com as devidas 

alterações constantes do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e do Decreto-Lei n.º 

156-A/2013, de 8 de novembro); 

▪ De acordo com a presença de formações vegetais raras no contexto nacional. 
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A aplicação do primeiro critério baseia-se nos seguintes pressupostos: 

▪ As fitocenoses apresentam uma marcada regularidade na sua composição, mostrando 

combinações de espécies características - unidades de comunidades vegetais - de acordo com a 

natureza edáfica e climática do meio. Por este motivo, é possível determinar, para cada local, as 

fitocenoses que se sucedem ao longo do tempo, a partir da etapa climácica, devido às ações de 

destruição naturais ou antropogénicas; 

▪ Nesta perspetiva, o valor ecológico máximo de uma dada área corresponde à etapa clímax. Assim, 

cada fitocenose que se estabelece desde as comunidades climácicas até à desertificação traduz-se 

numa diminuição do seu valor. Isto é, quanto maior é o afastamento de determinada estrutura de 

vegetação em relação ao clímax, menor o seu valor natural; 

▪ As comunidades mais próximas do clímax apresentam, também, maior sensibilidade uma vez que, 

após um episódio de perturbação, o período necessário para o seu restabelecimento é mais longo 

do que o período necessário para o restabelecimento de uma etapa pioneira. 

Foram consideradas como espécies RELAPE as apresentadas no portal da Flora-On, as abrangidas na 

Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental (LVFV) (Carapeto, A. et al, 2020) e as listadas 

nos anexos do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. 

Relativamente à presença de habitats naturais classificados pelo Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, 

de 8 de Novembro (que procede à alteração do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril), utilizaram-se os 

critérios constantes do manual interpretativo publicado pela Comissão Europeia (Romão, 1996), do trabalho 

realizado pela Associação Lusitana de Fitossociologia no âmbito do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 

do ICNF (ICN, 2006) e dos dados constantes do Estudo de Impacte Ambiental do presente projeto. 

3.2.3 Presença de espécies de flora exótica com caráter invasor 

A presença de espécies de flora exótica com caráter invasor teve por base a Lista Nacional de Espécies 

Invasoras do Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de junho, que regula a introdução na natureza de espécies 

exóticas. 

Toda a área afeta ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro foi percorrida a pé ou de automóvel 

para observação de espécies exóticas, independentemente de constarem, ou não, no anexo do referido 

diploma legal. 

3.3 LOCAIS DE AMOSTRAGEM 

Toda a área afeta ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro foi prospetada, tendo havido especial 

interesse nas áreas que serão sujeitas a intervenção durante a fase de construção e que no final serão 

sujeitas a requalificação ambiental, nomeadamente: 
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▪ Zona envolvente ao futuro aerogerador (incluindo a respetiva plataforma de montagem); 

▪ Zonas ao longo das quais será aberta a vala para instalação dos cabos elétricos subterrâneos; 

▪ Zonas adjacentes ao futuro acesso a construir; 

▪ Zona do estaleiro. 

3.4 AMOSTRAGEM E MÉTODO DE TRATAMENTO DE DADOS 

3.4.1 Caraterização e Avaliação das comunidades vegetais/habitats e de espécies de 

flora com interesse para a conservação 

3.4.1.1 Inventários florísticos 

Toda a área afeta ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro foi percorrida a pé ou de automóvel, 

tendo-se comparado cada estrutura de vegetação com os critérios de diagnose constantes dos documentos 

legais anteriormente referidos, tendo sido, posteriormente, introduzida em formato SIG a informação 

recolhida. 

A prospeção foi também direcionada para a identificação in situ dos taxa sensíveis, raros, endémicos ou 

protegidos referidos no Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, apresentadas no portal da Flora-On 

e as abrangidas na Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental (LVFV) (Carapeto, A. et al, 

2020), cuja ocorrência no local em estudo é provável, dada a sua localização e as condições ecológicas 

existentes. 

Durante as campanhas de monitorização foram também realizados inventários florísticos e identificadas as 

unidades fitossociológicas (sintaxa) e os habitats naturais constantes do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-

A/2013, de 8 de novembro. As percentagens de cobertura específica foram estimadas pelo método de 

Braun-Blanquet, que pontua o grau de cobertura (abundância) de cada espécie botânica de acordo com os 

critérios apresentados no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Índice de abundância/dominância de Braun-Blanquet (Géhu & Rivas-Martínez, 1981) e 
respetivas correspondências percentuais de cobertura e valores numéricos usados nos cálculos. 

                      

Classificação % de cobertura Valor numérico 

r 
Indivíduos raros ou isolados e que cobrem menos de 

0,1% da área 
0.1 

+ 
Indivíduos pouco abundantes, de muito fraca cobertura e 

que cobrem entre 0,1 % a 1% da área 
0.5 

1 
Indivíduos bastante abundantes, mas de fraca cobertura 

e que cobrem de 1% a 10% da área 
3 

2 
Indivíduos muito abundantes e que cobrem pelo menos 

de 10% a 25% da área 
15 

3 
Número qualquer de indivíduos que cobrem de 25% a 

50% da área 
37.5 

4 
Número qualquer de indivíduos que cobrem de 50% a 

75% da área 
62.5 

5 
Número qualquer de indivíduos que cobrem mais de 

75% da área 
87.5 

 

A realização de inventários florísticos estendeu-se também à proximidade das áreas que serão 

intervencionas durante a fase de construção, tendo por finalidade obter dados de áreas controlo que deverão 

apresentar a mesma composição vegetal das áreas a intervencionar que serão sujeitas a requalificação 

ambiental.  

Para se ter um bom conhecimento da área de estudo, e assim melhor selecionar os pontos de amostragem 

a utilizar na monitorização, foram efetuados 10 levantamentos florísticos em vários locais da área de estudo, 

cujas localizações são apresentadas na Figura 4. Contudo, dada a homogeneidade da área de estudo, para 

efeitos de dados base para comparação com levantamentos futuros, apenas foram considerados 7 

inventários florísticos, distribuídos conforme indicado na Figura 4. As coordenadas geográficas destes 

inventários florísticos, estão no Sistema de Coordenadas Geográficas ETRS89 e são apresentadas no 

Quadro 2. 
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Quadro 2 – Distribuição dos inventários florísticos a considerar em futuras monitorizações e respetivas 
coordenadas geográficas. 

N.º do 

Inventário 
Infraestrutura Coordenadas (X; Y) 

1 Aerogerador 13 (AG13) 12812,429; 143819,310 

2 Vala de cabos (VC1) 13471,357; 144967,148 

3 Vala de cabos (VC2) 12679,768; 144072,602 

4 Vala de cabos (VC3) 13029,033; 144561,100 

5 Acesso ao Aerogerador (AC1) 12597,256; 143986,701 

6 Acesso ao Aerogerador (AC2) 12531,617; 144071,874 

7 Estaleiro (E) 13222,972; 145171,701 

 

Figura 4 – Locais de realização de levantamentos florísticos 
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Para caraterizar as etapas de sucessão ecológica foram identificados os tipos fisionómicos (ou fitotipos), 

pois as etapas mais precoces da sucessão ecológica são caracterizadas essencialmente por terófitos e 

hemicriptófitos e as etapas mais avançadas por caméfitos e fanerófitos.  

Os tipos fisionómicos identificados representam o seguinte: 

• Terófito (Te) – planta anual cujas gemas de renovo provêm da germinação de sementes;  

• Hemicriptófito (He) – planta com as gemas de renovo situadas na superfície do solo, muitas vezes 

envolvidas por folhas em forma de roseta; 

• Caméfito (Ca) – planta perene cujas gemas de renovo se situam a menos de 25 cm da superfície 

do solo; 

• Nanofanerófito (Na) – Plantas perenes com gemas de renovo muito acima do solo, podendo estar 

ou não protegidas por escamas. São plantas lenhosas que vão crescendo de ano para ano. As 

gemas de renovo encontram-se entre 0,5 e 2m;  

• Geófito (Ge) – planta não aquática com as gemas de renovo enterradas (tubérculo, bolbo ou rizoma) 

 

3.4.2 Relação dos dados com as características do projeto ou do ambiente exógeno 

Neste Ano 0, fase prévia à construção, não há fatores de atividade associada ao projeto a considerar. 

Quanto a fatores exógenos, não se reconheceram atividades que tenham causado destruição direta ou 

alteração da vitalidade ou funcionalidade das comunidades a monitorizar, bem como não houve nenhuma 

anomalia climática que pudesse ser inequivocamente considerada causa de influência nos resultados. 

Esta observação será anualmente atualizada e apresentada nos relatórios de monitorização anuais a 

apresentar à Comissão de Avaliação (CA). 

 

3.4.3 Critérios de avaliação dos dados 

Os dados obtidos durante as campanhas de amostragem da Fase Prévia à Construção servirão de base de 

comparação com os obtidos nas campanhas das fases seguintes (Fase de Construção e Fase de 

Exploração). 

Em todas as fases do projeto será avaliada a riqueza específica e a taxa de cobertura vegetal das áreas 

intervencionadas que foram sujeitas a requalificação ambiental e das áreas controlo, para avaliar a 

recuperação da vegetação dessas áreas intervencionadas.  
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4 RESULTADOS 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAIS FATORES DE PERTURBAÇÃO 

Durante as campanhas de monitorização não foram identificados fatores de perturbação que colocassem 

em causa a integridade das unidades de vegetação/habitats naturais.  

 

4.2 CARATERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS COMUNIDADES VEGETAIS/HABITATS E DE ESPÉCIES 

FLORA COM INTERESSE PARA A CONSERVAÇÃO 

Nas campanhas de monitorização foram identificados 4 habitats naturais, classificados no âmbito do Anexo 

B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, designadamente: 

• 4020* - Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix  

• 4030 - Charnecas secas europeias (subtipo 4030pt2 – Tojais e urzais-tojais galaico-portugueses 

não litorais); 

• 8220 - Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica; 

• 8230 - Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion 

dillenii. 

No Quadro 3 são quantificadas as áreas em valores absolutos (ha) e relativos (%), de cada um dos habitats 

naturais/mosaicos de habitats identificados na área de estudo do projeto do Sobreequipamento do Parque 

Eólico de Pinheiro, cuja representação cartográfica consta do Anexo I. 

Quadro 3 - Áreas em valores absolutos (ha) e relativos (%) 

Unidade de Vegetação Habitat Subtipo 

Área 

(ha) (%) 

Matos baixos secos 4030 pt 2 13,68 36,16 

Matos húmidos 4020* - 0,30 0,80 

Afloramentos rochosos 8220+8230 - 2,65 7,01 

Mosaicos de afloramentos rochosos 

com matos baixos secos 
8220+8230

+4030 
- 18,88 49,91 

Infraestruturas eólicas existentes - - 2,31 6,11 

TOTAL 37,84 100,00 

                  (*) Valor relativo à totalidade da área de estudo (37,84 ha). 
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Nos parágrafos seguintes são caracterizadas as unidades vegetais, relativamente à sua composição 

florística (principais espécies), distribuição e respetiva correspondência com os habitats do Anexo B-I do 

Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. 

 

4.2.1 Matos húmidos (Habitat prioritário 4020*) 

No âmbito da classe Calluno-Ulicetea, foram identificados matos higrófilos de Erica ciliaris e Erica tetralix, 

correspondentes ao habitat 4020* subtipo Urzais-tojais orófilos.  

Este habitat, de carácter prioritário, que é mais frequente em zonas depressionárias e mais húmidas ou ao 

longo de pequenas linhas de água, evidencia sinais de elevada degradação pela pouca expressividade das 

espécies bioindicadoras e grande abundância de fetos (Pteridium aquilinum). 

 

Fotografia 1 – Habitat 4020* muito degradado por Pteridium aquilinum 

 

O inventário florístico efetuado neste habitat revelou a presença de Erica ciliaris, Ulex minor, Calluna 

vulgaris, Potentilla erecta e Sphanum sp, permitindo a sua classificação no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 

156-A/2013, de 8 de novembro.  

 

4.2.2 Matos baixos (Habitat 4030)  

A generalidade da área de estudo está ocupada por matos caracterizados pela presença de ericáceas e 

fabáceas, enquadrados na Classe Calluno-Ulicetea e classificados no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-

A/2013, de 8 de novembro, como Habitat 4030 - Charnecas secas europeias. Estas formações arbustivas 
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resultam da degradação das florestas climácicas, por efeito do fogo (muitas vezes relacionado com as 

atividades de pastorícia), pisoteio e subsequente erosão dos horizontes superficiais do solo, e apresentam 

um elevado grau de resiliência.  

 

Fotografia 2 - Aspeto geral dos matos baixos existentes na área de estudo 

 

A única Ordem da Península Ibérica é a Ulicetalia minoris, caracterizada pela presença de espécies do 

género Ulex (Aguiar, 2001), entre outros (eg. Agrostis curtisii, Erica scoparia, Erica cinerea, Halimium 

lasianthum subsp. alyssoides, Calluna vulgaris). Os matos mesofílicos e de solos mais secos correspondem 

a urzais atlânticos ricos em espécies dos géneros Cistus, Halimium, Pterospartum, Ulex, Erica e Lavandula 

da aliança Ericion umbellatae, podendo ocorrer mosaicos das associações fitossociológicas (ou 

comunidades derivadas destas) Ulici minoris-Ericetum umbellatae (matos baixos, acidófilos, sujeitos a 

Genistello tridentatae – Ericetum cinereae (associação acidófila de solos ricos em matéria orgânica e bem 

drenados, dominados por Erica umbellata, Pterospartum tridentatum e Halimium lasianthum subsp. 

alyssoides). 

 

4.2.3 Afloramentos rochosos (habitats 8220 e 8230) 

Visto tratar-se duma área cuminal, é natural a presença de afloramentos rochosos com vegetação pioneira 

crassifólia não calcícola, musgos e algumas gramíneas cespitosas. Fitossociologicamente, estas 

comunidades pertencem à classe Asplenietea trichomanis e Sedo-Scleranthetea, e os habitats onde se 

integram correspondem às Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica (habitat 8220) e às 

Rochas siliciosas com vegetação pioneira de Sedo-Scleranthion ou de Sedo albi-Veronicion dillenii (habitat 

8230).  
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A flora associada a estes locais é muito característica, embora apresente baixa diversidade e densidade. 

Ocorrem Sedum brevifolium, Sedum hirsutum, Sedum arenarium, Micropyrum tenellum, Digitalis purpurea 

(Dedaleira), Agrostis truncatula, entre outras espécies. Foi também observado, embora fora da área de 

estudo, a espécie Silene acutifolia, um endemismo ibérico que, embora não conste do Anexo B-II do 

Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, apresenta uma distribuição geográfica restrita, pelo que o 

habitat onde esta espécie ocorre apresenta alguma relevância do ponto de vista da conservação das 

espécies. 

 

Fotografia 3 - Aspeto geral dos afloramentos rochosos granitos existentes na área de estudo 

Estes habitats raramente surgem isolados na área estudada, coexistindo, na generalidade dos locais, em 

mosaico com os matos baixos secos (habitat 4030).  

 

4.2.4 Avaliação da integridade dos habitats naturais 

No que respeita à avaliação da integridade dos habitats naturais constantes do Anexo B-I do Decreto-Lei 

n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, concluiu-se que os valores de densidade, abundância e riqueza 

específica são baixos, tendo como referência os mesmos habitats noutros locais com condições 

edafoclimáticas idênticas na região Norte do país.  

Na origem desta degradação fitocenótica está a elevada pressão antrópica a que se tem assistido ao longo 

destes anos, sobretudo decorrente dos incêndios florestais e da pastorícia. 

4.2.5 Inventários Florísticos 

Nos locais próximos do sítio onde está prevista a implantação do aerogerador (e respetiva plataforma de 

montagem), bem como ao longo do traçado da vala de cabos elétricos e junto ao acesso a construir, foram 
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realizados 7 inventários florísticos, para que sirvam de base de referência aos relatórios de monitorização a 

realizar posteriormente em fase de construção e de exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico de 

Pinheiro. Os resultados dos inventários florísticos realizados nas duas campanhas de monitorização 

constam do Quadro 4 e a sua representação gráfica é apresentada na Figura 5 e na Figura 6.  

Quadro 4 – Inventários florísticos realizados em fase prévia à construção em áreas controlo. 

Inventário N.º: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Local AG13 AC1 AC2 VC1 VC2 VC3 E 

Riqueza 
Específica 

19 33 19 18 20 19 25 

Fitotipo Taxon        

Caméfito 

Arenaria montana   +   +     + 

Armeria beirana   + r   r +   

Erica australis             2 

Erica cinerea   +           

Polygala vulgaris         r   + 

Sedum arenarium + +           

Sedum brevifolium + + +   +     

Sedum hirsutum   +           

Geófito 

Allium sphaerocephalon   r           

Asphodelus macrocarpus 
subsp. macrocarpus 

1 2 2   +     

Crocus serotinus +   r   +     

Gagea soleirolii + + r   r     

Narcissus bulbocodium       +       

Ornithogalum concinnum   +     r     

Pteridium aquilinum + +     +   2 

Ranunculus repens       +   + + 

Scilla sp.             + 

Hemicriptófito 

Agrostis curtisii       +   + 1 

Agrostis stolonifera     1 +   1 1 

Agrostis truncatula subsp. 
commista 

3 2 2 3 2 2 2 

Avenula sulcata subsp. 
sulcata 

  +           

Carex binervis       1     + 

Daucus carota             r 

Digitalis purpurea subsp. 
purpurea 

      +   r   

Festuca indigesta + + +   +     

Juncus effusus subsp. 
effusus 

      +   +   

Pedicularis sylvatica             + 

Plantago lanceolata             r 

Potentilla erecta             + 

Rumex acetosella subsp. 
angiocarpus 

+ + +   + + + 

Silene acutifolia   +           
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Inventário N.º: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Local AG13 AC1 AC2 VC1 VC2 VC3 E 

Riqueza 
Específica 

19 33 19 18 20 19 25 

Fitotipo Taxon        

Stipa gigantea   +           

Umbilicus rupestris   +       +   

Nanofanerófito 

Calluna vulgaris             + 

Cytisus multiflorus 1 2 1   +     

Cytisus striatus   +           

Erica arborea       1     + 

Erica umbellata + +   + + +   

Halimium lasianthum 
subsp. alyssoides 

1 1 1 2 1 2 2 

Pterospartum tridentatum 2 2 2 1 2 1   

Ulex minor 1 2 2 2 2 2 2 

Terófito 

Aira praecox + + +     +   

Anthoxanthum aristatum   + +   + +   

Hypochaeris glabra   +   +     + 

Hypochaeris radicata   + r +       

Jasione montana   + r   + + + 

Logfia minima + +     +     

Lotus corniculatus subsp. 
carpetanus 

            + 

Micropyrum tenellum + + +     +   

Molineriella laevis + +       + + 

Myosotis discolor            + 

Ornithopus perpusillus       +       

Senecio lividus            + 

Teesdalia nudicalis + + + + + +   
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Figura 5 - Valores absolutos de riqueza específica na área de estudo. 

No total das 7 áreas inventariadas foram observadas 54 espécies florísticas. O ponto de amostragem onde 

foi inventariado o maior número de espécies foi no AC1, com 33 espécies. Este ponto localiza-se numa área 

com afloramentos rochosos, que representa um local de refúgio para espécies rupícolas e fissurícolas. Com 

menos espécies (18) surge o ponto de amostragem VC1, localizado numa área mais degradada, no local 

de atravessamento da vala de cabos a construir. 

No gráfico da Figura 6 são apresentados os valores de cobertura vegetal determinados em cada uma das 

áreas inventariadas, tendo em conta o índice a abundância-dominância atribuído a cada uma das espécies 

observadas. 

O maior valor de taxa de cobertura vegetal foi registado no ponto de amostragem referente ao acesso ao 

aerogerador (AC1), com (91,1%), tendo sido também nesta área que foi inventariado o maior número de 

espécies (33). O valor da taxa de cobertura registado na área de atravessamento da vala de cabos a 

construir (VC2) é o mais baixo (54,4%), tratando-se de uma zona mais empobrecida floristicamente que o 

local de amostragem anterior, por apresentar algum solo nu. 
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 Figura 6 - Taxa de cobertura vegetal  

4.2.6 Espécies de flora 

As campanhas de monitorização realizadas na área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico de 

Pinheiro permitiram elaborar o catálogo florístico constante do Quadro 5, onde estão incluídos os nomes 

científicos dos táxones por ordem alfabética, bem como a indicação da família a que cada um pertence e o 

respetivo tipo fisionómico1 (Fitotipo). 

