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1. INTRODUÇÃO 

A empresa Eólica do Campanário, S.A. submeteu, via plataforma SILiAmb, o Estudo de Impacte Ambiental, 
do projeto “Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque Eólico de São Cornélio”, em fase de 
projeto de execução, solicitando a instrução do respetivo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA). 

Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, a 
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, comunicou à Agência 
Portuguesa do Ambiente, IP (APA) que a documentação remetida permitia a correta instrução do respetivo 
procedimento de AIA. 

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

 APA: Eng.ª Catarina Fialho e Dr. João Clemente (coordenação da CA) 

 APA: Dr.ª Cristina Sobrinho (consulta pública) 

 APA/ARH Norte: Arqº. Paisagista André Nascimento 

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

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

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG): Dr.ª Susana Henriques 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro): Arq.º Luís Gaspar 

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

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

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

 

O projeto em avaliação consiste numa alteração de um projeto que não foi sujeito a avaliação de impacte 
ambiental, e que conjuntamente com o parque eólico existente e com outro similar, que se encontra a uma 
distância inferior a 2 km, totalizam mais de 20 aerogeradores. Assim, o projeto em apreço atinge o limiar 
fixado para a tipologia definida no ponto 3i (caso geral), do Anexo II, do diploma mencionado, respeitante a 
“Aproveitamento da energia eólica para produção de eletricidade”. 

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

 Volume 1: Relatório Síntese 

 Volume 2: Resumo Não Técnico 

 Volume 3: Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental 

 Volume 4: Elementos Complementares ao Estudo de Impacte Ambiental 

O EIA apresentado é da responsabilidade da empresa TPF – Consultores de Engenharia e Arquitetura, S.A., 
tendo sido desenvolvido no período entre março e agosto de 2021. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

O procedimento de avaliação de impacte ambiental contemplou o seguinte: 

1. Instrução, a 26/11/2021, do procedimento e nomeação da Comissão de Avaliação (CA). 

2. Realização, a 06/01/2022, de reunião com o proponente e consultor para apresentação do projeto e 
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) à CA. 

3. Apreciação da Conformidade do EIA, da documentação adicional e consulta do projeto de execução: 

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

- Após análise deste documento, foi considerado que o mesmo, de uma maneira geral, dava 
resposta às lacunas e dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme 
a 16/03/2022. 

- Sem prejuízo de ter sido declarada a conformidade do EIA, a CA verificou que persistiam elementos 
por apresentar e questões por esclarecer, pelo que solicitou a apresentação de elementos 
complementares, os quais foram entregues atempadamente pelo proponente. 

4. Abertura de um período de Consulta Pública, ao abrigo do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 
de 31 de outubro, na atual redação, que decorreu de 23/03/2022 a 05/05/2022. 

5. Realização a 21/04/2022, da visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde 
estiveram presentes alguns dos representantes da CA, do proponente, da equipa projetista e da 
equipa que elaborou o EIA. 

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

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

3. O PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos que compõem o Estudo de Impacte 
Ambiental. 

3.1 ENQUADRAMENTO E LOCALIZAÇÃO 

O Parque Eólico da Raia é constituído por quatro Subparques: Troviscal, São Cornélio, Benespera e 
Pousafoles, com uma potência total instalada de 128,8 MW e com uma potência de injeção de 109,8 MW. 

O projeto em análise é o Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque Eólico de São Cornélio, 
que contempla a instalação de um aerogerador com 5,5 MW de potência unitária no Subparque de São 
Cornélio, que se ligará por vala subterrânea à linha elétrica existente, esgotando assim a capacidade do 
transformador da Subestação de São Cornélio. 

O Subparque Eólico de São Cornélio não foi sujeito a procedimento de AIA, uma vez que à data da sua 
implantação não existia legislação relativamente à obrigatoriedade de sujeitar este tipo de projeto a 
procedimento de AIA. Foi contudo sujeito a procedimento de Avaliação de Incidências Ambientais, tendo 
sido emitida uma DIncA favorável condicionada a 29 de julho de 2009, fase de estudo prévio, e uma posterior 
declaração de conformidade do projeto de execução com a DIncA 4 de março de 2010.  
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Posteriormente foi realizado um reforço de potência através da instalação de um novo aerogerador, sem 
sujeição a procedimento de AIA ou AIncA por não se aplicarem, à data, os critérios dos respetivos regimes 
jurídicos. 

O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque Eólico de São Cornélio localiza-se no 
distrito da Guarda, concelho do Sabugal e na freguesia de Sortelha. A vala de cabos que se ligará ao poste do 
traçado da linha elétrica já existente do Subparque Eólico de São Cornélio, desenvolve-se a partir do 
aerogerador e será implantada paralelamente ao caminho de acesso. 

O Subparque Eólico de São Cornélio é constituído por 17 aerogeradores, e integra o Parque Eólico da Raia, 
conjuntamente com os Subparques Eólicos de Benespera (17 aerogeradores), Pousafoles (14 aerogeradores) 
e Troviscal (8 aerogeradores). O Parque Eólico da Raia, em exploração desde 2011, e com uma produção 
média anual de 271 GW/h, é ligado a 220 kV à Rede Nacional de Transporte (RNT), na subestação da Senhora 
da Póvoa (concelho de Penamacor). 

Existem outros projetos nas imediações do