Quadro 5 - Lista de espécies de flora observadas na área de estudo do Sobreequipamento do Parque 

Eólico de Pinheiro 

FAMÍLIA TIPO FISIONÓMICO TAXON 

AMARYLLIDACEAE 
Geófito Allium sphaerocephalon 

Geófito Narcissus bulbocodium 

APIACEAE Hemicriptófito Daucus carota 

ASPARAGACEAE 
Geófito Ornithogalum concinnum 

Geófito Scilla sp. 

ASTERACEAE 

Terófito Hypochaeris glabra 

Terófito Hypochaeris radicata 

Terófito Logfia minima 

Terófito Senecio lividus 

 

1 O fitotipo, ou tipo fisionómico, de uma espécie está relacionado com a posição das gemas de renovo. 
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FAMÍLIA TIPO FISIONÓMICO TAXON 

BORAGINACEAE Terófito Myosotis discolor 

BRASSICACEAE Terófito Teesdalia nudicalis 

CAMPANULACEAE Terófito Jasione montana 

CARYOPHYLLACEAE 
Caméfito Arenaria montana 

Hemicriptófito Silene acutifolia 

CISTACEAE Nanofanerófito Halimium lasianthum subsp. alyssoides 

CRASSULACEAE 

Caméfito Sedum arenarium 

Caméfito Sedum brevifolium 

Caméfito Sedum hirsutum 

Hemicriptófito Umbilicus rupestris 

CYPERACEAE Hemicriptófito Carex binervis 

ERICACEAE 

Caméfito Erica australis 

Caméfito Erica ciliaris 

Caméfito Erica cinerea 

Nanofanerófito Calluna vulgaris 

Nanofanerófito Erica arborea 

Nanofanerófito Erica umbellata 

FABACEAE 

Nanofanerófito Cytisus multiflorus 

Nanofanerófito Cytisus striatus 

Nanofanerófito Pterospartum tridentatum 

Nanofanerófito Ulex minor 

Terófito Lotus corniculatus subsp. carpetanus 

Terófito Ornithopus perpusillus 

HYPOLEPIDACEAE Geófito Pteridium aquilinum 

IRIDACEAE Geófito Crocus serotinus 

JUNCACEAE Hemicriptófito Juncus effusus subsp. effusus 

LILIACEAE Geófito Gagea soleirolii 

OROBANCHACEAE Hemicriptófito Pedicularis sylvatica 

PLANTAGINACEAE 
Hemicriptófito Digitalis purpurea subsp. purpurea 

Hemicriptófito Plantago lanceolata 

PLUMBAGINACEAE Caméfito Armeria beirana 

POACEAE 

Hemicriptófito Agrostis curtisii 

Hemicriptófito Agrostis stolonifera 

Hemicriptófito Agrostis truncatula subsp. commista 

Hemicriptófito Avenula sulcata subsp. sulcata 

Hemicriptófito Festuca indigesta 

Hemicriptófito Stipa gigantea 

Terófito Aira praecox 

Terófito Anthoxanthum aristatum 

Terófito Micropyrum tenellum 



  

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO 

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA FLORA E VEGETAÇÃO 

RELATÓRIO 01 – ANO 0 - FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO 

 

 

RM_FloraVeget_202206_PA_SPEPinheiro_VB.docx 
 

27 

FAMÍLIA TIPO FISIONÓMICO TAXON 

Terófito Molineriella laevis 

POLYGALACEAE Caméfito Polygala vulgaris 

POLYGONACEAE Hemicriptófito Rumex acetosella subsp. angiocarpus 

RANUNCULACEAE Geófito Ranunculus repens 

ROSACEAE Hemicriptófito Potentilla erecta 

XANTHORRHOEACEAE Geófito Asphodelus macrocarpus subsp. macrocarpus 

 

O valor de riqueza específica é reduzido, tendo sido identificadas apenas 55 espécies na área afeta à 

monitorização do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, distribuídas por 26 famílias. A 

caraterização da riqueza específica da área de estudo, assim como a representatividade de cada tipo 

fisionómico, é apresentada no Quadro 6. 

Quadro 6 – Valores absolutos e relativos de riqueza específica  

 

Fitotipo 
Riqueza específica 

(n.º espécies) 
% 

Ca 9 16,36 

Ge 9 16,36 

He 16 29,09 

Na 8 14,55 

Te 13 23,64 

TOTAL 55 100,00 
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Figura 7 – Valores absolutos de riqueza específica.  

Com 16 espécies identificadas, os hemicriptófitos (He) representam o fitotipo mais abundante na área de 

estudo, seguindo-se os terófitos (Te), com 13 espécies. As espécies bolbosas, os geófitos (Ge), e os 

caméfitos (Ca) estão representadas por 9 espécies, cada. As comunidades arbustivas, representadas pelos 

nanofanerófitos (Na), contam com 8 espécies.  

Estes resultados comprovam a acentuada degradação da área de estudo, onde as espécies características 

das etapas sucessionais das florestas climácicas se apresentam em forte dominância. As formações 

arbóreas autóctones estão ausentes e o que domina são as espécies anuais e os matos baixos resultantes 

da degradação das florestas climácicas por efeito dos sucessivos incêndios florestais e pastoreio. 

Durante as campanhas de monitorização, foram efetuadas prospeções dirigidas às espécies RELAPE 

potenciais para a área de estudo e sua área envolvente mais próxima. Foram, assim, observadas as 

seguintes espécies RELAPE 

• Silene acutifolia – Endemismo ibérico que floresce entre os meses de abril e agosto. Foi 

identificada em afloramentos rochosos da área de estudo. 
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Fotografia 4 – Silene acutifolia observada em afloramentos rochosos da área de estudo 

• Narcissus bulbocodium - taxon constante do Anexo B-V do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 

de novembro, comum em clareiras de matos e relvados. Foi observado no ponto de 

amostragem VC1, junto ao local de atravessamento da vala de cabos a construir. 

 

Fotografia 5 – Narcissus bulbocodium observado na área de estudo 
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4.2.7 Espécies de flora exótica e invasora 

Não foram observadas espécies de flora exótica com caráter invasor na área afeta à monitorização. A 

prospeção orientada para a identificação de núcleos ou indivíduos de espécies exóticas deverá prosseguir 

nas campanhas seguintes e, em caso de serem observados, deverão ser propostas medidas de controlo e 

erradicação imediatas. 

4.2.8 Elaboração da cartografia de Flora e Habitats Naturais na área a afetar pelo projeto 

Efetuadas as campanhas de monitorização, os dados recolhidos em campo foram introduzidos em formato 

SIG, para elaboração de uma cartografia detalhada dos habitats e das espécies de flora. No Anexo I 

apresenta-se a Cartografia de Flora e Habitats Naturais das áreas afetas ao Sobreequipamento do Parque 

Eólico de Pinheiro. 

4.3 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA PREVENIR OU REDUZIR IMPACTES  

Não se aplica nesta fase do Plano de Monitorização da Flora e Vegetação. 

4.4 COMPARAÇÃO COM OS IMPACTES PREVISTOS NO EIA 

Não se aplica nesta fase do Plano de Monitorização da Flora e Vegetação.  

Ainda não se observou qualquer impacte na área de monitorização uma vez que as obras de construção do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro ainda não começaram. 
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5 SÍNTESE DE RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Com o presente relatório pretende-se apresentar uma descrição das comunidades fitocenóticas presentes 

na área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, e do seu estado de 

conservação, no período prévio à sua construção (Ano 0). Esta descrição envolve a análise de alguns 

parâmetros ecológicos, como a riqueza e densidade das espécies de flora, bem como a caracterização dos 

habitats naturais onde estão inseridas.  

Os resultados aqui apresentados serão, assim, tomados como base de referência para posteriores análises 

estatísticas e comparativas com os dados recolhidos durante as monitorizações nas fases de construção e 

exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro.  

No decorrer das campanhas de monitorização que originaram o presente relatório concluiu-se que os 

valores de densidade, abundância e riqueza específica eram baixos, quando comparados com outras áreas 

da região Norte do país. Na origem desta degradação fitocenótica está a elevada pressão antrópica a que 

estas áreas estão permanentemente sujeitas, sobretudo relacionadas com incêndios florestais e, em 

algumas áreas, ações de desflorestação e pastoreio. 

Durante as campanhas de monitorização foram identificados 4 habitats naturais classificados nos termos do 

Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, designadamente: matos higrófilos de Erica 

ciliaris e Erica tetralix (habitat prioritário 4020*), charnecas secas europeias (habitat 4030), vertentes 

rochosas siliciosas com vegetação casmofítica (habitat 8220) e rochas siliciosas com vegetação pioneira de 

Sedo-Scleranthion ou de Sedo albi-Veronicion dillenii (habitat 8230).  

Foram observadas duas espécies RELAPE (Silene acutifolia e Narcissus bulbocodium). Silene acutifolia é 

um endemismo ibérico muito frequente em afloramentos rochosos graníticos da área de estudo. Já 

Narcissus bulbocodium foi observado na parcela inventariada junto à área prevista para o atravessamento 

da vala de cabos. 

Os inventários florísticos revelam áreas degradadas do ponto de vista fitocenótico, devido à ausência de 

comunidades climácicas, caraterizadas por formações arbóreas autóctones, e dominância dos matos baixos 

característicos das etapas de sucessão das florestas climácicas. As comunidades melhor conservadas e 

mais interessantes do ponto de vista da conservação, refugiam-se nas fendas dos afloramentos rochosos, 

pelo que se considera serem estes os locais mais interessantes, no que respeita à componente de flora da 

área de estudo. 

O trabalho de campo foi também orientado para a observação de espécie exóticas, essencialmente as que 

revelam caráter invasor e enquadradas na Lista do Anexo II do Decreto-lei n.º 92/2019, de 10 de junho, não 

tendo sido confirmado qualquer núcleo ou indivíduo. 
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Face ao exposto, e com o objetivo de fazer o acompanhamento da evolução da vegetação nas áreas afetas 

ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, o presente plano de monitorização irá prolongar-se 

durante a fase de construção, prevendo-se a sua continuação durante os primeiros três anos do período de 

exploração. 

5.1 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

Uma vez que se trata de um relatório de monitorização realizado em fase prévia à construção do 

empreendimento eólico, não são propostas alterações das medidas de mitigação preconizadas no EIA. 

5.2 ANÁLISE DA ADEQUABILIDADE DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO  

Os dados recolhidos permitem afirmar que o programa de monitorização aparenta ser adequado ao fim em 

vista. Contudo, nesta fase é ainda prematuro analisar a adequabilidade do programa de monitorização uma 

vez que ainda não foram implementadas ações no terreno, logo, ainda não foi gerado impacte na flora e 

vegetação local.  
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ANEXO II 
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SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO 

Aerogerador 13 (AG 13) Vala de cabos (VC1) 

 

 

 

 

 

Vala de cabos (VC2) Vala de cabos (VC3) 

 
 

 

Acesso ao aerogerador (AC1) Acesso ao aerogerador (AC2) 
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 19116 – Eólica da Cabreira, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 
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                  Monitorização do lobo-ibérico a sul do rio Douro: zona oeste 
 

	
Introdução 

Atualmente, em Portugal, o lobo-ibérico (Canis lupus signatus Cabrera 1907) é considerado uma espécie 
“em perigo” (Cabral et al. 2005), estando protegido por lei desde 1988 (Lei n.º 90/88, de 13 de Agosto; Decreto-
Lei n.º 139/90, de 27 de Abril), tornando-se assim uma espécie emblemática e prioritária em termos de 
conservação (Eggermann et al. 2011). No começo do século passado, a população lupina ocupava quase todo 
Portugal continental. No entanto, e a partir de 1920 - 1930, o lobo sofreu uma brusca regressão na sua área de 
distribuição (Bessa-Gomes e Petrucci-Fonseca 2003). Entre as principais causas deste declínio, encontram-se a 
destruição do seu habitat e a perseguição direta pelo Homem (Petrucci-Fonseca 1990). Assim, a população 
lupina tem vindo a regredir de sul para norte e de oeste para este. A população nacional de Lobo Ibérico é 
constituída presentemente por duas sub-populações separadas pelo Rio Douro. A sub-população a Norte 
caracteriza-se pela sua estabilidade e continuidade com a população lupina Espanhola. A Sul do Rio Douro a 
situação é diferente. Esta sub-população apresenta grande fragilidade, reduzida dimensão e elevado grau de 
fragmentação.  

 

Enquadramento 

A presente Nota Técnica é realizada no âmbito do Plano de Monitorização do Lobo a Sul do Rio Douro 
- zona Oeste (PMLSD-O), o qual é coordenado e gerido pela ACHLI – Associação de Conservação do Habitat do 
Lobo Ibérico e executado pela Unidade de Vida Selvagem (UVS), Departamento de Biologia & CESAM, da 
Universidade de Aveiro e é expressamente dirigida ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro.  

A área de trabalho do PMSLSD-O é constituída por 30 quadrículas UTM 5x5 km, abrangendo 750 km2. É de 
salientar que estas quadrículas que constituem a referida área são a base da monitorização das alcateias da 
Arada, Montemuro e Cinfães, que ocorre de forma conjunta e em continuidade desde 2006. A área encontra-se 
dividida em duas zonas correspondentes a distintos maciços montanhosos, separados pelo rio Paiva: i) a Serra 
da Arada e a Serra da Freita, abrangendo parte dos distritos de Viseu e Aveiro, nomeadamente território dos 
concelhos de Arouca, Vale de Cambra, Oliveira de Frades e São Pedro do Sul, numa área total de 250 km2 (10 
quadrículas UTM 5x5 km: F1 a F10) e ii) a Serra de Montemuro, que abrange parte dos distritos de Viseu e 
Aveiro, nomeadamente território dos concelhos de Arouca, Castro Daire, Cinfães, Lamego e Resende numa área 
total de 500 km2 (20 quadrículas UTM 5x5 km: M1 a M20). 

O presente PMLSD-O abrange uma região onde se localizam um total de oito projetos que comparticipam 
financeiramente o plano: 7 sobreequipamentos de PEs e 1 repowering, que perfazem um total de 14 
aerogeradores em exploração e 3 em projetoe como tal, são analisados de forma direta e mais detalhada, sem 
prejuízo de que, sempre que conveniente, se faça uma análise conjunta com os outros empreendimentos eólicos 
existentes neste território (ex: avaliação de impactes cumulativos).  

O PMLSD-O tem como objetivos principais a monitorização e análise da dinâmica populacional e a 
avaliação dos impactes resultantes de fatores de perturbação, da eficácia das medidas de minimização e 
compensação, associados à implantação dos empreendimentos eólicos abrangidos pelo plano.  

O Sobrequipamento do Parque Eólico do Pinheiro localiza-se no território da sub-população existente a 
sul do Rio Douro, especificamente no território da alcateia de Montemuro; encontra-se em projeto e contempla a 
implementação de 1 aerogerador em área adjacente ao Parque Eólico do Pinheiro (figura 1). 
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O objetivo principal da presente Nota Técnica é apresentar a situação da população lupina na área onde 

se enquadra o Sobrequipamento do Parque Eólico do Pinheiro, tendo por base os resultados obtidos no PMLSD-
O, nomeadamente os resultados mais relevantes da dinâmica populacional do lobo, dos últimos anos, na área 
afeta à alcateia de Montemuro. 

 

Figura 1. Sobrequipamento do Parque Eólico do Pinheiro em projeto, com o aerogerador (a amarelo) na serra de Montemuro (a rosa 
estão evidenciados os sobreequipamentos Arada-Montemuro).  

 

Metodologia 

Foi realizado trabalho de campo ao longo de vários anos contemplando saídas mensais. Em cada saída 
foram percorridos transeptos em estradas de terra batida e caminhos florestais, em locais potencialmente 
propícios à ocorrência de lobo (cumeadas das serras, manchas florestais, matagais e cabeceiras de linhas de 
água). Os transeptos foram realizados em veículo todo-o-terreno e/ou a pé, sendo os cruzamentos prospetados 
sempre a pé. No campo, todos os indícios de presença de lobo-ibérico foram registados e a sua localização foi 
georreferenciada com recurso a um GPS. Sempre que o excremento se encontrava fresco, era recolhida uma 
amostra para um tubo de colheita estéril e conservada em álcool a 95%, para futura análise genética. 
Adicionalmente, foi recolhida informação relativa a ataques ao gado atribuíveis ao lobo-ibérico e informações 
junto das populações locais. Sempre que possível, foram procurados e seguidos rastos de lobo-ibérico na neve. 
Entre agosto e outubro foram feitas estações de escuta e de espera tendo em consideração os indícios recolhidos 
anteriormente. Também foram colocadas diversos dispositivos de armadilhagem fotográfica. 
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Resultados 

Apesar de durante a fase I do PMLSD-O (2011-2015, análise não incluída na figura 2), a alcateia de 
Montemuro ter revelado uma situação preocupante, com um acentuado decréscimo no número de excrementos 
encontrados e uma acentuada redução na área de distribuição, esta tendência foi invertida na fase II (PMLSD-O 
fase II, 2016-2020). A situação, apesar de positiva, ainda apresenta alguma instabilidade na presente fase de 
monitorização (PMLSD-O fase III, 2021-2025) (figura 2). Contudo, a situação desta alcateia parece ter melhorado 
da fase I para a fase II, com estabilização neste início da fase III, mas com tendência decrescente. 

 

Evolução histórica da alcateia de Montemuro 

 

Figura 2. Número total de excrementos identificados no campo como excrementos de lobo-ibérico, recolhidos na área afeta à alcateia 
de Montemuro no PMLSD-O fase II e fase III (*ano II da fase III incluiu excrementos recolhidos apenas até março 2022). 

Relativamente à area circundante do Sobrequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, atualmente em 
fase de projeto, foram prospectados num raio de 2km cerca de 8,5km/mês e se for considerado um raio de 4km 
em redor deste sobrequipamento o esforço de amostragem é de 18km/mês. Nestes valores não está considerado 
o esforço em transeptos extra realizados para tentar confirmar informação das populações locais, dados de 
ataques ao gado e/ou outras informações recolhidas no âmbito das restantes metodologias. 
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Figura 3. Localização da na área de implantação e zona envolvente do futuro Sobrequipamento de Pinheiro (buffers 
<500m, 500-1000m,1000-2000m e 2000-4000m), transeptos efetuados e excrementos detetados no periodo em análise. 

 

A situação de referência (fase II) e a presente fase de monitorização (fase III), mostra que houve ao 
longo dos anos  um uso regular pelo lobo ibérico, da zona envolvente do Sobrequipamento do Parque Eólico de 
Pinheiro, , o que está em concordância com a tendência evidenciada por esta alcateia (figura 3).  

Numa análise mais detalhada, constata-se que esta presença regular nas zonas mais próximas do local 
previsto para instalação deste novo aerogerador se manifestou apenas em 2 anos (Anos II e III da fase II). Convém 
mencionar que os dados do ano II da fase III (o presente ano de monitorização) apenas incluem dados recolhidos 
em campo até março 2022, pelo que a situação no final do ano de monitorização poderá ser um pouco diferente.  
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Figura 4. Número de excrementos encontrados na área de implantação (interior) e zona envolvente do futuro Sobrequipamento de 
Pinheiro, durante o PMLSD-O fase II (situação de referência) e PMLSD-O fase III. 

 

Considerações  

Ao longo destes quase 6 anos de monitorização, a alcateia de Montemuro relevou uma presença regular 
no seu território e especificamente na envolvente alargada do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 
Tem-se verificado uma continua recolha de excrementos de lobo e sempre em número significativo, tendo em 
conta a situação do Lobo Ibérico a sul do rio Douro, e especificamente desta alcateia. Tal facto mostra a 
recuperação que esta alcateia teve no uso de espaço após a fase I (2011-2015). Esta situação reforça a 
importância da continuação da monitorização desta alcateia para se tentar perceber melhor a sua dinâmica 
populacional. Como evidenciado pelos resultados, só possíveis com planos de monitorização com base na alcateia 
e/ou várias alcateias, é determinante possuir um conhecimento alargado no tempo e espaço para o 
acompanhamento da dinâmica espacial e populacional desta espécie. Por exemplo, esta forma de monitorização 
permitiu a deteção de lobo em 5 anos de monitorização, num buffer de 4000m em redor da área de estudo do 
projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, e apenas em 2 anos, num buffer de 2000m, 
apresentando-se a informação obtida como essencial na avaliação de impactes, nesta sub-população 
lupina.  Também a avaliação de impactes cumulativos e da conectividade entre alcateias, a deteção da ocorrência 
de fatores exógenos e a proposta de medidas de mitigação eficazes e eficientes, apenas são possíveis de efetuar 
com planos de monitorização com áreas mais alargadas.  

A continuação da monitorização em curso torna-se importante para consolidação da situação de referência uma 
vez que os dados até ao momento indiciaram uma variação ao longo dos anos, sem ter havido qualquer 
interferência resultante deste sobreequipamento.	
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ANEXO 2 

A2.1 MAPA DE RUÍDO PARTICULAR DO SOBREEQUIPAMENTO PARA O INDICADOR LDEN 

A2.2 MAPA DE RUÍDO PARTICULAR DO SOBREEQUIPAMENTO PARA O INDICADOR LN 

A2.3 MAPA DE RUÍDO PARTICULAR DA TOTALIDADE DOS AEROGERADORES PARA O INDICADOR LDEN 

A2.4 MAPA DE RUÍDO PARTICULAR DA TOTALIDADE DOS AEROGERADORES PARA O INDICADOR LN 
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1. CARACTERIZAÇÃO DO ENSAIO  
 

1.1. Descrição e Objetivo 
 
O PRESENTE RELATÓRIO É UM SUPLEMENTO AO RELATÓRIO DE ENSAIO 20.882.RAIE.SCHIU.Rt1.Vrs1 E 
SUBSTITUI-OS NA INTEGRA. 
 
O presente relatório foi realizado no âmbito dos Estudo de Impacte do projeto de Sobreequipamento 
do Parque Eólico de Pinheiro, no concelho de Castro Daire. 
 
O objetivo da presente Avaliação Acústica consiste na quantificação do ruído ambiente existente junto 
dos conjuntos de recetores localizados da área de potencial influência acústica do projeto e pretende 
avaliar o cumprimento do denominado Critério de Exposição Máxima, estabelecido no artigo 11.º do 
Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro). 
 
Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 
e 2 (2019), e no Guia de Medições de Ruído Ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente (2020), 
sendo os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento Geral do 
Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, em vigor desde fevereiro de 2007. 
 

1.2. Dados Identificadores dos Ensaios 

 

Requerente EIA do projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 

Atividade avaliada 
Envolvente do Projeto da EIA do projeto de Sobreequipamento do Parque 

Eólico de Pinheiro 

Localização da atividade Carvalhosa e Faifa – Castro Daire 

Local da medição interior  - 

Local da medição exterior 
(Coordenadas ETRS89) 

Ponto 1 (povoação de Carvalhosa): 40°57'53.43"N, 7°57'12.00"W 
Ponto 2 (povoação de Faifa): 40°57'2.31"N, 8° 0'11.81"W 

Identificação/Caracterização 
das Fontes de Ruído 

Natureza típica de meio rural pouco humanizado (fonação animal e 
aerodinâmica vegetal), tráfego rodoviário local muito esporádico. 
Aerogeradores pontualmente percetíveis, mas sem influência 
significativa nos resultados médios obtidos. 

Horário de funcionamento 
da atividade 

- 
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1.3. Definições 
 
▪ Designações do som introduzidas pelas Normas ISO 1996 (2019) - No âmbito do Decreto-Lei nº 
9/2007 “ruído ambiente” equivale a “som total”; “ruído particular” equivale a “som específico” e “ruído 
residual” equivale a “som residual”. 
 
▪ Som total - Som global existente numa dada situação e num dado instante, usualmente composto 
pelo som resultante de várias fontes, próximas e distantes. 
▪ Som específico - Componente do som total que pode ser especificamente identificada e que está 
associada a uma determinada fonte. 
▪ Som residual - Som remanescente numa dada posição e numa dada situação quando são 
suprimido(s) o(s) son(s) específico(s) em consideração. 

 Designações do som total, específico e residual 

 

a) Três sons específicos em consideração (2, 3 e 4), o som residual (5) e o som total (1) 

 

b) Dois sons específicos em consideração (2 e 3), o som residual (5) e o som total (1) 

1 - som total; 2 - som específico A; 3 - som específico B; 4 - som específico C; 5 - som residual. 

Notas : O nível sonoro residual mais baixo é obtido quando todos os sons específicos são suprimidos. 
Em a) a área sombreada indica o som residual quando os sons específicos A,B e C são suprimidos.  
Em b) o som residual inclui o som específico C dado que este não se encontra em consideração. 

 
▪ Som inicial - Som total existente numa situação inicial antes da ocorrência de qualquer modificação. 
 
▪ Som flutuante - Som contínuo cujo nível de pressão sonora, durante o período de observação, varia 
significativamente mas que não pode ser considerado um som impulsivo.  
 
▪ Som intermitente - Sons observáveis apenas durante certos períodos de tempo, em intervalos 
regulares ou irregulares, em que a duração de cada uma das ocorrências é superior a 5 s.  
Exemplo: Ruído de veículos motorizados em condições de baixo volume de tráfego, ruído de comboios, 
ruído de aeronaves, e ruído de compressores de ar. 
 

▪ Som impulsivo - Som caracterizado por curtos impulsos de pressão sonora. A duração de um 
impulso de pressão sonora é, normalmente, inferior a 1 s. 
 
▪ Som tonal - Som caracterizado por uma única componente de frequência ou por componentes de 
banda estreita que emergem de modo audível do som total. 
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▪ Períodos de Referência – “o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a 
abranger as atividades humanas típicas delimitado nos seguintes termos”:  
 - Diurno (07h00min. às 20h00min.) 
 - Entardecer (20h00min. às 23h00min.)   
 - Noturno (23h00min. às 07h00min.). 
▪ Ruído Ambiente – “o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, 
devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local 
considerado”. 
 

▪ Ruído Particular – “componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por 
meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora”. 
 

▪ Ruído Residual – “o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma 
situação determinada; 
 

▪ Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um ruído num intervalo de tempo - nível 
sonoro, em dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído referido 
naquele intervalo de tempo. 
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=  dT
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tLA

Aeq   

sendo:   LA (t) o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A); 
T o período de referência em que ocorre o ruído particular 

 

▪ Indicador de Ruído Diurno (Ld) ou (Lday) - “o nível sonoro médio de longa duração, conforme 
definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma 
série de períodos diurnos representativos de um ano”, expresso em dB(A) ; 
 

▪ Indicador de Ruído do Entardecer (Le) ou (Levening) - “o nível sonoro médio de longa duração, 
conforme definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado 
durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano”, expresso em dB(A) ; 
 

▪ Indicador de Ruído Noturno (Ln) ou (Lnight) - “o nível sonoro médio de longa duração, conforme 
definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma 
série de períodos noturnos representativos de um ano”, expresso em dB(A) ; 
 
▪ Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-Noturno (Lden) - “o indicador de ruído, expresso em dB(A), 
associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

 
▪ Zonas Sensíveis - “a área definida em plano municipal de ordenamento do território como 
vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, 
existentes ou previstos podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a 
servir a população local, tais como café se outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno; 
 

▪ Zonas Mistas - “a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação 
seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível”; 
 

▪ Zona Urbana Consolidada - “a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de 
edificação”. 
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2. CONTEXTO LEGISLATIVO E PROCEDIMENTOS DE MEDIDA E DE CÁLCULO 
 

2.1. Metodologia  

 

Nº Ensaio Método de Ensaio 

7 

Medição de níveis de pressão sonora. 

Determinação do nível sonoro médio de 
longa duração 

NP ISO 1996-1:2019 

NP ISO 1996-2:2019 

SPT_08_RAMB_Lden_08 

 
Os ensaios acústicos e os cálculos apresentados no presente relatório foram realizados de acordo com 
a normalização aplicável, nomeadamente nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 e 2 (2019). A análise dos 
resultados é realizada de acordo com o Regulamento Geral do Ruído – Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de 
janeiro.  

 
Na avaliação dos valores limite é verificado o disposto no Capítulo III – Artigo 11º - Valores limite de 
exposição, nomeadamente: 
Número 1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os 
seguintes valores limite de exposição: 

- As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso 
pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 
- As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 
expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

Número 3 – Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os nºs 2 e 3 do artigo 6º, 
para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores 
limites de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 
 

2.2. Instrumentação e Medições 
 
As medições foram efetuadas com recurso a equipamento de medição e ensaio adequado, 
nomeadamente: 
 

▪ Sonómetro Analisador, de classe de precisão 1, Marca Solo 01 dB, Modelo Solo Master,  
nº de Série 61134 e respetivo calibrador acústico Rion NC-74 nº de Série 34683822:  
Data da Última Calibração e Verificação Periódica: junho de 2020 [certificados CACV582/20; 
VACV307/20). 

 
▪ Termo-anemómetro Marca Kestrel, Modelo 5500, SN 2154674, Certificados de Calibração  

CL-6494TP-20, CL-7322TH-20 de 2020-03-03 e LAC.2020.0056 de 2020-03-05 (termómetro e 
anemómetro, respetivamente). 

 
Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem como os 
respetivos parâmetros de configuração. No início e no final de cada série de medições procedeu-se à 
calibração do sonómetro. O valor obtido no final do conjunto de medições não diferiu do inicial mais do 
que 0,5 dB(A). Quando este desvio é excedido o conjunto de medições não é considerado válido e é 
repetido com outro equipamento conforme ou depois de identificado e devidamente corrigida a causa 
do desvio, de acordo com os procedimentos definidos no Manual da Qualidade do Laboratório. 
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Nos pontos exteriores as medições de longa duração foram realizadas com o microfone do sonómetro 
situado a uma altura compreendida entre 3,8 m a 4,2 m acima do solo, face à altura dos recetores 
sensíveis avaliados. 
 
As considerações expressas neste estudo seguem o estipulado no Regulamento Geral do Ruído, Decreto-
Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, pelo que o principal parâmetro a considerar é o LAeq (nível sonoro 
contínuo equivalente). 
 
No caso de se recorrer à técnica de amostragem é fundamental o conhecimento prévio do regime de 
funcionamento da fonte no período de referência em análise e no intervalo de tempo de longa duração 
em questão, para a escolha dos intervalos de tempo de medição (momento de recolha das medições, 
número de medições e respetiva duração). 
 
Para fontes que não apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de tempo 
de referência nem marcados regimes de sazonalidade, deverão ser caracterizados pelo menos dois dias, 
cada um com pelo menos uma amostra, em cada um dos períodos de referência que estejam em causa. 
Por amostra entende-se um intervalo de tempo de observação que pode conter uma ou mais medições. 
 
A média logarítmica de várias medições é calculada com a equação a seguir apresentada: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 × 𝑙𝑔 [
1

𝑛
∑ 10(𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡)𝑖/10

𝑛

𝑖=1

] 

Onde:  
- n é o número de medições, 
- (𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡)𝑖 é o valor do nível sonoro correspondente à medição i. 

 
Para fontes que apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de tempo de 
referência que se apresentem associadas a ciclos distintos de funcionamento da fonte, devem ser 
efetuadas pelo menos duas amostras por ciclo. Para obter o valor do indicador de longa duração, 
mantém-se a necessidade de efetuar recolhas em pelo menos dois dias. 
 
Quando é possível identificar a ocorrência de ciclos no ruído que se pretende caracterizar, deve ser 
aplicada a seguinte equação: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 × 𝑙𝑔 [
1

𝑇
∑ 𝑡𝑖 × 10(𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡)𝑖/10

𝑛

𝑖=1

] 

Onde:  
- n é o número de medições, 

 - 𝑡𝑖  é a duração do ciclo i, 
- (𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡)𝑖 é o valor do nível sonoro correspondente à medição i. 

- 𝑇 = ∑ 𝑡𝑖  corresponde à duração total de ocorrência do ruído a caracterizar, no período de 
referência em análise. 

 
A duração de cada medição é determinada fundamentalmente pela estabilização do sinal sonoro em 
termos de LAeq,t, a avaliar pelo operador do sonómetro. Regra geral, para ensaios no interior, a duração 
mínima de cada medição deve ser de 10 minutos; para ensaios no exterior, a duração mínima deve ser 
de 15 minutos devido, normalmente, à multiplicidade de fontes e à variabilidade das condições de 
propagação que influenciam o registo de medição. 
 
Sempre que a fonte sonora for caracterizada por acontecimentos acústicos discretos, o valor do 
indicador de longa duração Ld, Le, Ln ou LAeq,T (mensal), pode ser calculado a partir dos valores médios de 
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níveis de exposição sonora LAE associados a cada tipo de acontecimentos, ponderados em função das 
suas ocorrências relativas no intervalo de tempo de longa duração em causa. 

    
Para cada tipo de acontecimento acústico discreto tem-se 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 𝐿𝐴𝐸
̅̅ ̅̅ ̅ + 10 × 𝑙𝑔 𝑛 − 10 × 𝑙𝑔(

𝑇

𝑡0
) 

Onde: 
- 𝐿𝐴𝐸  é o nível de exposição sonora média de n acontecimentos acústicos do mesmo tipo, no 
intervalo de tempo T (em segundos), 
- 𝑡0=1 segundo. 

 

Transcrevem-se em seguida os textos associados e julgados relevantes, do Guia Prático para Medições 
de Ruído Ambiente (APA, 2020): 

 

“A duração de cada medição é determinada fundamentalmente pela estabilização do sinal sonoro em 
termos de LAeq,t, a avaliar pelo operador do sonómetro. Regra geral, para ensaios no interior, a duração 
mínima de cada medição deve ser de 10 minutos; para ensaios no exterior, a duração mínima deve ser 
de 15 minutos devido, normalmente, à multiplicidade de fontes e à variabilidade das condições de 
propagação que influenciam o registo de medição. 

 

Nota 1: Todas as opções de amostragem, incluindo os números de períodos de referência, de amostras, 
de medições e duração da medição, devem ser devidamente justificadas em relatório, em face da sua 
representatividade para os intervalos de tempo de referência e de longa duração em causa.  

 

Nota 2: Se a diferença entre os níveis LAeq,T/LAeq,t do ruído ambiente, obtidos nas várias 
amostras/medições, for superior a 5dB, deve realizar-se uma ou mais amostras/medições adicionais, a 
não ser que o(s) ruído(s) particular(es) em avaliação justifique(m) essa diferença, como pode ser o 
exemplo de uma fonte com ciclos de funcionamento bem distintos do ponto de vista acústico (justificação 
a constar do relatório). 

 

Nota 3: Como exceção à regra de caracterização do ruído em pelo menos dois dias para obtenção de 
indicadores de longa duração, pode ser aceitável a caracterização do ruído apenas num dia se o valor 
obtido de LAeq,T for igual ou inferior em 10dB ao valor limite regulamentar aplicável ou ao valor limiar 
de aplicação do critério de incomodidade.” 

 

Sempre que a fonte sonora for caracterizada por acontecimentos acústicos discretos, o valor do indicador 
de longa duração Ld, Le, Ln ou LAeq,T (mensal), pode ser calculado a partir dos valores médios de níveis 
de exposição sonora LAE associados a cada tipo de acontecimentos, ponderados em função das suas 
ocorrências relativas no intervalo de tempo de longa duração em causa. 

 

Assim, as amostragens foram efetuadas em conformidade com o Procedimento Interno do Laboratório, 
aprovado pelo IPAC, 2 amostragens de 15 minutos cada, em 1 dia, e uma amostragem de 15 minutos 
em outro dia, e a realização de uma amostragem acrescida quando ocorrem diferenciais superiores a  
5 dB entre amostras. 
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3. RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES 
 

3.1. Dados Obtidos  

Os resultados (médios) das medições de ruído ambiente no exterior realizadas para os três períodos são 
apresentados nos quadros seguintes. 

Os resultados apresentados são válidos nas condições do ruído verificadas nos momentos em que 
decorreram as medições, as quais podem ser assumidas como representativas da média anual. 

 

   

Das Tonais: 

14:18 Não

Mem. às Impulsivas:

#336 14:33 Não

Das Tonais: 

14:33 Não

Mem. às Impulsivas:

#337 14:48 Não

Das Tonais: 

14:48 Não

Mem. às Impulsivas:

#338 15:03 Não

Das Tonais: 

9:36 Não

Mem. às Impulsivas:

#445 9:51 Não

Das Tonais: 

9:51 Não

Mem. às Impulsivas:

#446 10:06 Não

Das Tonais: 

10:06 Não

Mem. às Impulsivas:

#447 10:21 Não

Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

17/12/2020 43,4 46,8

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível, 

aerogeradores percetíveis.

Temp. 10ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento NW para SE.

09/12/2020

17/12/2020 41,2 45,6

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível, 

aerogeradores percetíveis.

Temp. 10ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento NW para SE.

Med.5

Med.6

17/12/2020 39,8 43,1

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível, 

aerogeradores percetíveis.

Temp. 10ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento NW para SE.

45,3

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível, 

aerogeradores percetíveis.

Temp. 11ºC; Vel. Vento 0-2 m/s; 

Direç. Vento NW para SE.

09/12/2020 40,1 43,4

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível, 

aerogeradores percetíveis.

Temp. 11ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento NW para SE.

09/12/2020 42,5 48,1

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível, 

aerogeradores percetíveis.

Temp. 11ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento NW para SE.

Med.1

ID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes
Observações

Med.2

Med.3

Med.4

40,8



 
  

 
   

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.  
 

Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19 
Relatório: 20.882.RAIE.SCHIU.Rt1.Vrs2 
Página 10 de 23 
 

 

 

 
  

Das Tonais: 

20:03 Não

Mem. às Impulsivas:

#359 20:18 Não

Das Tonais: 

20:19 Não

Mem. às Impulsivas:

#360 20:34 Não

Das Tonais: 

20:34 Não

Mem. às Impulsivas:

#361 20:49 Não

Das Tonais: 

21:15 Não

Mem. às Impulsivas:

#478 21:30 Não

Das Tonais: 

21:31 Não

Mem. às Impulsivas:

#479 21:46 Não

Das Tonais: 

21:46 Não

Mem. às Impulsivas:

#480 22:01 Não

Ponto 1 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Med.6

17/12/2020 41,1 46,5

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível, 

aerogeradores percetíveis.

Temp. 5ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento NW para SE.

Med.5

17/12/2020 39,8 45,4

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível, 

aerogeradores percetíveis.

Temp. 5ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento NW para SE.

Med.4

17/12/2020 36,3 40,8

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível, 

aerogeradores percetíveis.

Temp. 5ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento NW para SE.

Med.3

09/12/2020 40,0 45,4

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível, 

aerogeradores percetíveis.

Temp. 7ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento NW para SE.

Med.2

09/12/2020 41,3 46,9

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível, 

aerogeradores percetíveis.

Temp. 7ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento NW para SE.

Med.1

09/12/2020 38,9 43,4

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível, 

aerogeradores percetíveis.

Temp. 7ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento NW para SE.

ObservaçõesID Data
Intervalo de 

medição

LAeq f ast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes
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Das Tonais: 

23:11 Não

Mem. às Impulsivas:

#371 23:26 Não

Das Tonais: 

23:26 Não

Mem. às Impulsivas:

#372 23:41 Não

Das Tonais: 

23:42 Não

Mem. às Impulsivas:

#373 23:57 Não

Das Tonais: 

23:58 Não

Mem. às Impulsivas:

#487 0:13 Não

Das Tonais: 

0:13 Não

Mem. às Impulsivas:

#488 0:28 Não

Das Tonais: 

0:28 Não

Mem. às Impulsivas:

#489 0:43 Não

Ponto 1 - Período Noturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Med.6

18/12/2020 40,0 45,4

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível, 

aerogeradores percetíveis.

Temp. 5ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento NW para SE.

Med.5

18/12/2020 38,6 44,2

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível, 

aerogeradores percetíveis.

Temp. 5ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento NW para SE.

Med.4

17/12/2020 41,1 45,6

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível, 

aerogeradores percetíveis.

Temp. 5ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento NW para SE.

Med.3

09/12/2020 36,8 42,2

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível, 

aerogeradores percetíveis.

Temp. 7ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento NW para SE.

Med.2

09/12/2020 40,1 44,6

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível, 

aerogeradores percetíveis.

Temp. 7ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento NW para SE.

Med.1

09/12/2020 38,2 43,8

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível, 

aerogeradores percetíveis.

Temp. 7ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento NW para SE.

ObservaçõesID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes



 
  

 
   

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.  
 

Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19 
Relatório: 20.882.RAIE.SCHIU.Rt1.Vrs2 
Página 12 de 23 
 

 

 

 
  

Das Tonais: 

15:18 Não

Mem. às Impulsivas:

#339 15:33 Não

Das Tonais: 

15:33 Não

Mem. às Impulsivas:

#340 15:48 Não

Das Tonais: 

15:48 Não

Mem. às Impulsivas:

#341 16:03 Não

Das Tonais: 

10:36 Não

Mem. às Impulsivas:

#448 10:51 Não

Das Tonais: 

10:52 Não

Mem. às Impulsivas:

#449 11:07 Não

Das Tonais: 

11:07 Não

Mem. às Impulsivas:

#450 11:22 Não

Ponto 2 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

17/12/2020 49,3 53,7

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível.

Temp. 12ºC; Vel. Vento 0-2 m/s; 

Direç. Vento N para S.

Med.6

52,2

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível.

Temp. 11ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento NE para SW.

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes
Observações

17/12/2020 54,1 59,7

Med.2

09/12/2020 48,9

Med.5

17/12/2020 50,6 56,2

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível.

Temp. 11ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento NE para SW.

LAeq fast 

[dB(A)]
ID Data

Intervalo de 

medição

Med.1

09/12/2020 50,8 54,2

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível.

Temp. 12ºC; Vel. Vento 0-2 m/s; 

Direç. Vento N para S.

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível.

Temp. 12ºC; Vel. Vento 0-2 m/s; 

Direç. Vento N para S.

Med.3

09/12/2020 52,3 57,7

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível.

Temp. 12ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento N para S.
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Das Tonais: 

21:01 Não

Mem. às Impulsivas:

#362 21:16 Não

Das Tonais: 

21:16 Não

Mem. às Impulsivas:

#363 21:31 Não

Das Tonais: 

21:31 Não

Mem. às Impulsivas:

#364 21:46 Não

Das Tonais: 

22:14 Não

Mem. às Impulsivas:

#481 22:29 Não

Das Tonais: 

22:29 Não

Mem. às Impulsivas:

#482 22:44 Não

Das Tonais: 

22:44 Não

Mem. às Impulsivas:

#483 22:59 Não

Ponto 2 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Med.6

17/12/2020 46,1 50,5

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível.

Temp. 6ºC; Vel. Vento 0-2 m/s; 

Direç. Vento NE para SW.

Med.5

17/12/2020 47,4 53,0

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível.

Temp. 6ºC; Vel. Vento 0-2 m/s; 

Direç. Vento NE para SW.

Med.4

17/12/2020 46,9 50,3

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível.

Temp. 6ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento NE para SW.

Med.3

09/12/2020 47,1 51,5

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível.

Temp. 7ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento N para S.

Med.2

09/12/2020 46,3 51,9

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível.

Temp. 7ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento N para S.

Med.1

09/12/2020 44,5 49,0

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível.

Temp. 8ºC; Vel. Vento 0-2 m/s; 

Direç. Vento N para S.

ID Data
Intervalo de 

medição

LAeq f ast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes
Observações



 
  

 
   

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.  
 

Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19 
Relatório: 20.882.RAIE.SCHIU.Rt1.Vrs2 
Página 14 de 23 
 

 

 

 
  

Das Tonais: 

0:08 Não

Mem. às Impulsivas:

#374 0:23 Não

Das Tonais: 

0:23 Não

Mem. às Impulsivas:

#375 0:38 Não

Das Tonais: 

0:38 Não

Mem. às Impulsivas:

#376 0:53 Não

Das Tonais: 

23:01 Não

Mem. às Impulsivas:

#484 23:16 Não

Das Tonais: 

23:17 Não

Mem. às Impulsivas:

#485 23:32 Não

Das Tonais: 

23:32 Não

Mem. às Impulsivas:

#486 23:47 Não

Ponto 2 - Período Noturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Med.6

17/12/2020 45,8 49,1

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível.

Temp. 6ºC; Vel. Vento 0-2 m/s; 

Direç. Vento NE para SW.

Med.5

17/12/2020 42,6 48,2

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível.

Temp. 6ºC; Vel. Vento 0-2 m/s; 

Direç. Vento NE para SW.

Med.4

17/12/2020 43,7 48,2

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível.

Temp. 6ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento NE para SW.

Med.3

10/12/2020 44,1 48,5

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível.

Temp. 7ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento NE para SW.

Med.2

10/12/2020 46,6 51,1

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível.

Temp. 7ºC; Vel. Vento 0-1 m/s; 

Direç. Vento NE para SW.

Med.1

10/12/2020 42,6 46,0

Natureza (vento e água corrente) pouco 

audível, tráfego local pouco audível.

Temp. 7ºC; Vel. Vento 0-2 m/s; 

Direç. Vento NE para SW.

ID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes
Observações
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3.2. Condições atmosféricas 

 
As condições atmosféricas, de forma geral, foram as seguintes: vento do quadrante oeste para este, com 
velocidades entre 0 m/s e 2 m/s; temperatura variou de 5°C a 12°C; o céu manteve-se limpo ou pouco 
nublado; humidade relativa entre 58% a 92%. 
 

De forma a efetuar uma extrapolação de medições a longa duração, para cada ponto de medição ou 
recetor avaliado são efetuadas as correções Cmet ao ruído ambiente (incluindo ruído particular avaliado 
em condições de propagação favoráveis à propagação sonora da fonte em avaliação): 
 
Ld de Longa Duração = Ld - Cmet diurno 
Le de Longa Duração = Le - Cmet entardecer  
Ln de Longa Duração = Ln - Cmet noturno 
 
Nota : 

Cmet = 0 se dp ≤ 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp ≥ 0.1 
e 

Cmet = C0 [1-10(hs+hr)/dp] se dp > 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp < 0.1  
Onde: 
hs – Altura relativa da(s) fonte(s) em metros. 
hr – Altura relativa do microfone em metros. 
dp – Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o recetor) em metros. 
C0 – Facto que depende das estatísticas mete reológicas locais, da velocidade e direção do vento e dos gradientes de 

temperatura, em dB(A); para o território nacional considera-se C0 diurno = 1,47 dB(A), C0 do Entardecer = 0,7 dB(A) e  
C0 noturno = 0 dB(A) 

 
As correções Cmet deverão ser efetuadas sobre o ruído ambiente (que inclui ruído particular de 
determinada atividade avaliada), sempre que o ponto recetor esteja sujeito à influência significativa de 
determinada fonte sonora. 
 
No caso em apreço as medições efetuadas pretenderam caraterizar o ambiente sonoro global existente, 
decorrente da conjugação de todas as fontes de ruído envolventes, sendo a principal fonte sonora com 
relevância nos resultados o ruído da natureza. 
 
Assim, considera-se que os resultados obtidos são independentes das condições atmosféricas. 
 

3.3. Condições de emissão sonora 

 
Assume-se, não sendo notada condições anómalas das fontes existentes, nem tendo sazonalidade 
significativa, considera-se que o ruído resultante da conjugação atual das principais fontes de ruído 
existentes, aquando das medições, é representativo da média anual, pelo que se considera que os 
resultados também podem ser considerados respetivos da média anual. 
 
Refere-se ainda, que apesar da situação de pandemia (Covid 19) no ano 2020, e ainda que o concelho 
de Castro Daire apresentasse as medidas gerais de confinamento, a vivência nas localidades rurais 
monitorizadas decorria com relativa normalidade, e sendo a principal fonte de ruido da natureza e de 
forma pouco expressiva o tráfego rodoviário local típico de meio rural, não foram assinaladas anomalias 
no ambiente sonoro que carateriza estas localidades. 

  



 
  

 
   

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.  
 

Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19 
Relatório: 20.882.RAIE.SCHIU.Rt1.Vrs2 
Página 16 de 23 
 

 

 

3.4. Avaliação dos Valores Limite de Exposição  

(verificação do artigo 11º, do Regulamento Geral do Ruído) 
 
*Os pontos de medição e os recetores sensíveis avaliados localizam-se no concelho de Castro Daire. De 
acordo com a informação disponibilizada pelo Município e pela Direcção-Geral do Território (DGT), o 
concelho ainda não possui classificação acústica do seu território. 

Neste contexto, o ambiente sonoro junto dos recetores sensíveis localizados na envolvente do projeto, 
têm a verificar os valores limite de exposição estabelecidos no número 3 do artigo 11º do RGR – até à 
classificação de zonas sensíveis e mistas: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 

 
Considerando os valores expostos nos quadros anteriores, considerando as correções Cmet aplicáveis, 
resultam os seguintes indicadores de longa duração: 

 

 

 
De acordo com os resultados apresentados no quadro anterior, considerados respetivos da média anual, 
os indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos nos Pontos 1 e 2 cumprem os valores limite de 
exposição aplicáveis [Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)], conforme disposto no número 3 do artigo 11º do 
RGR. 

 

3.5. Interpretação dos Resultados e Conclusões  

 
Perante os resultados obtidos, conclui-se que os níveis sonoros de longa duração junto dos recetores 
sensíveis caracterizados pelos pontos de medição Ponto 1 (Carvalhosa) e Ponto 2 (Faifa), no concelho 
de Castro Daire, analisados no âmbito dos Valores Limite de Exposição no exterior, cumprem os 
valores limite de exposição aplicáveis para “ausência de classificação acústica”, conforme estabelecido 
no número 3, artigo 11º do RGR – Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei 9/2007, de 
17 de janeiro. 
 
Os pareceres e as opiniões assinalados com (*) não estão incluídos no âmbito da acreditação. 

 
22-06-2022 

 

  

41,4 ≈ 41 39,8 ≈ 40 39,4 ≈ 39 46,0 ≈ 46

51,4 ≈ 51 46,4 ≈ 46 44,5 ≈ 45 52,7 ≈ 53

Ld Le Ln Lden 

Indicadores de longa duração [dB(A)]
Pontos

Ponto 1

Ponto 2

Elaborado:  Verificado e Aprovado por: 
Assinatura 
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( Diretor Técnico de Laboratório ) 
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ANEXOS  

 
A | LOCALIZAÇÃO E FOTOGRAFIAS 
 
B | PLANO DE AMOSTRAGENS 
 
C | CERTIFICADO DE ACREDITAÇÃO (L0535) 
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A | LOCALIZAÇÃO E FOTOGRAFIAS 

 

 
Figura 1 – Localização dos pontos de medição de ruído 
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Figura 2 - Apontamento fotográfico do ponto de medição ruído Ponto 1 

  
Figura 3 - Apontamento fotográfico do ponto de medição ruído Ponto 2  
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B | PLANO DE AMOSTRAGENS 

 

Este anexo tem como objetivo apresentar a análise efetuada em termos de representatividade do Plano 

de mostragens selecionado. 

 

1- Qual o Plano de Amostragens usado no presente Estudo? 

 

 Plano Geral;  Outro Plano. 

 

2- Descrição geral do tipo(s) de fonte(s) de ruído em análise: 

 

 Tráfego rodoviário;  Tráfego ferroviário;  Tráfego aéreo;  Indústria;  Outra (natureza) 

 

Especificidade da fonte com influência na representatividade: Nada a assinalar 

 

3- Descrição e justificação da adequabilidade do Plano de Amostragens Geral para o presente Estudo:  

 

Descrição do Plano de Amostragens Geral: 3 amostras de 10/15 minutos (interior/exterior) em 1 dia 

e 3 amostra de 10/15 minutos em outro dia. Se a diferença entre amostragens for superior a 5 dB 

realizar nova amostragem. 

 

Justificação do Plano de Amostragens Geral: A informação administrativa obtida e o observado in situ 

não evidenciam qualquer caraterística especial da fonte de ruído em apreço que permita concluir, à 

partida, pela inadequabilidade do Plano de Amostragens geral para o presente Estudo. 

 

4- Descrição e justificação da adequabilidade do Outro Plano de Amostragens para o presente Estudo:  

 

Descrição do Outro Plano de Amostragens: Nada a assinalar. 

 

Justificação do Outro Plano de Amostragens: Nada a assinalar. 

 

5- Comentários: 

 

Nada a assinalar. 
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1. NOTA PRÉVIA 

Este documento conjuntamente com as Cláusulas Técnicas Ambientais (fase de construção), o Plano 

de Gestão de Resíduos, o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionada e a Planta de 

Condicionamentos forma o conjunto de documentos que irão integrar o caderno de encargos da 

Empreitada onde são impostas as condicionantes ambientais de execução da obra. 

2. INTRODUÇÃO  

O presente documento constitui o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) de 

construção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, cuja implementação é da 

responsabilidade do Dono da Obra, a empresa, Eólica da Cabreira, S.A. 

Este documento funciona como um compromisso do Dono de Obra no sentido de assegurar o 

cumprimento das medidas de minimização previstas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) para a 

fase de construção.  

Por seu lado, o Dono da Obra integrará no Processo de Consulta da obra do Sobreequipamento do 

Parque Eólico de Pinheiro um documento que poderá ser genericamente designado como “Cláusulas 

Técnicas Ambientais”, que inclui as medidas de minimização para a fase de construção, bem como a 

Planta de Condicionamentos que abrange a área de implantação do Projeto de Sobreequipamento, 

comprometendo desta forma o Empreiteiro à sua implementação. 

Assim, o acompanhamento ambiental da obra irá consistir num serviço de assistência técnica 

ambiental, dirigido fundamentalmente para a fiscalização da aplicação das medidas de minimização 

por parte do Empreiteiro durante a fase de execução da obra. Esta fiscalização abrange também o 

acompanhamento arqueológico. 

O PAAO, para além de indicar quais as entidades intervenientes no processo de Acompanhamento 

Ambiental da Obra e quais as suas responsabilidades, estabelece os procedimentos que a Equipa de 

Acompanhamento Ambiental terá de realizar, de forma a concretizar os seguintes objetivos principais: 

- Verificação do cumprimento, por parte do empreiteiro, das medidas de minimização da fase de 

construção constantes na DIA; 

- Correção de inconformidades detetadas no decorrer da obra; 

- Assegurar o cumprimento da legislação ambiental em vigor; 

- Adaptação de medidas de minimização e/ou implementação de outras medidas mais ajustadas 

a situações concretas ou imprevistas durante o decorrer da obra. 
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3. BREVE DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1. Infraestruturas previstas 

No projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, que se localiza nos concelhos de 

Castro Daire (freguesias de Pinheiro) e de Cinfães (União das freguesias de Alhões, Bustelo, 

Gralheira e Ramires) e no distrito de Viseu, será instalado 1 aerogerador, com potência unitária de 4,2 

MW. Salienta-se que o aerogerador será instalado no concelho de Castro Daire, assim como o novo 

caminho, e a quase totalidade da vala de cabos elétricos e subterrâneos, sendo que apenas um 

pequeno troço da vala de cabos junto à subestação, é que irá localizar-se em Cinfães. 

O aerogerador A13 do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro irá ligar-se à 

subestação já existente no Parque Eólico de Pinheiro, que se encontra em exploração, através de 

uma vala de cabos elétricos subterrâneos a 20 kV, com uma extensão de cerca de 3,5 km. 

A zona do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro que se situa na serra de Montemuro, 

apresenta uma variação de altitude de 193 m (entre as cotas 1180 m e 1373 m). Salienta-se 

igualmente que a área afeta ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, nomeadamente o 

local da subestação onde irá ligar-se o aerogerador do Sobreequipamento encontra-se adjacente ao 

marco geodésico de Montemuro. 

A implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro implica a instalação/execução dos 

seguintes elementos:  

- 1 aerogerador; 

- 1 plataformas de montagem do aerogerador; 

- rede de cabos elétricos e de comunicações subterrâneos de interligação: do A13 à subestação 

existente e em funcionamento do Parque Eólico de Pinheiro; 

- caminho de acesso ao novo aerogerador. 

Previamente à execução das obras será efetuada uma visita para reconhecimento do Projeto no 

terreno que contará com a participação do Dono da Obra, do Empreiteiro e da Equipa de 

Acompanhamento Ambiental (incluindo acompanhamento arqueológico). Nesta visita participam 

também a Equipa de Fiscalização das Obras, bem como a Equipa responsável pela Segurança, 

Higiene e Saúde no Trabalho. 

3.2. Programação das obras 

Para que a APA possa ter uma noção do desenvolvimento das obras a executar, apresenta-se em 

seguida o cronograma dos trabalhos previstos executar durante a construção do Sobreequipamento 

do Parque Eólico de Pinheiro, chamando-se, no entanto, à atenção para o facto de ser um 

cronograma indicativo pois este depende significativamente das condições climatéricas. 
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Caso se venham a verificar alterações significativas à normal programação dos trabalhos, será 

entregue cronograma atualizado, o qual terá também em consideração a época de desenvolvimento 

dos trabalhos. 
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Quadro 1 – Cronograma de Trabalhos a executar no Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 
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4. ENTIDADES INTERVENIENTES NO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E RESPECTIVAS 
RESPONSABILIDADES 

São intervenientes no processo de acompanhamento ambiental as seguintes entidades: 

- Dono da obra; 

- Empreiteiro; e 

- Equipa de Acompanhamento Ambiental. 

Apresenta-se em seguida uma descrição das competências e responsabilidades das entidades acima 

referidas. 

Dono da Obra 

O Dono da Obra constitui a primeira entidade com obrigações e responsabilidades ao nível de 

Acompanhamento Ambiental da Obra, nomeadamente: 

 Garantir o cumprimento do apresentado na DIA; 

 Fornecer o PAAO às demais entidades intervenientes no Acompanhamento Ambiental da Obra; 

 Contratar a Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA); 

 Acompanhar a implementação do PAAO; 

 Estar presente sempre que necessário, nas reuniões periódicas de Acompanhamento Ambiental 

da Obra; 

 Comunicar à Comissão de Avaliação a adoção de medidas de minimização não previstas, ou a 

alteração das inicialmente previstas, e que eventualmente venham a ser consideradas 

necessárias no decorrer da empreitada, bem como as eventuais alterações ao Projeto que 

venham a ser consideradas; 

 Assegurar a informação, aos restantes intervenientes na Obra, de eventuais comunicações de 

entidades externas (ex.: entidades oficiais) que possam ter implicações no processo de 

Acompanhamento Ambiental da Obra; 

 Remeter à Comissão de Avaliação os Relatórios de Acompanhamento Ambiental da Obra 

(RAAO) com a periodicidade definida no PAAO. 
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Empreiteiro 

Constituem obrigações e responsabilidades do Empreiteiro extensíveis a todos os subcontratados que 

possam intervir na obra: 

 Garantir os recursos necessários para uma adequada Gestão Ambiental da Obra; 

 Manter o Dono da Obra, a EAA e a Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA) informadas 

quanto à calendarização e evolução da obra; 

 Assegurar o cumprimento de toda a legislação em vigor, em matéria de ambiente, aplicável à 

empreitada; 

 Implementar o Programa de Gestão de Resíduos (PGR) previsto no caderno de encargos 

assegurando que o processo de recolha/transporte/destino final dos resíduos é efetuado por 

uma empresa devidamente acreditada e cumpre o estipulado na legislação em vigor; 

 Designar o Gestor de Resíduos que 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. É ainda 

responsável pela formação e sensibilização dos seus colaboradores afetos à obra em assuntos 

relacionados com o PGR; 

 Implementar as medidas de minimização previstas na DIA e/ou no PAAO, aplicáveis à sua 

atividade, reunidas nas Cláusulas Técnicas Ambientais;  

 Implementar medidas corretivas que venham a ser recomendadas pela EAA e aprovadas pelo 

Dono da Obra e/ou Comissão de Avaliação; 

 Desenvolver ações de Sensibilização Ambiental para todos os colaboradores; 

 Reportar à EAA e ao Dono da Obra eventuais reclamações e/ou queixas que lhe venham a ser 

dirigidas; 

 Assegurar que a informação relativa ao acompanhamento ambiental e arqueológico é do 

conhecimento de todos os trabalhadores da obra, incluindo eventuais subempreiteiros; 

 Dar conhecimento à EAA de todas as dificuldades que, eventualmente, possam vir a ser 

sentidas na implementação das medidas de minimização recomendadas na DIA e/ou no PAAO, 

ou outras que eventualmente possam vir a ser recomendadas no decorrer da obra; 

 Estar presente em todas as reuniões com relevância para o Acompanhamento Ambiental da 

Obra; 
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 Com acompanhamento e orientação da Equipa de Acompanhamento Arqueológico, delimitar os 

achados arqueológicos constantes da Planta de Condicionamentos, que se situem a menos de 

50 m do local de implantação do Projeto de Sobreequipamento. 

Equipa de Acompanhamento Ambiental (incluindo acompanhamento Arqueológico) 

A Equipa de Acompanhamento Ambiental incluirá, pelo menos, um técnico de acompanhamento 

ambiental, e um técnico de acompanhamento arqueológico, que será previamente autorizado pela 

Direcção-Geral do Património Cultural. 

Sempre que se revele necessário, a Equipa de Acompanhamento Ambiental será reforçada por 

técnicos especialistas de variadas áreas, e em particular, um biólogo. 

O técnico de acompanhamento ambiental da obra é responsável por: 

 Assegurar e verificar a implementação, por parte do Empreiteiro, do exposto no PAAO que 

incluirá a verificação da implementação adequada das medidas de minimização constantes nas 

“Cláusulas Técnicas Ambientais” do Caderno de Encargos e descritas no Quadro 2; 

 Aprovar o Plano de Gestão de Resíduos (PGR) apresentado pelas entidades executantes da 

Obra de construção; 

 Verificar o cumprimento dos Planos de Gestão de Resíduos (PGR) e de Recuperação das 

Áreas Intervencionadas (PRAI); 

 Assegurar a existência na obra de um dossier (Dossier de Ambiente da Obra) que incluirá a 

DIA, o PAAO, incluindo a planta de condicionamentos, e as Condições Técnicas Ambientais, a 

que o Empreiteiro se encontra obrigado. Este dossier ficará acessível a todos os intervenientes. 

Assegurar que os relatórios relativos às visitas de fiscalização efetuadas, os relatórios a 

apresentar à Agência Portuguesa do Ambiente, bem como outros documentos relevantes 

relacionados com a ação de acompanhamento/fiscalização ambiental, sejam remetidos a todos 

os intervenientes; 

 Corrigir, caso se verifique necessário, os procedimentos aplicados para implementação das 

medidas de minimização; 

 Identificar a necessidade de definição e implementação de outras medidas de minimização, 

para assegurar a resolução de situações concretas e/ou imprevistas que podem surgir no 

decorrer da obra; 

 Assegurar o cumprimento da legislação ambiental em vigor aplicável; 

 Comparecer nas reuniões de obra para as quais seja convocado;  
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 Inventariar as espécies arbóreas que eventualmente venham a ser abatidas; 

 Identificar e submeter à aprovação do Dono da Obra, a necessidade de revisão das medidas de 

minimização preconizadas no PAAO;  

 Efetuar visitas periódicas à obra: a periodicidade das visitas da EAA deverá ser ajustada às 

necessidades em função do desenvolvimento da obra;  

 Proceder, em cada visita efetuada, e sempre que aplicável, ao registo de Constatações 

Ambientais – identificação de situações que constituam Não Conformidades com a legislação 

ambiental em vigor, com a DIA ou com o PAAO, ou situações que ainda não constituam Não 

Conformidades mas carecem da tomada de medidas de minimização adicionais com vista à sua 

correção/melhoria; 

 Elaborar três relatórios para entrega à Agência Portuguesa do Ambiente tendo em consideração 

as diretrizes esplanadas no “Guia para a Avaliação Ambiental – Energia Eólica da APA”. O 

primeiro relatório será entregue 15 dias após a visita ao local do Projeto, a realizar pela equipa 

de fiscalização ambiental, projetista e empreiteiro, após o Projeto ter sido devidamente 

piquetado e incluirá a informação necessária para que a Autoridade de AIA possa ter noção dos 

eventuais ajustes que o Projeto venha a sofrer e do desempenho de toda a equipa afeta à obra. 

O segundo relatório será entregue sensivelmente a meio do período de construção e incluirá 

toda a informação necessária a um bom entendimento da evolução dos trabalhos e do modo 

como as medidas de minimização foram cumpridas. O terceiro e último relatório será entregue 

no final da obra e incluíra, para além do tipo de informação prevista constar no primeiro 

relatório, o resultado final das medidas relativas à integração paisagística; 

 Comunicar ao Empreiteiro eventuais alterações ao PAAO, nomeadamente no que respeita às 

medidas de minimização preconizadas no mesmo. 

O técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da obra tem a responsabilidade de: 

 Obter da Direcção-Geral do Património Cultural a autorização para a realização dos trabalhos, 

no âmbito da legislação em vigor; 

 Elaborar um inventário das ocorrências patrimoniais existentes na área do Projeto para fornecer 

ao empreiteiro; 

 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; 
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 Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de incidência do 

Projeto (aerogerador, acesso e vala de cabos subterrâneos) de forma a colmatar as lacunas de 

conhecimento, incluindo ainda áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimo de 

inertes; 

 Verificar em fase prévia ao início da obra, a relação de proximidade entre o desenho topográfico 

final do Projeto e as ocorrências de interesse patrimonial já identificadas, implementando 

medidas de minimização ou anulação de eventuais impactes negativos; 

 Efetuar o acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as 

operações que impliquem movimentação dos solos - incluindo a abertura de caminhos de 

acesso, a abertura dos caboucos para as fundações do aerogerador, a construção da 

plataforma de montagem do aerogerador, a abertura de valas para instalação de cabos elétricos 

e de comunicação (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. O acompanhamento deve ser continuado e 

efetivo; 

 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, as valas de cabos, os locais da fundação e plataforma de montagem do 

aerogerador, os depósitos temporários e empréstimos de inertes; 

 Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico poderão determinar a 

adoção de medidas de minimização específicas/complementares (registo documental, 

sondagens, escavações arqueológicas, entre outras), as quais terão de ser apresentadas à 

Direção Geral 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; 

 Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos e não for possível ajustar o projeto de 

forma a evitar a sua afetação, a obra deve ser suspensa nesse local, ficando o arqueólogo 

obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património Cultural as ocorrências, 

acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a implementar sob a forma de um 

relatório preliminar; 
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 As ações previstas deverão incluir a verificação da sinalização prevista ser implementada pelo 

empreiteiro (delimitação de todas as ocorrências identificadas no âmbito do Estudo de Impacte 

Ambiental localizadas a menos de 50 metros da frente de obra), sempre que se justifique; 

 Verificar a implementação adequada das medidas de minimização constantes nas Cláusulas 

Técnicas Ambientais do caderno de encargos relativas ao património, através das ações 

descritas no Quadro 3; 

 Executar o registo documental das ocorrências situadas nas proximidades da frente de obra, 

contendo uma memória descritiva, inserção cartográfica e registos fotográfico e gráfico, caso 

estas ocorrências possam vir a ser afetadas (indiretamente e provavelmente) em consequência 

da execução do Projeto; 

 Garantia da salvaguarda, pelo registo arqueológico, da totalidade dos vestígios e contextos a 

afetar diretamente pela obra. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de 

registo gráfico, fotográfico e de elaboração de memória descritiva; no caso de sítios 

arqueológicos, através da sua escavação integral; 

 Assegurar a conservação (mesmo que de forma passiva) das ocorrências arqueológicas que, 

eventualmente, forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra, de tal 

forma que não se degrade o seu estado de conservação atual ou efetuar o seu registo, 

mediante representação gráfica, fotográfica e textual. Os achados móveis deverão ser 

colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural; 

 Comparecer nas reuniões de obra para as quais seja convocado; e 

 Elaborar dois relatórios, sendo que o primeiro relatório será entregue sensivelmente a meio do 

período de construção e o segundo relatório, será entregue no final da construção à Direção 

Geral do Património Cultural. No 1.º relatório deverá constar uma breve descrição e 

caracterização da obra em curso, bem como, uma síntese de todos os trabalhos arqueológicos 

realizados pela equipa naquele período. 

4.1. Calendarização do Acompanhamento Ambiental e Arqueológico da Obra 

O técnico de acompanhamento ambiental irá deslocar-se à obra com a seguinte periodicidade: 

- Quinzenalmente: durante as fases com intervenções de maior vulto; e 

- Mensalmente: durante as restantes fases e quando se verificarem más condições climatéricas. 

A Eólica da Cabreira, S.A. disporá de Equipa de Fiscalização da obra civil, a qual estará em obra 

quase continuamente. Essa equipa colaborará com a equipa de ambiente, no sentido da fiscalização 

do cumprimento dos condicionamentos e medidas ambientais. 
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A periodicidade definida poderá vir a ser ajustada conforme se revele necessário durante o 

desenvolvimento da obra, havendo sempre a possibilidade de se realizarem visitas extraordinárias 

para resolução de situações pontuais. 

O técnico de acompanhamento arqueológico permanecerá em obra sempre que as atividades que 

estejam a decorrer correspondam a: 

- desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação e regularização do terreno nos 

locais de incidência da obra (caminhos, área de estaleiro, zona de implantação do aerogerador 

e respetiva plataforma, zonas de armazenamento temporário de materiais); e 

- escavações no solo relacionadas com a abertura da fundação do aerogerador, da vala de cabos 

elétricos subterrâneos e do caminho de acesso. 

4.2. Conteúdo e periodicidade dos relatórios a elaborar  

Os relatórios de acompanhamento ambiental relativos a cada visita abordarão os seguintes aspetos: 

- Evolução dos trabalhos de construção; 

- Conformidades e não conformidades detetadas durante a inspeção efetuada na obra; 

- Ocorrências de acidentes ambientais e medidas corretivas adotadas; 

- Dificuldades manifestadas pelo empreiteiro que, eventualmente, possam ter conduzido a 

alterações de não conformidade; 

- Aspetos a melhorar pelo empreiteiro; 

- Medidas e procedimentos não previstos, mas que eventualmente possam vir a revelar-se 

necessárias; 

- Recomendações e sugestões para assegurar a melhoria contínua do desempenho ambiental do 

empreiteiro; e 

- Reclamações de entidades oficiais, associações ou particulares. 

O conteúdo dos relatórios será adaptado sempre que se verifique necessário incluir informação 

adicional relevante não especificada. 

Atendendo à dimensão da obra em causa, e consequentemente ao reduzido período de 

desenvolvimento dos trabalhos de construção, serão elaborados três relatórios de acompanhamento 
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ambiental. O 1.º relatório será entregue no início da fase de construção, o 2.º relatório no final da fase 

de maior intervenção e o outro no final da obra, após ser feita a vistoria geral de verificação da 

adequada implementação do Plano de Recuperação Paisagística. Estes relatórios têm como objetivo 

transmitir à Agência Portuguesa do Ambiente o modo como decorreram os trabalhos de construção do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro.  

A documentação específica relativa ao acompanhamento arqueológico será incluída em dois 

relatórios. Essa documentação incluirá o registo das ocorrências situadas nas proximidades da frente 

de obra e de ocorrências que, entretanto, sejam encontradas no decurso das obras. Quando 

terminarem as fases da obra que necessitam de acompanhamento arqueológico será elaborado um 

relatório global, que integrará toda a informação constante nos vários relatórios de progresso, o qual 

será entregue na Direção Geral do Património Cultural. O relatório final conterá uma memória 

descritiva e o registo fotográfico de todos os elementos referidos, e sempre que se considere 

necessário, será complementado com peças desenhadas com a inserção cartográfica das 

ocorrências. 

5. IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO APLICÁVEIS À OBRA 

Apresenta-se nos quadros seguintes o conjunto de medidas de minimização propostas no Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA), relativamente à fase de construção, que serão transpostas para o Caderno 

de Encargos e terão de ser implementadas pelo Empreiteiro. 
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Quadro 2 – Medidas de Minimização de índole Ambiental e respetivo faseamento. 

FASEAMENTO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 PLANEAMENTO 

DOS TRABALHOS 

E ESTALEIRO 

1. Atualizar de acordo com a DIA e implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra de 
Construção (PAAO), constituído pelo planeamento da execução de todos os elementos das obras e 
identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da execução das 
obras. 

2. Assegurar por parte do Dono da obra a constituição de uma Equipa de Acompanhamento Ambiental da 
obra e outra de Acompanhamento Arqueológico da obra. 

3. Atualizar de acordo com a DIA e implementar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção 
e demolição (PPGRCD), considerando todos os resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a 
sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição 
de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes 
fluxos de resíduos. O PPGRCD a implementar deve estar disponível no local da obra, para efeitos de 
fiscalização pelas entidades competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execução 
da obra. 

4. Deverá 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. 

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

6. A fase de obra deve ser planeada de forma a garantir que os trabalhos, sem nenhuma exceção: 

 Não são realizados no período que decorre entre 1 de abril e 31 de agosto, de modo a não afetar a época 
de reprodução do lobo-ibérico e das espécies de aves presentes com estatuto de conservação 
desfavorável; 

 Estão interrompidos no período compreendido entre 1 hora antes do pôr-do-sol e 1 hora após o nascer do 
sol, inclusive, com exceção dos trabalhos de betonagem para execução da fundação do aerogerador; 

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

7. Informar os trabalhadores das possíveis consequências de uma atitude negligente em relação às medidas 
minimizadoras identificadas, incluindo as respeitantes aos valores patrimoniais existentes, através da 
instrução sobre os procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental) 
para que desta forma se possam limitar ações nefastas que são levadas a cabo por simples 
desconhecimento de regras elementares de uma conduta ambientalmente correta. 

8. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo no 
combate a incêndios florestais, nomeadamente o ANEPC - Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil, e outras entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, 
bem como as entidades com jurisdição na área de implantação do projeto, nomeadamente às Câmaras 
Municipais – Serviços Municipais de Proteção Civil, ao ICNF – Gabinetes Técnicos Florestais de Castro 
Daire e Cinfães e a APA. 

9. Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deverá ser comunicado previamente à 
Força Aérea e à ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil o início da instalação do aerogerador, 
devendo incluir-se nessa comunicação todas as exigências que constem nos pareceres emitidos por estas 
entidades. 

10. As populações mais próximas deverão ser informadas acerca das ações de construção e respetiva 
calendarização, divulgando esta informação, nomeadamente nas câmaras municipais (Cinfães e Castro 
Daire), juntas de freguesia (Pinheiro e União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires) e no 
estaleiro de obra. 

11. Implementar um mecanismo expedito para receção de eventuais reclamações ou pedidos de 
esclarecimento, através, por exemplo, da disponibilização de um livro de registo nas juntas de freguesia 
da área de influência do projeto (Pinheiro e União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e 
Ramires). 

12. Instalar o Estaleiro no local indicado na Planta de Condicionamentos. Qualquer alteração do local de 
implantação do Estaleiro deverá ser aprovada pela Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

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

14. Antes de se proceder à instalação e balizamento (vedação em toda a extensão) do estaleiro, e da área 
complementar de apoio se aplicável, tem que ser apresentado à Equipa de Acompanhamento Ambiental 
da obra o plano do estaleiro e o modo como se vai proceder à sua gestão, e só após parecer favorável por 
parte desta equipa, se poderá proceder à sua montagem; 

15. Elaborar e afixar em locais estratégicos uma planta do estaleiro com a identificação das diferentes áreas e 
dos locais de armazenamento de resíduos. Os contentores e outros equipamentos de armazenamento de 
resíduos devem estar devidamente identificados com uma placa referindo o tipo de resíduo a que se 
destinam. 
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Quadro 2 – Medidas de Minimização de índole Ambiental e respetivo faseamento (Continuação). 

FASEAMENTO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 Planeamento 

dos Trabalhos e 

Estaleiro  

16. O estaleiro deverá possuir instalações sanitárias amovíveis. 

17. Em fase de piquetagem de obra, deverá ser efetuada a micro localização da vala de cabos, e deverão 
ser feitos os ajustes necessários para garantir uma menor afetação do terreno natural e dos 
afloramentos rochosos existentes na sua envolvente. A área deverá ser previamente balizada e a 
abertura da vala na zona mais próxima de afloramentos rochosos deverá ser efetuada com recurso a 
uma máquina de pequeno porte. 

 Áreas 

Intervencionadas 

18. Sempre que se venham a identificar novos elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de 
condicionamentos deverá ser atualizada. 

19. Assegurar o escoamento natural das águas da chuva em todas as fases de desenvolvimento da obra. 

20. Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local da 
obra. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não contaminação dos 
solos e das linhas de água. 

21. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia elétrica do 
estaleiro, nas ações de testes do aerogerador ou para outros fins, estes devem estar devidamente 
acondicionados de forma a evitar contaminações dos solos. 

22. Nos dias secos e ventosos, deverão ser utilizados sistemas de aspersão nas áreas de circulação. 

23. A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à 
balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser delimitadas ou sinalizadas as 
seguintes áreas-limite: 

 Acesso: no máximo 5 m para cada lado do limite dos acessos a construir; 

 Valas de cabos: a faixa a balizar será de 5 m, contados a partir do limite exterior da vala (visto que a 
totalidade da vala de cabos acompanha o traçado do acesso existente e do acesso a construir); 

 Aerogerador e plataforma: deverá ser limitada uma área de 3 m em volta da área a ocupar pelas 
plataformas; 

 Locais de depósitos de terras; 

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

24. Proceder à manutenção e vigilância dos balizamentos/sinalizações, até ao final das obras, incluindo a 
conclusão dos arranjos paisagísticos. 

25. Os serviços interrompidos, no percurso para o transporte dos componentes do aerogerador, resultantes 
de afetações planeadas ou acidentais, devem ser restabelecidos o mais brevemente possível. 

 Desmatação e 

Movimentação 

de Terras  

26. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente 
necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar para implantação do projeto, ainda que 
possam ser utilizadas ocasionalmente como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

27. Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbustivas que não condicionem a execução da obra. 

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

29. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar os 2 m 
de altura e deverão 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. 

30. 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 que nunca se circule sobre a terra vegetal. 

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

32. A carga e descarga da terra vegetal armazenada nas pargas deve ser efetuada, de forma que os 
veículos afetos a essas operações não calquem as pargas. 

 Gestão de 

Materiais, 

Resíduos e 

Efluentes 

33. Implementar um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) que 
permita um adequado armazenamento e encaminhamento dos resíduos/efluentes resultantes da 
execução da obra. 

34. Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do Parque Eólico de Pinheiro e do 
respetivo projeto de Sobreequipamento. O betão necessário deverá vir pronto de uma central de 
produção de betão devidamente licenciada. 
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Quadro 2 – Medidas de Minimização de índole Ambiental e respetivo faseamento (Continuação). 

FASEAMENTO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 Gestão de 

Materiais, 

Resíduos e 

Efluentes 

35. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto, incluindo a área afeta ao 
parque eólico existente. Excetua-se o material sobrante das escavações necessárias à execução da 
obra. 

36. O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às operações 
de gestão de resíduos. Deverá assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação à Equipa de 
Acompanhamento Ambiental da obra para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da 
empreitada. 

37. 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 pela Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra. 

38. Deverá 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, sendo que uma parte das plataformas poderá funcionar como zona de apoio ao 
estaleiro, para armazenamento de resíduos inertes devidamente acondicionados. 

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

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

41. O material inerte proveniente das ações de escavação, deverá ser depositado na envolvente dos locais 
de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro da fundação ou 
execução da plataforma de montagem). 

42. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deverá ser, preferencialmente, utilizado na 
recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro autorizado. A 
solução a implementar terá que ter a aprovação do ICNF e da Câmara Municipal da área que funcionará 
como destino final. 

43. Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem e de 
desmatação necessárias à implantação do Projeto. 

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

45. O acesso à área de armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes deverá ser 
condicionado e restrito. 

46. Não é admissível a deposição de qualquer tipo de resíduos ou qualquer outra substância poluente, 
mesmo que dentro de recipiente, em qualquer local que não tenha sido previamente autorizado pela 
Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra. 

47. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de 
substâncias poluentes, deverá ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e 
providenciar a remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar à Equipa de 
Acompanhamento Ambiental da obra, onde não causem danos ambientais adicionais, para posterior 
transporte para local autorizado. 

48. Durante as betonagens, deverá proceder-se à abertura de uma bacia para retenção das águas de 
lavagem das caleiras das autobetoneiras. Esta bacia deverá ser localizada em zona a intervencionar, 
junto ao local onde serão efetuadas as betonagens da fundação do aerogerador. A capacidade de 
recolha da bacia de lavagem das autobetoneiras deverá ser a mínima indispensável à execução da 
operação. Finalizadas as betonagens, a bacia de retenção será aterrada e alvo de 
recuperação/renaturalização. 

49. São proibidas queimas a céu aberto. 

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

 Acessos, 

Plataformas e 

Fundações 

51. O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o incómodo para 
as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto deverá ser o mais curto 
possível e ser efetuado a velocidade reduzida, devendo ser colocada sinalética nesse sentido. 

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

 



EÓLICA DA CABREIRA, S.A. 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO 

PROJETO DE EXECUÇÃO 
 

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 
 

 

19116 – Eólica da Cabreira, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro  
16 

Quadro 2 – Medidas de Minimização de índole Ambiental e respetivo faseamento (Continuação). 

FASEAMENTO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 Acessos, 

Plataformas e 

Fundações 

53. Não circular com gruas de lagartas nos acessos antes e após a montagem do aerogerador. Caso seja 
utilizado este tipo de equipamento, cuja circulação danifica o pavimento dos acessos e obrigam a uma 
largura excessiva, a grua deve ser transportada em camiões até à plataforma de montagem do 
aerogerador. 

54. Efetuar revisões periódicas aos veículos e à maquinaria de forma a assegurar que as suas condições de 
funcionamento são adequadas. 

55. Reparação do pavimento danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso ao local da obra 
pela circulação de veículos pesados durante a construção. 

56. Recuperação paisagística das zonas intervencionadas durante a obra, de acordo com o definido no 
Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, designadamente, as zonas de armazenamento 
temporário de materiais, o estaleiro, os taludes dos acessos, a vala de cabos e a plataforma do 
aerogerador, incluindo os respetivos taludes. As zonas intervencionadas deverão ser limpas e cobertas 
com terra vegetal. 

 
Quadro 3 – Medidas de Minimização de índole Patrimonial e respetivo faseamento. 

FASEAMENTO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 Planeamento 

dos Trabalhos 

e Estaleiro 

1. Inclusão da planta de condicionamentos no caderno de encargos da obra e imposição do seu 
cumprimento, visando a salvaguarda dos elementos nela constantes no decurso da obra e nas fases 
subsequentes, excetuando as situações devidamente justificadas sem alternativa. No caso específico das 
ocorrências patrimoniais identificadas na Planta de Condicionamentos, em caso de afetação parcial ou 
total, terá obrigatoriamente de se efetuar o registo da ocorrência em causa para memória futura. 

2. 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. 

3. Durante a piquetagem do projeto no terreno, ajustar dentro do possível o traçado do novo acesso e do 
cabo enterrado com o objetivo de reduzir ao mínimo possível o impacte negativo resultante do 
atravessamento de trechos murários da ocorrência 21. 

4. 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. 

 Medidas Gerais 

para as Áreas 

Intervencionadas 

5. Antes do início das obras devem ser sinalizadas e vedadas todas as ocorrências patrimoniais identificadas 
na planta de condicionamentos, ou outras que venham a ser identificadas durante a fase de 
acompanhamento, situadas a menos de 50 m da frente de obra, de modo a evitar a passagem acidental de 
maquinaria e pessoal afeto à obra sobre essas zonas, sendo estabelecida uma área de proteção com 
cerca de 10 m em torno do limite da ocorrência. A sinalização e vedação devem ser realizadas com 
estacas e fita sinalizadora que deverão ser regularmente repostas. 

6. De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueológico da Obra para salvaguardar eventuais 
vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa vegetação arbustiva, o empreiteiro terá que informar 
o Dono da Obra, com pelo menos 8 dias de antecedência, sobre a previsão das ações relacionadas com a 
remoção e revolvimento do solo (desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação e 
regularização do terreno) e escavações no solo e subsolo (execução de caminhos, abertura dos caboucos 
para as fundações do aerogerador e vala para instalação dos cabos elétricos. 

7. Acompanhamento integral e contínuo da obra, por arqueólogo, com efeito preventivo em relação à 
afetação de vestígios arqueológicos incógnitos, consistindo na observação das operações de remoção e 
revolvimento de solo (desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação ou regularização do 
terreno) e de escavação no solo e subsolo. Inclui a observação do eventual desmonte de estruturas e o 
acompanhamento da execução de balizamentos de ocorrências, situadas a menos de 50 m de distância da 
frente de obra (aerogerador, plataforma, acesso e vala de cabos). Esta ação deve prolongar-se até à fase 
de requalificação ambiental da área atingida pela obra, devido à existência de inúmeras ocorrências 
adjacentes, sobretudo, às infraestruturas viárias e de cabo enterrado, em risco de destruição sem uma 
adequada manutenção dos respetivos balizamentos. Os achados móveis colhidos no decurso da obra 
deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 

8. 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 o caminho de acesso, a vala de cabos, o local da 
fundação e plataforma de montagem do aerogerador, os depósitos temporários e empréstimos de inertes. 
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Quadro 3 – Medidas de Minimização de índole Patrimonial e respetivo faseamento 
(Continuação). 

FASEAMENTO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 Medidas Gerais 

para as Áreas 

Intervencionadas 

9. Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de 
medidas de minimização específicas/complementares (registo documental, sondagens, escavações 
arqueológicas, entre outras), as quais terão de ser apresentadas à Direção Geral 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. 

10. Sempre que forem encontrados novos vestígios arqueológicos e não for possível ajustar o projeto de forma 
a evitar a sua afetação, a obra deve ser suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar 
de imediato à Tutela do Património Cultural as ocorrências, acompanhadas de uma proposta de medidas 
de minimização a implementar sob a forma de um relatório preliminar 

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

 



EÓLICA DA CABREIRA, S.A. 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO 

PROJETO DE EXECUÇÃO 
 

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 
 

 

19116 – Eólica da Cabreira, S.A. – Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro  
18 

6. PROCESSO DE COMUNICAÇÃO 

6.1. ENQUADRAMENTO 

O presente documento constitui o Processo de Comunicação e Tratamento de Reclamações/Informações 

(PCRI) do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, cuja implementação é da 

responsabilidade do Dono da Obra, nomeadamente a empresa, Eólica da Cabreira, S.A., a qual poderá 

delegar posteriormente esta responsabilidade à empresa que ficará responsável pela exploração do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

Este documento funciona como um compromisso do Dono de Obra no sentido de divulgar informação 

relevante sobre o Projeto e recolha e tratamento de todas as reclamações ou pedidos de informação 

dirigidas por entidades oficiais, associações ou pela população em geral. 

Para o efeito, o Dono da Obra irá criar um circuito de recolha e análise de eventuais reclamações e/ou 

pedidos de informação designado por Canal de Comunicação, a implementar nas fases de construção e 

exploração do Projeto. 

6.2. ÂMBITO E ACÇÕES A IMPLEMENTAR 

Este processo consiste num serviço de assistência à população em geral, dirigido fundamentalmente para 

a divulgação de informação relevante sobre o Projeto e recolha e análise de reclamações decorrentes da 

construção e exploração do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. O serviço de 

assistência incluirá, ainda, a elaboração de relatórios onde se descreve a análise efetuada às reclamações 

recolhidas, e as respetivas ações que foram tomadas sempre que se justifique, bem como as respostas a 

eventuais pedidos de informação relativos ao Projeto. Para o efeito está previsto que seja implementado 

um canal de comunicação que permita o contacto fácil e direto da população em geral e os responsáveis 

pela instalação e exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro. 

O PCRI, para além de indicar quais as entidades intervenientes no processo e quais as suas 

responsabilidades, estabelece os procedimentos que os responsáveis terão de realizar, de forma a 

concretizar os seguintes objetivos principais: 

 Divulgação de informação relevante sobre o Projeto; 

 Recolha e análise de reclamações que tenham sido apresentadas; 

 Definições das ações conducentes à correção dos fatores que originaram as reclamações, caso as 

mesmas sejam pertinentes e justificáveis; 
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 Recolha e análise de pedidos de informação que tenham sido solicitados; 

 Compilação da informação necessária no sentido de fornecer as respostas aos pedidos de 

informação solicitados; e 

 Elaboração de relatórios periódicos com indicação do modo como as ações previstas implementar 

foram executadas, bem como a posterior avaliação da sua eficácia, e ainda a justificação da não 

consideração das reclamações que não se revelaram pertinentes. 

O Canal de Comunicação será implementado previamente ao início das obras e irá manter-se durante a 

vida útil do Projeto. Para o efeito será efetuada a divulgação de informação relevante sobre o Projeto e da 

existência do Canal de Comunicação nos concelhos e nas freguesias onde se insere o Projeto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro: 

- Castro Daire – Câmara Municipal de Castro Daire e freguesia de Pinheiro; 

- Cinfães – Câmara Municipal de Cinfães e União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e 

Ramires.  

Nestes locais e durante o período de construção será disponibilizado o Resumo Não Técnico que contém 

a informação das principais características do Projeto, bem como das medidas de minimização e das 

monitorizações a aplicar. 

Considera-se adequado criar condições para receção de reclamações e recolha de pedidos de informação 

em duas situações distintas, uma durante a fase de construção e outra na posterior fase de exploração, 

variando entre si apenas na frequência de recolha de reclamações/pedidos de informação, ou seja, 

durante a fase de exploração serão disponibilizadas Fichas de Reclamações e Fichas de Pedidos de 

Informação nas Câmaras Municipais de Castro Daire e Cinfães e na Junta de Freguesia de Pinheiro e 

União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires, que serão recolhidas semestralmente, 

enquanto que durante a fase construção as fichas serão disponibilizadas nas referidas freguesias e ainda 

no estaleiro de obra, sendo efetuada a recolha mensal. De salientar que para além as fichas será 

disponibilizado um email e um n.º de telemóvel, que permitirão um acompanhamento e resposta em tempo 

real às questões colocadas. 

6.3. ENTIDADES INTERVENIENTES NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO E RESPECTIVAS 
RESPONSABILIDADES 

Os intervenientes com responsabilidades no processo de comunicação são os seguintes: 

 Dono da obra; 

 Empreiteiro; e 
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 Câmara Municipal de Castro Daire e freguesia de Pinheiro; 

 Câmara Municipal de Cinfães e União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires.  

Apresenta-se em seguida uma descrição das competências e responsabilidades das entidades acima 

referidas. 

Dono da Obra 

O Dono da Obra constitui a primeira entidade com obrigações e responsabilidades ao nível do processo de 

comunicação, nomeadamente: 

 Garantir o cumprimento da legislação em vigor; 

 Fornecer e apresentar o PCRI às restantes entidades intervenientes no processo; 

 Fazer a divulgação do PCRI na 1ª reunião de obra; 

 Distribuir Fichas de Reclamações e Fichas de Pedidos de Informação e assegurar que as mesmas 

estarão sempre disponíveis das Câmaras Municipais de Castro Daire (freguesia de Pinheiro) e de 

Cinfães (União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires) durante as fases de 

construção e exploração do Projeto;  

 Divulgar eventuais informações relevantes sobre o Projeto junto das Câmaras Municipais de Castro 

Daire (freguesia de Pinheiro) e de Cinfães (União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e 

Ramires);  

 Efetuar consultas periódicas aos locais onde foram distribuídas as Fichas de Reclamações e as 

Fichas de Pedidos de Informação, de modo verificar a existência de eventuais pedidos de 

reclamação e informação. Essas consultas deverão ser de acordo com a seguinte periodicidade: em 

fase de obra – visitas mensais; em fase de exploração – visitas semestrais; 

 Manter operacional o email e o n.º de telefone para recolha e relato de informações e reclamações 

durante a fase de construção e exploração do Projeto; 

 Proceder, após cada visita, à análise das reclamações eventualmente apresentadas, fazendo o seu 

registo numa base de dados. Em resultado da análise efetuada, na fase de obra, informar o 

Empreiteiro a fim de serem corrigidas as situações que sejam da sua responsabilidade, e que 

originaram as reclamações consideradas pertinentes; 

 Analisar os pedidos de informação e providenciar as respetivas respostas e reencaminhamento das 

mesmas para quem as solicitou;  

 Durante a obra, fornecer informação do PCRI à Equipa de Acompanhamento ambiental da Obra 

para inclusão nos relatórios a enviar à APA. 
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 Na fase de exploração remeter anualmente às Câmaras Municipais e Juntas de Freguesias 

indicadas anteriormente, um relatório com descrição das soluções implementadas e esclarecimentos 

prestados. No final da fase de construção remeter à APA (anexo ao relatório final de 

acompanhamento ambiental), um relatório com a descrição das soluções implementadas e 

esclarecimentos prestados durante todo o período em que decorreu a obra. 

Empreiteiro 

As obrigações e responsabilidades do Empreiteiro extensíveis a todos os subcontratados que possam 

intervir na obra (durante a fase de construção) são: 

 Manter o Dono da Obra informado quanto às reclamações e pedidos de informação que venham a 

ocorrer; 

 Reportar ao Dono da Obra eventuais reclamações ou pedidos de informação que lhe venham a ser 

dirigidos fora do canal de comunicação implementado; 

 Implementar as medidas corretivas que venham a ser recomendadas e aprovadas pelo Dono da 

Obra;  

 Dar conhecimento ao Dono de Obra de todas as dificuldades que, eventualmente, possam vir a ser 

sentidas na implementação das ações corretivas recomendadas no âmbito da implementação do 

PCRI. 

6.4. PERIODICIDADE E CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS A ELABORAR 

Os relatórios a elaborar no âmbito do PCRI serão anuais durante a fase de exploração do Projeto e no final 

da fase de construção será entregue um relatório. Os relatórios incluirão: 

 Uma base de dados com todas as reclamações recebidas, a qual irá sendo atualizada ao longo do 

tempo; 

 A análise das reclamações recebidas durante o ano a que se refere o relatório, com indicação na 

base de dados se a reclamação é pertinente ou não; 

 Tratamento efetuado às reclamações recebidas de acordo com o seguinte: se pertinente – quais as 

ações implementadas ou previstas implementar para correção do fator que originou a reclamação; 

se não pertinente – indicação sobre a razão pela qual não se justifica a implementação de 

medidas/ações corretivas; 

 Descrição das dificuldades existentes na aplicação de medidas/ações que se venham a revelar 

necessárias para a correção de eventuais fatores, com justificação quando essas medidas/ações 

não puderem ser aplicadas por questões técnico-económicas; 
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 Avaliação da eficácia das medidas/ações que tenham sido implementadas. 

O conteúdo dos relatórios será adaptado sempre que se verifique necessário incluir informação adicional 

relevante não especificada. 

Na fase de exploração no caso de não existir qualquer reclamação ou pedido de informação durante um 

ano, não será apresentado o relatório desse ano, informando-se, no entanto, a Agência Portuguesa do 

Ambiente desse facto. 

O relatório do PCRI referente à fase de construção será incluído no Relatório Final de Acompanhamento 

Ambiental da Obra.  
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PROCESSO DE COMUNICAÇÃO 

FICHA DE RECLAMAÇÃO 

 

LOCAL DE RECEPÇÃO DA RECLAMAÇÃO: 

Câmara Municipal de Castro Daire …………………………………………………………………… 

Câmara Municipal de Cinfães …………………………………………………………………… 

Junta da Freguesia de Pinheiro …………………………………………………………………… 

União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires ………………………………. 

Estaleiro do Sobreequipamento do Parque Eólico Pinheiro ……………………………………… 

IDENTIFICAÇÃO DO RECLAMANTE: 

Nome: 

Contacto telefónico: 

Morada: 

RESIDENTE NA ZONA?                  SIM                            NÃO 

 

DATA: 

---------------/--------/-------- 

TIPO DE RECLAMAÇÃO: 

 

 

 

SUGESTÕES: 
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PROCESSO DE COMUNICAÇÃO 

FICHA DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

 

LOCAL DE RECEPÇÃO DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO: 

Câmara Municipal de Castro Daire …………………………………………………………………… 

Câmara Municipal de Cinfães …………………………………………………………………… 

Junta da Freguesia de Pinheiro …………………………………………………………………… 

União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires ………………………………. 

Estaleiro do Sobreequipamento do Parque Eólico Pinheiro …………………………………….. 

IDENTIFICAÇÃO DO RECLAMENTE: 

Nome: 

Contacto: 

Morada: 

RESIDENTE NA ZONA?                  SIM                            NÃO 

 

DATA: 

---------------/--------/-------- 

INFORMAÇÃO SOLICITADA: 

 

 

 

SUGESTÕES: 
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7. PLANTA DE CONDICIONAMENTOS 
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ANEXO 4 

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS
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1. NOTA PRÉVIA 

Este documento conjuntamente com as Cláusulas Técnicas Ambientais (fase de construção), o Plano 

de Gestão de Resíduos, o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra e a Planta de 

Condicionamentos forma o conjunto de documentos que irão integrar o caderno de encargos da 

Empreitada onde são impostas as condicionantes ambientais de execução da obra. 

2. INTRODUÇÃO 

Com o objetivo de minimizar os impactes decorrentes da instalação do Sobreequipamento do Parque 

Eólico de Pinheiro está previsto a implementação do presente Plano de Recuperação das Áreas 

Intervencionadas durante a fase de obra, em complemento do Plano de Acompanhamento Ambiental 

das Obras. 

Com a implementação do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, pretende-se minimizar 

os impactes resultantes da execução do projeto, intervindo-se nas zonas afetadas pelas obras de 

forma a possibilitar a melhor integração paisagística. 

Através de opções simples, que se baseiam fundamentalmente na execução de ações que favorecem 

a regeneração natural, procura-se atingir os seguintes objetivos: 

- valorizar a paisagem no seu significado mais global (portadora de uma estrutura ecológica e 

cultural), cuja qualidade ficou diminuída pela execução da obra; 

- contribuir para a comodidade humana, tanto dos visitantes do local como dos residentes nas 

suas proximidades; 

- proteger os taludes, tanto os de aterro como os de escavação, contra a erosão hídrica e eólica. 

A recuperação das zonas intervencionadas poderá ser obtida mais lentamente por um processo de 

regeneração natural, ou poderá ser acelerada com recurso à execução de hidrosementeiras. Em 

resultado da experiência adquirida, tem sido pratica corrente deixar que se efetue uma regeneração 

natural. 

Assim, na presente situação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro, propõe-se que a 

recuperação das zonas intervencionadas seja efetuada apenas à custa do seu recobrimento com terra 

vegetal nos moldes que se definem nos pontos seguintes. Ao fim de dois anos, caso a vegetação 

regenere deficientemente, então será efetuada uma reavaliação das condições naturais do terreno e 

propostas medidas de recuperação. 
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3. ÁREAS A RECUPERAR 

No âmbito do presente Plano serão recuperadas e renaturalizadas as seguintes áreas: 

 Local do estaleiro; 

 Locais de depósito de materiais diversos e inertes; 

 Zonas adjacentes ao acesso definitivo; 

 Envolvente do aerogerador (base da fundação e plataforma de apoio à montagem); 

 Valas da rede de cabos elétricos e de comunicação; e 

 Taludes de escavação e aterro.  

4. ACÇÕES A CONSIDERAR PARA RECUPERAÇÃO DAS ZONAS 
INTERVENCIONADAS 

4.1. Ações a Executar no Início da Fase de Obra 

De forma a assegurar as condições necessárias à posterior correta recuperação das áreas 

intervencionadas, o Empreiteiro terá que efetuar logo desde o início da obra e ao longo do 

desenvolvimento da mesma, as seguintes ações: 

 Ações de Desmatação e Decapagem: as superfícies de terreno a escavar ou a aterrar devem 

ser previamente limpas de detritos e vegetação lenhosa (arbustos), conservando, todavia, a 

vegetação subarbustiva e herbácea a remover com a decapagem. Estas ações devem ter lugar, 

exclusivamente, nas áreas sujeitas a terraplanagem, sendo absolutamente necessário limitar a 

destruição da cobertura vegetal em áreas que não sejam necessárias à concretização da 

empreitada. A limpeza e desmatação compreendem ainda a arrumação e transporte dos 

materiais provenientes desta operação para uma área pré-definida pela equipa de fiscalização 

ambiental.  

Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão 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. 

Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem e 

desmatação necessárias à implantação do Projeto, podendo ser aproveitados na fertilização 

dos solos. 

 As áreas de terreno a escavar ou a aterrar devem ser previamente decapadas. A decapagem 

destas áreas, que permite a obtenção da terra vegetal necessária às ações de recuperação das 

áreas intervencionadas, deverá ter lugar imediatamente antes dos trabalhos de movimentação 
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de terras e incidirá nas zonas de solos mais ricos em matéria orgânica e de textura franca, 

numa espessura variável de acordo com as características do terreno, compreendendo apenas 

a terra vegetal.  

 Armazenamento da Terra Vegetal: deverá ser armazenada em pargas com altura não superior a 

2,00/2,50 metros. Esta não deverá ser calcada por veículos em movimento. É conveniente o 

armazenamento da terra vegetal junto aos locais de onde foi removida, sendo estes em 

princípio os locais onde será posteriormente reposta, aquando das ações de recuperação. 

4.2. Ações de Recuperação a Concretizar Após Finalizados os Trabalhos de Construção 

 Limpeza das Frentes de Obra: após concluídos os trabalhos de construção civil e montagem de 

equipamento, deverá o empreiteiro proceder à limpeza de todas as frentes de obra. Esta 

compreenderá, entre outras, ações como desmantelamento do estaleiro, remoção de eventuais 

resíduos, remoção de materiais de construção, bem como de equipamentos não necessários às 

ações de recuperação.  

 Acessos: deverão ser naturalizados todos os novos acessos que não venham a ser utilizados 

na fase de exploração. No final dos trabalhos deverão ainda ser reparadas todos os acessos 

(existentes anteriormente à obra) danificados pela circulação de veículos afetos à obra. 

 Modelação do Terreno: Todas as áreas sujeitas a intervenção durante a empreitada de 

construção deverão ser modeladas antes de se iniciarem os trabalhos de preparação do terreno 

propriamente ditos. O terreno deverá ser colocado às cotas definitivas de projeto, removendo 

toda a terra sobrante ou colocando a terra própria necessária, de modo a serem respeitadas as 

cotas e a modelação expressas no projeto, ou indicadas no decorrer dos trabalhos, no sentido 

de estabelecer a concordância entre os planos definidos no projeto mediante superfícies 

regradas e harmónicas, numa perfeita ligação com o terreno natural.  

 Estaleiro e outras áreas de apoio à obra: Todas as áreas de apoio à obra que se encontrem 

compactadas deverão ser mobilizadas até cerca de 0,20 a 0,30 m de profundidade. Deverão ser 

previamente removidos materiais externos que tenham sido utilizados para cobrir o terreno 

natural, tais como tout-venant e brita. 

 Taludes: os taludes existentes ao longo do caminho de acesso, que não sejam em rocha, 

deverão ter um declive máximo de 1:3 (v/h). Sobre eles, bem como em toda a área envolvente a 

estes que tenha sofrido desmatação ou compactação do solo, deverá ser aplicada uma camada 

de terra vegetal, no mais curto espaço de tempo possível após as operações de terraplenagem. 

 Plataforma de montagem do aerogerador: finalizados os trabalhos de montagem de 

equipamento, a plataforma deverá ser parcialmente destruída, ficando apenas a área 
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indispensável às ações de manutenção e substituição de equipamento em caso de avaria. 

Deverá ser mantida em tout-venant uma área de cerca de 6 metros de largura em redor do 

aerogerador, de forma a assegurar a circulação dos veículos das equipas de manutenção. Na 

restante área da plataforma deverá ser aplicada uma camada de terra vegetal, de forma a 

assegurar a recolonização natural destas áreas pela vegetação autóctone. 

 Valas abertas para a instalação da rede de cabos: após o aterro das valas abertas, com a terra 

proveniente da sua escavação, deverá ser colocada terra vegetal para potenciar a recuperação 

do coberto vegetal. 

 Espalhamento de Terra Vegetal: A modelação deverá ter em conta o sistema de drenagem 

superficial dos terrenos marginais e da plataforma dos acessos. A superfície do terreno deve 

apresentar-se, imediatamente antes da distribuição da terra vegetal, com o grau de rugosidade 

indispensável para permitir uma boa aderência à camada de terra vegetal de cobertura e não 

apresentar indícios de erosão superficial. Nos casos em que haja indícios de erosão deverá 

proceder-se a uma ligeira mobilização superficial do terreno até cerca de 10 cm de 

profundidade, para colmatar os sulcos existentes. Apenas é autorizada a aplicação de terra 

vegetal proveniente da própria obra. Não deve ser utilizada terra vegetal proveniente do 

exterior, salvo expressa autorização da Equipa de acompanhamento Ambiental da Obra. O 

revestimento deverá ter uma espessura aproximada de 0,20 m. O espalhamento poderá ser 

feito manual ou mecanicamente, com auxílio de maquinaria adequada. 

 Coberto vegetal: uma vez que os locais de implantação de parques eólicos estão sujeitos de um 

modo geral a condições naturais adversas, como chuva e vento forte, e consequentemente as 

sementeiras são pouco eficazes, considera-se que se deverá dar prioridade à recolonização 

natural, sem recorrer, portanto, à realização de sementeiras. Com efeito, os estudos de 

monitorização de flora e vegetação efetuados em vários parques eólicos em fase de exploração, 

demonstram que a vegetação endémica recoloniza naturalmente as áreas intervencionadas. 

Todavia, caso se venha a verificar a não recuperação de determinada área, pode ser proposta à 

Autoridade de AIA uma solução alternativa que vise o restabelecimento do coberto vegetal. 

 Medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária (vedações, paliçadas): aplicar nos locais a 

recuperar e mais sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação 

natural. 
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4.3. Exemplos de Zonas Recuperadas em Obras Semelhantes 

 

Figura 1 – Exemplo da recuperação dos taludes de aterro que existem ao longo de caminhos de 
acesso a parques eólicos. 

     

Figura 2 – Plataforma de trabalho adjacente a um aerogerador, à esquerda durante a fase de 
montagem e à direita após a recuperação paisagística. 
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Figura 3 – Exemplo da recuperação de plataformas de aerogeradores. 
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Figura 4 – Exemplo da recuperação da zona adjacente ao caminho após o enterramento dos 
cabos elétricos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Exemplo da recuperação de bermas de caminhos e envolvência de edifícios de 
comando/subestação. 

OS PINOS INDICAM O TRAJECTO 
DA VALA DE CABOS 
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5. ACOMPANHAMENTO DA RECUPERAÇÃO DAS ZONAS INTERVENCIONADAS 

De forma a verificar a eficácia das ações acima referidas, será efetuado o acompanhamento da 

regeneração do coberto vegetal nas zonas intervencionadas. 

Para o efeito serão realizadas visitas semestrais aos locais afetados pelas obras de construção do 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro durante um período de 3 anos após a concretização 

das ações de recuperação. Estas visitas visam verificar a evolução da vegetação nos locais afetados, 

e envolvente direta, e identificação de não recuperações ou de recuperações deficientes, cuja razão 

deverá ser compreendida. Estas campanhas de verificação deverão ser realizadas em época 

adequada à comunidade florística existente. 

Durante esta fase, caso seja necessário, serão tomadas medidas corretivas de possíveis zonas com 

erosão, principalmente em taludes ou em zonas em que o sistema de drenagem superficial se 

encontra danificado ou mal implantado. Estas medidas serão submetidas à aprovação da Autoridade 

de AIA. 

Serão apresentados 3 relatórios do acompanhamento da recuperação da vegetação, um após o final 

das tarefas de recuperação e três relatórios anuais integrados nos relatórios de monitorização da flora 

e vegetação. Nesses relatórios será descrita a evolução da vegetação nas áreas afetadas, e 

envolvente, identificadas as áreas não recuperadas e as respetivas razões, e propostas medidas de 

minimização e novas campanhas de verificação, caso necessário. 

Se ao fim do período de monitorização se observar a não recuperação de alguma área, e caso se 

venha a justificar, proceder-se-á à implementação de medidas adicionais, tais como a realização de 

sementeiras, sendo neste caso respeitadas as características genéticas das populações vegetais 

próprias do local, não se introduzindo espécies alóctones, suscetíveis de hibridar ou de se tornarem 

invasoras. Utilizar-se-ão apenas espécies da área de implantação do Projeto, assim como propágulos 

provenientes destas áreas. Antes de qualquer intervenção deste género a solução preconizada será 

apresentada à Autoridade de AIA para análise e aprovação. Estas ações serão, igualmente, alvo de 

uma campanha de verificação da recuperação após 1 ano. 
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PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 
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1 NOTA PRÉVIA 

Este documento conjuntamente com as Cláusulas Técnicas Ambientais (fase de construção), o Plano 

de Acompanhamento Ambiental da Obra, o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionada e a 

Planta de Condicionamentos forma o conjunto de documentos que irão integrar o caderno de 

encargos da Empreitada onde são impostas as condicionantes ambientais de execução da obra. 

2 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui as especificações técnicas a que deverá obedecer o Plano de 

Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPPGRCDCD) a apresentar por cada 

uma das entidades executantes da obra de construção do projeto de Sobreequipamento do Parque 

Eólico de Pinheiro. São aqui identificados e classificados os resíduos produzidos no âmbito das 

diferentes atividades a desenvolver para a instalação do projeto referido, sendo igualmente descritos 

os objetivos e as tarefas a executar na gestão dos mesmos, bem como as responsabilidades 

associadas e os meios envolvidos. 

 

O PPGRCD constitui assim um instrumento importante para assegurar uma correta prevenção e 

gestão dos resíduos de obra, de forma a minimizar os impactes ambientais associados e garantir o 

cumprimento de todos os requisitos legais aplicáveis. 

 

O PPGRCD é passível de sofrer alterações durante o decurso da obra, de forma a melhor se adaptar 

às realidades e circunstâncias do projeto na sua fase de construção. As alterações serão sempre 

registadas e uma nova versão do plano será distribuída por todos os intervenientes. 

 

O Empreiteiro deverá designar o Gestor de Resíduos que será o responsável pela implementação do 

PPGRCD ou seja, 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. 

De referir ainda que este PPGRCD foi desenvolvido ao abrigo do Regime Geral de Gestão de 

Resíduos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro e retificado pela 

Declaração de Retificação n.º 3/2021, de 21 de janeiro e alterado pela Lei n.º 52/2021, de 10 de 

agosto. 

Relativamente à estrutura deste documento, apresenta-se nos primeiros capítulos a legislação 

aplicável, a identificação das responsabilidades na gestão de resíduos, a formação e sensibilização 

dos trabalhadores, a forma de acompanhamento/fiscalização da sua implementação e no capítulo 6 o 

PPGRCD de acordo com o Modelo disponibilizado no website da Agência Portuguesa do Ambiente. 
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3 RESPONSABILIDADES 

Todos os trabalhadores que estejam direta ou indiretamente envolvidos na obra, quer estejam 

presentes em permanência ou se desloquem pontualmente ao local do projeto de Sobreequipamento 

do Parque Eólico de Pinheiro devem atuar em concordância com este PPGRCD, nomeadamente no 

que diz respeito à correta deposição dos resíduos nos locais indicados. 

  

O Gestor de Resíduos nomeado pelo Empreiteiro é responsável pela atribuição de meios e recursos 

necessários ao funcionamento do Plano de Gestão de Resíduos (recipientes, mão de obra, etc.). É 

também responsável pela seleção e contratação das empresas ou entidades autorizadas na recolha, 

tratamento e destino final dos resíduos, devendo preencher todos os registos obrigatórios e dar 

conhecimento dos mesmos à Eólica da Cabreira. É ainda responsável pela formação e sensibilização 

dos seus colaboradores afetos à obra em assuntos relacionados com o Plano de Gestão de Resíduos 

e pela verificação do seu cumprimento. 

 

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 

Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra de construção para que a mesma seja arquivada no 

Dossier de Ambiente da empreitada. 

O Dono de Obra é responsável pela fiscalização geral da implementação do PPGRCD, pela 

aprovação das alterações e distribuição do PPGRCD pelos intervenientes e pela prestação de 

informação sobre o PPGRCD às entidades oficiais no âmbito do Acompanhamento Ambiental da 

Obra. 

4 FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES 

O Empreiteiro garante que todos os seus trabalhadores, assim como os trabalhadores das empresas 

subcontratadas estejam informados sobre a existência do PPGRCD da obra e sobre a 

obrigatoriedade de serem cumpridas todas as regras de gestão de resíduos nele identificadas. 

 

O Empreiteiro deverá preparar e executar, sempre que considere necessário, campanhas de 

sensibilização aos trabalhadores, colocar cartazes, entregar folhetos ou utilizar outros métodos que 

considere eficazes para alterar mentalidades e comportamentos no que respeita à gestão de 

resíduos.  

 

No mínimo, será obrigatória a colocação de sinalética de proibição de queima ou enterramento de 

resíduos e sinalética informativa com as regras para uma correta triagem dos resíduos na obra. 
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5 ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL – GESTÃO DE RESÍDUOS 

No âmbito do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, o Dono de Obra (através da Equipa de 

Acompanhamento Ambiental) realizará fiscalizações ambientais periódicas para verificar a 

implementação na obra das ações previstas no PPGRCD, das quais resultarão relatórios que 

descreverão as eventuais não conformidades detetadas e as recomendações/ações corretivas a 

implementar. 

 

O Empreiteiro deverá estar sempre disponível para acompanhar essas fiscalizações e prestar os 

esclarecimentos necessários. Em resultado de eventuais “não conformidades” detetadas, Empreiteiro 

colabora com a Eólica da Cabreira e com a equipa responsável pelo acompanhamento ambiental na 

análise de causas e na definição do tratamento das “não conformidades”. 

 

No Anexo 1 apresenta-se a Lista de verificação no âmbito das fiscalizações a realizar. 

 

No Anexo 2 apresenta-se o Mapa de Controlo de resíduos a utilizar para registo. 

 

6 PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

6.1 DADOS GERAIS DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OBRA 

I. DADOS GERAIS DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OBRA 

Nome Eólica da Cabreira, S.A. 

Sede 
social 

Rua 25 de Abril, n.º 25 – R/C  

Localidade Esposende Cód. Postal 4740-002  

Freguesia 
União das Freguesias de Esposende, 
Marinhas e Gandra 

Concelho Esposende 

Telefone +351 22 608 0180 Fax - E-mail Joao.Silva@finerge.pt 

Número Identificação Pessoa 
Coletiva 

504 200 046 CAE 35113 

6.2 DADOS GERAIS DA OBRA 

II. DADOS GERAIS DA OBRA 

Tipo de obra 
Instalação de um aerogerador com uma potência unitária de 4,2 MW para 
Sobreequipamento de um Parque Eólico existente 

Código do CPV - 
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II. DADOS GERAIS DA OBRA 

Nº de processo de Avaliação de Impacte Ambiental 3358 

Identificação do 
local de implantação 

Concelhos de Castro Daire (freguesias 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, e a quase totalidade da vala de 
cabos elétricos e subterrâneos, sendo que apenas um pequeno troço da 
vala de cabos junto à subestação, é que irá localizar-se em Cinfães. 
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6.3 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

II. RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

1. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA 

a) Caracterização sumária da obra a efetuar 

O Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro consiste na instalação de 

1 aerogerador, com uma potência unitária de 4,2 MW. 

Em síntese, o Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro implica a instalação/execução dos 

seguintes elementos: 

 1 aerogerador; 

 1 plataforma de montagem do aerogerador; 

 rede de cabos elétrica e de comunicações subterrâneos de interligação do novo aerogerador à 

subestação do Parque Eólico de Pinheiro, instalada em vala (a extensão é de cerca de 3,5 km);  

 caminho de acesso a construir (com cerca 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). 

A área efetivamente a ser utilizada para a implantação do projeto, compreendendo a zona da 

plataforma do aerogerador, zona de vala de cabos, caminho de acesso a construir, corresponde a 

cerca de 1,7 ha. 

A construção irá incluir: 

 A instalação de estaleiros (cerca de 200 m2); 

 Construção de acesso. 

 Desmatação e decapagem compactação e pavimentação em ABGE; 

 Execução das infraestruturas de drenagem (valetas e passagens hidráulicas). 

 Abertura de uma vala para instalação dos cabos elétricos e de comunicações de interligação 

entre o novo aerogerador e a subestação existente; 
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II. RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

1. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA 

 Execução dos maciços das fundações da torre do aerogerador - escavações e betonagens; 

 Preparação das plataformas de trabalho para a montagem do aerogerador; 

 Montagem do aerogerador com recurso a gruas; 

 Montagem da torre em aço, pré-fabricada, transportada para o local dividida em secções; 

 Montagem da cabine e das pás; 

 Recuperação paisagística de todas as zonas intervencionadas. 

 Colocação de terra vegetal para o restabelecimento da vegetação autóctone de forma natural. 

Prevê-se uma duração de cerca 8 meses para a execução da obra. 

 

b) Descrição sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os princípios 

referidos na legislação aplicável 

Os métodos construtivos a adotar durante a execução da Empreitada deverão ter em consideração os 

princípios da autossuficiência, da prevenção e redução, hierarquia das operações de gestão de 

resíduos, da responsabilidade do cidadão, da regulação da gestão de resíduos e da equivalência. 

Tendo em consideração as atividades construtivas referidas no ponto anterior e tendo em vista a 

reutilização de materiais, deverá proceder-se às seguintes ações: 

 Reutilizar na própria obra, o material inerte proveniente das ações de escavação que deve ser 

depositado na envolvente dos locais 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; 

 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; 

 O material inerte resultante da lavagem das autobetoneiras na bacia de retenção criada para o 

efeito, deverá ser incorporado como material de enchimento nos aterros da fundação, depois de 

britado.  
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II. RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

1. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA 

 O material resultante da decapagem dos solos (áreas sujeitas a terraplenagem) poderá ser 

utilizado nas ações de recuperação das áreas intervencionadas. 

Tendo em vista a prevenção de resíduos e/ou a sua adequada gestão na obra deverá proceder-se às 

seguintes ações: 

 Todas as matérias-primas, produtos e equipamentos a utilizar na obra deverão ser 

transportados com cuidado e acondicionados em locais onde não se propicie a sua danificação, 

corrosão e consequentemente uma maior produção de resíduos; 

 Proceder-se-á à rentabilização de materiais e gestão de stocks com vista à redução das perdas 

e sobras; 

 Os RCD gerados na obra serão triados por perigosidade e tipo e armazenados em contentores 

adequados, evitando qualquer derrame no solo ou contaminação entre resíduos de forma a 

maximizar a sua reciclagem; 

 O Estaleiro, deve prever um local para o armazenamento temporário de resíduos; 

 Os RCD não passíveis de ser reutilizados, serão encaminhados para operadores licenciados 

que procedam à sua reciclagem, valorização ou eliminação (por esta ordem); 

 A manutenção de máquinas e veículos deverá ser realizada fora do local de obra, evitando a 

produção de resíduos de óleos e combustíveis, assim como a prevenção de derrames 

acidentais; 

 Preferir fornecedores/materiais com embalagem de tara retornável, para que se possam 

devolver as embalagens aos fornecedores. 

 

2. INCORPORAÇÃO DE RECICLADOS 

a) Metodologia para a incorporação de reciclados de RCD 

A incorporação de reciclados em obra deverá respeitar as Especificações Técnicas do LNEC 

desenvolvidas para o efeito e disponibilizadas na página de internet da Agência portuguesa do 

Ambiente, nomeadamente: 

 Especificação LNEC E 485 
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2. INCORPORAÇÃO DE RECICLADOS 

Guia para a utilização de materiais provenientes de resíduos de construção e demolição em 

preenchimento de valas. 

 Especificação LNEC E 484 

Guia para a utilização de materiais provenientes de resíduos de construção e demolição em 

caminhos rurais e florestais. 

 Especificação LNEC E 483 

Guia para a utilização de agregados reciclados provenientes de misturas betuminosas 

recuperadas para camadas não ligadas de pavimentos rodoviários. 

 Especificação LNEC E 474 – 2009 

Guia para a utilização de materiais reciclados provenientes de resíduos de construção e 

demolição em aterro e camada de leito de infraestruturas de transporte. 

 Especificação LNEC E 473 – 2009 

Guia para a utilização de agregados reciclados em camadas não ligadas de pavimentos 

 Especificação LNEC E 471 – 2009 

Guia para a utilização de agregados reciclados grossos em betões de ligantes hidráulicos. 

b) Reciclados de Resíduos de Construção e Demolição integrados na obra 

Identificação dos reciclados 
Quantidade integrada na 

obra 
(t ou m3) 

Quantidade integrada 
relativamente ao total de 

materiais usados (%) 

Armaduras das fundações das torres - Aço * 80% (relativa à qtd. de aço) 

Valor Total   

*valor a estimar pelo fornecedor dos aerogeradores 

  

3. PREVENÇÃO DE RESÍDUOS 

a) Metodologia de Prevenção de RCD 

A prevenção da geração de resíduos, nesta obra em particular, irá basear-se em: 

 Reutilização de materiais na própria obra, nomeadamente dos solos e rochas resultantes de 

escavação a utilizar como material de aterro das fundações ou plataformas de montagem, desde 

que contenham as características adequadas para tal. 
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3. PREVENÇÃO DE RESÍDUOS 

 Reutilização do material de decapagem (terra vegetal) nas ações de recuperação das áreas 

intervencionadas. 

 Poderá prever-se a reutilização de materiais noutras obras desde que estas se encontrem 

licenciadas 

 Controlo das quantidades e/ou dimensões dos materiais a utilizar na obra, de forma a maximizar a 

sua rentabilidade, minimizando assim as sobras, perdas e desperdícios de material, assim como a 

gestão de stocks e verificação da validade de materiais/produtos. 

 Transporte e descarregamento dos materiais e produtos com cuidado e acondicionamento em 

locais onde não se propicie a sua danificação, corrosão e consequentemente maior produção de 

resíduos. 

 Utilização de materiais com embalagens retornáveis, de forma a reduzir a produção de resíduos de 

embalagem. 

 Proibição de 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. 

 Acondicionamento por forma a prever a estanquicidade dos recipientes minimizando a probabilidade 

de fugas e derrames. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao 

armazenamento de substâncias poluentes, deverá ser imediatamente aplicada uma camada de 

material absorvente e proceder à remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar pela 

entidade responsável pela fiscalização ambiental (equipa de acompanhamento ambiental), onde 

não causem danos ambientais adicionais. 

 Armazenamento de resíduos perigosos e não perigosos separadamente evitando a sua mistura e 

contaminação para viabilizar o envio dos mesmos para reciclagem. 

 Realização da manutenção e abastecimento de viaturas e máquinas fora do local de obra, evitando 

a produção de resíduos de óleos e combustíveis e de outras substâncias perigosas. 

 Encaminhamento de todos os resíduos não passíveis de ser reutilizados para operadores de gestão 

de resíduos licenciados que procedam à sua reciclagem, valorização ou eliminação (por esta 

ordem).  

 Realização de ações de sensibilização, pela Entidade Executante, junto dos trabalhadores para dar 

a conhecer o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição e promover a 

sua adesão às boas práticas, nomeadamente à correta triagem dos resíduos e armazenamento 

temporário em obra. 

 Verificação por parte do Gestor de Resíduos nomeado do cumprimento das regras de prevenção 

aqui elencadas.  
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b) Materiais a reutilizar em obra 

Identificação dos materiais 
Quantidade a reutilizar 

(t ou m3) 

Quantidade a 
reutilizar 

relativamente ao total 
de materiais usados 

(%) 

Solos e Rochas provenientes de 
escavação e decapagem na obra 

5 115,73 60 

   

Valor Total 5 115,73 60 

 

 

4. ACONDICIONAMENTO E TRIAGEM 

a) Referência aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local 
afeto à mesma 

A separação dos resíduos será efetuada de acordo com as suas características físicas e químicas, e 

tendo em conta a classificação dos resíduos que consta da Lista Europeia de Resíduos (códigos LER), 

bem como as características que lhe conferem perigosidade.  

Será criada uma zona na área do estaleiro, devidamente sinalizada, com o espaço necessário ao 

acondicionamento e armazenagem temporária dos RCD produzidos em condições adequadas. A sua 

localização deverá ser escolhida tendo em conta a acessibilidade de veículos à obra, para a recolha 

dos resíduos. 

De forma a permitir um correto armazenamento e recolha seletiva dos resíduos em estaleiro, serão 

instalados meios de contentorização ou recipientes com resistência e capacidade de contenção 

adequadas (tipo big bag, contentor ou outro). Todos os recipientes devem estar sinalizados com a 

identificação do resíduo e o respetivo código LER. 

Os resíduos não perigosos de maior dimensão que não permita colocação em recipientes podem ser 

armazenados no estaleiro em local próprio, identificado e adequado às suas características. 

Os materiais identificados para reutilização devem ser armazenados em condições adequadas, 

separados dos resíduos, devidamente identificados e de forma a não causarem contaminação do solo 

ou da água.  

Junto aos locais onde vierem a decorrer trabalhos estarão sempre presentes pelo menos 3 recipientes 

temporários para deposição de resíduos urbanos, industriais perigosos e industriais não perigosos que 

serão periodicamente (pelo menos diariamente) transportados para o estaleiro para serem colocados 

nos recipientes adequados e daí serem encaminhados a destino final por operadores de gestão 

licenciados. 
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4. ACONDICIONAMENTO E TRIAGEM 

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. 

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. 

Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem, 

desmatação e desflorestação necessárias à implantação do Projeto, podendo ser aproveitados na 

fertilização dos solos.   

O material resultante de decapagem, desmatação e desflorestação pode ser armazenado em pargas 

junto aos locais onde ocorrer a decapagem, em zonas planas e bem drenadas. As pargas não devem 

ultrapassar os 2 metros de altura. Este material (terra vegetal) será posteriormente utilizado nas ações 

de recuperação das áreas intervencionadas, de acordo com as regras definidas no Plano de 

Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI).  

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. A única exceção é relativa ao material resultante da decapagem referido 

anteriormente.  

Não é permitida a queima de resíduos a céu aberto ou o enterramento de quaisquer resíduos. 

O local de armazenamento de resíduos perigosos deverá ser coberto e impermeabilizado e dispor de 

meios para controlo de derrames (produto absorvente) e de meios de combate a incêndio. O 

acondicionamento de resíduos perigosos obedecerá a cuidados especiais, devendo ser acondicionados 

em contentores fechados e estanques, assegurando-se meios de contenção/retenção, se aplicável, 

para a prevenção de fugas ou derrames (bacias de retenção).  

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. 

A recolha de resíduos deverá ser realizada com a periodicidade suficiente para que os recipientes não 

fiquem sobrecarregados ou transbordem. No caso dos resíduos perigosos recomenda-se que não 
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4. ACONDICIONAMENTO E TRIAGEM 

ultrapassem os 3 meses de permanência no estaleiro. 

A recolha dos resíduos armazenados em obra é efetuada por empresas/entidades devidamente 
licenciadas para o seu transporte, assim como os destinatários terão de ser operadores de gestão de 
resíduos licenciados para reciclagem, outro tipo de valorização ou eliminação (por esta ordem 
preferencial). 

Todos os resíduos transportados deverão ser acompanhados da emissão de uma e-GAR (guia 
eletrónica de acompanhamento de resíduos (e -GAR), nos termos do disposto no artigo 38.º do RGGR. 

b) Fundamentação para a impossibilidade de ausência de triagem em obra 

Não aplicável. 
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5. PRODUÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (ESTIMATIVA) 

Designação dos resíduos Código LER1 

Quant. 
Produzidas 

(ton) 

Quant. p/  
reciclagem 

(%) 

Operação de 
reciclagem2 

Quant. p/ 
valorização 

(%) 

Operação de 
valorização2 

Quant. p/ 
eliminação 

(%) 

Operação de 
eliminação2 

Embalagens de papel e cartão 15 01 01 0,6 100% R5 100% R13 - - 

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de 
substâncias perigosas 

15 01 10 (*) 1,3 - - - - 100% D15 

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo 
não anteriormente especificados), panos de limpeza e 
vestuário de proteção, contaminados por substâncias 
perigosas 

15 02 02(*) 0,1 - - - - 100% D15 

Madeira 17 02 01 1,9 100% R3J - - - - 

Plástico 17 02 03 0,6 100% R3E - - - - 

Mistura de resíduos de construção e demolição não 
abrangidas em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

17 09 04 2,7 100% R5 100% R13 - - 

         

Total - 7,2 - - - - - - 

1 - Códigos LER disponíveis na totalidade na Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro. 2 - Códigos das operações disponíveis nos Anexos I e II do RGGR aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro. (*) Resíduos Perigosos. 
 
NOTA: Apenas se apresentam nesta tabela os RCD possíveis de estimar nesta fase, sendo que poderão existir outros tipos de resíduos produzidos em obra, nomeadamente óleos 
usados, resíduos de solventes, absorventes, embalagens e resíduos equiparados a urbanos cujas quantidades deverão ser apuradas em obra. 
 

Lista de Operações de Valorização de Resíduos 

R1 - Utilização principal como combustível ou outros meios de produção de energia. 

R2 - Recuperação/regeneração de solventes. 



EÓLICA DA CABREIRA, S.A. 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO 

PROJETO DE EXECUÇÃO 

 

PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 

19116 – Eólica da Cabreira, S.A.– Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro  
14 

 
 
 

R3 - Reciclagem/recuperação de compostos orgânicos que não são utilizados como solventes (incluindo as operações de compostagem e outras transformações biológicas). 

R 3 A - Preparação para reutilização de substâncias orgânicas. 

R 3 B - Compostagem. 

R 3 C - Digestão anaeróbia. 

R 3 D - Gaseificação e pirólise que utilizem componentes como produtos químicos. 

R 3 E - Reciclagem/recuperação de plásticos. 

R 3 F - Reciclagem/recuperação de papel. 

R 3 G - reciclagem de óleos alimentares usados. 

R 3 H - Valorização de materiais inorgânicos em operações de enchimento 

R 3 I - Valorização associada a um Fim de Estatuto de Resíduos 

R 3 J - Reciclagem/recuperação de madeira 

R 3 K - outras operações R 3 não previstas. 

R4 - Reciclagem/recuperação de metais e de ligas. 

R 4 A - Preparação para reutilização de resíduos de metal e compostos metálicos. 

R 4 B - Reciclagem/recuperação de sucatas de ferro, aço e alumínio. 

R 4 C - Reciclagem/recuperação de sucata de cobre. 

R 4 D - Valorização associada a um Fim de Estatuto de Resíduos. 

R 4 E - Outras operações R 4 não previstas. 

R5 - Reciclagem/recuperação de outras matérias inorgânicas. 

R 5 A - Preparação para reutilização de resíduos inorgânicos. 

R 5 B - Reciclagem de materiais de construção inorgânicos. 

R 5 C - Reciclagem/ de resíduos de vidro para a fabricação de vidro. 

R 5 D - Valorização de materiais inorgânicos em operações de enchimento. 

R 5 E - Remediação de solos para efeitos da sua valorização. 

R 5 F - Incorporação de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) em obra. 
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R 5 G - Valorização associada a um Fim do Estatuto de Resíduos. 

R 5 H - Reciclagem de resíduos inorgânicos em substituição de matérias-primas para a fabricação de cimento. 

R 5 I - Reciclagem de resíduos inorgânicos em substituição de matérias-primas em outros processos de fabrico. 

R 5 J - outras operações R 5 não previstas. 

R6 - Regeneração de ácidos ou de bases. 

R7 - Recuperação de produtos utilizados na luta contra a poluição. 

R8 - Recuperação de componentes de catalisadores. 

R9 - Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos. 

R 9 A - Regeneração de óleos minerais usados para obtenção de óleos base lubrificantes 

R 9 B - Reciclagem de óleos minerais usados para outros usos 

R 9 C - Produção de combustíveis 

R 9 D - Outras operações R 9 não previstas 

R10 - Tratamento no solo em benefício da agricultura ou para melhorar o ambiente. 

R 10 A - Valorização de resíduos em solos agrícolas, florestais e na jardinagem 

R 10 B - Cobertura e/ou regularização de caminhos nos aterros. 

 R 10 C - Enchimento de vazios de escavação. 

R 10 D - Valorização de resíduos para a recuperação de solos degradados. 

R 10 E - Utilização de resíduos como matérias-primas subsidiárias 

R 10 F - Outras operações R 10 não especificadas. 

R11 - Utilização de resíduos obtidos em virtude das operações enumeradas de R1 a R10. 

R12 - Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma das operações enumeradas de R1 a R11. 

R 12 A - Tratamentos mecânicos  

R 12 B - Triagem 

R 12 C - Mistura de resíduos 

R 12 D - Tratamentos químicos 
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R 12 E - Produção de combustível derivado de resíduos. 

R 12 F - Despoluição e desmantelamento de veículos em fim de vida, incluindo a remoção das substâncias perigosas 

R 12 G - Desmantelamento dos resíduos de equipamento elétrico e eletrónico, incluindo a remoção das substâncias perigosas 

R 12 H - Outros desmantelamentos. 

R 12 I - Reembalamento, com alteração de Lista Europeia de Resíduos (LER) 

R 12 J - Compactação, com alteração de LER 

R 12 K - Secagem e evaporação prévia à valorização dos resíduos 

R 12 L - Estabilização biológica aeróbia 

R 12 M - Estabilização biológica anaeróbia 

R 12 N - Peletização. 

R 12 O - Valorização de RCD 

R 12 P - Valorização de RCD caracterizados de acordo com normas ou especificações técnicas. 

R 12 Q - Outras operações R 12 não especificadas 

R13 - Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde esta é 

efetuada). 

R 13 A - Armazenagem de resíduos no âmbito da recolha 

R 13 B - Armazenagem de resíduos no âmbito do tratamento. 

R 13 C - Armazenagem de resíduos com compactação sem alteração de LER; 

R 13 D - Reembalamento de resíduos, com vista a agrupar os resíduos em recipientes adequados para preparar resíduos para tratamentos posterior e mais distante, sem 

alteração de LER 

R 13 E - Outra armazenagem de resíduos 

Lista de Operações de Eliminação de Resíduo 

D1 - Deposição sobre o solo ou no seu interior (por exemplo, aterro sanitário, etc.). 

D2 - Tratamento no solo (por exemplo, biodegradação de efluentes líquidos ou de lamas de depuração nos solos, etc.). 

D3 - Injeção em profundidade (por exemplo, injeção de resíduos por bombagem em poços, cúpulas salinas ou depósitos naturais, etc.). 
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D4 - Lagunagem (por exemplo, descarga de resíduos líquidos ou de lamas de depuração em poços, lagos naturais ou artificiais, etc.) 

D5 - Depósitos subterrâneos especialmente concebidos (por exemplo, deposição em alinhamentos de células que são seladas e isoladas umas das outras e do ambiente, etc.). 

D6 - Descarga para massas de águas, com exceção dos mares e dos oceanos. 

D7 - Descarga para os mares e ou oceanos, incluindo inserção nos fundos marinhos. 

D8 - Tratamento biológico não especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produz compostos ou misturas finais que são rejeitados por meio de qualquer das 

operações enumeradas de D1 a D12 

D9 - Tratamento físico-químico não especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produz compostos ou misturas finais rejeitados por meio de qualquer das operações 

enumeradas de D1 a D12 (por exemplo, evaporação, secagem, calcinação, etc.). 

D10 - Incineração em terra. 

D11 - Incineração no mar. 

D12 - Armazenagem permanente (por exemplo, armazenagem de contentores numa mina, etc.). 

D13 - Mistura anterior à execução de uma das operações enumeradas de D1 a D12. 

D14 - Reembalagem anterior a uma das operações enumeradas de D1 a D13. 

D15 - Armazenagem enquanto se aguarda a execução de uma das operações enumeradas de D1 a D14 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local 

onde esta é efetuada). 
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AANNEEXXOO  11::  MMOODDEELLOO  DDEE  RREEGGIISSTTOO  DDEE  

DDAADDOOSS  DDEE  RRCCDD  
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Materiais reutilizados e RCD produzidos 
Materiais reutilizados 
— tipologia 

Em obra Outra 

 Tipo de utilização (ton ou l) Tipo de utilização (ton ou l) 

     

     

     

     

     

     

     

     

Materiais reutilizados 
(ton ou l) 

  

RCD — código LER (*) 
Incorporação em obra 

Operador de gestão (**) (ton ou l) 
Tipo de utilização (ton ou l) 

         

         

         

         

         

         

         

         

RCD total (ton ou l)    

Total (ton ou l)    

(*) De acordo com a Decisão 2014/955/EU, da Comissão, de 18 de dezembro (lista europeia de resíduos). 
(**) Anexar cópia dos certificados de receção emitidos pelos operadores de gestão devidamente legalizados 

 
II — Responsável pelo preenchimento 
Assinatura: Data: 

  

 
NOTA: O registo dos Resíduos de Construção e Demolição terá que ser realizado através da plataforma 
SILiAmb, servindo o Quadro anterior para verificação no âmbito das fiscalizações a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





EÓLICA DA CABREIRA, S.A. 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE PINHEIRO 

PROJETO DE EXECUÇÃO 

 

PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 

19116 – Eólica da Cabreira, S.A. - Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANNEEXXOO  22::  CCHHEECCKKLLIISSTT  DDEE  

VVEERRIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPPPGGRRCCDD  
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Verificação Periodicidade Âmbito de aplicação Conformidade (1) Recorrência (2) 

Adoção de procedimentos para minimizar 
produção de resíduos (taras retornáveis e 
reutilização de materiais) 

Mensal Globalidade da obra   

Existência de recipientes para a recolha de 
resíduos 

Quinzenal 
Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Características e estado de conservação dos 
recipientes 

Quinzenal 
Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Características dos locais de armazenamento de 
resíduos 

Quinzenal 
Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Correta deposição dos resíduos nos recipientes Quinzenal 
Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Correto armazenamento dos resíduos que não 
são depositados em recipientes, assim como 
dos materiais para reutilização 

Quinzenal 
Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Recolha de resíduos com a periodicidade 
suficiente (recipientes não estão 
sobrecarregados) 

Mensal 
Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Autorização das empresas/entidades que 
procedem à recolha e transporte de resíduos 

Sempre que 
ocorrer recolha 

Documentação   

Autorização do operador de gestão de resíduos 
Sempre que 
ocorrer recolha 

Documentação   

Correto preenchimento das guias de 
acompanhamento de resíduos 

Sempre que 
ocorrer recolha 

Documentação   

Cumprimento do procedimento de verificação e 
amostragem nas recolhas de óleos usados 

Sempre que 
ocorrer recolha 

Documentação   

Preenchimento e atualização do registo de 
dados de RCD 

Mensal Documentação   

Sensibilização e informação aos trabalhadores 
sobre gestão de resíduos em obra 

Mensal 
Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

(1) – Indicar se está conforme (✓), não conforme (x) ou se não é aplicável (NA) 

(2) – Indicar se a não conformidade é recorrente, referindo há quanto tempo está por resolver. 
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AANNEEXXOO  33::  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  

TTRRAABBAALLHHOOSS  
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Programa de Trabalhos – Sobreequipamento do Parque Eólico de Pinheiro 
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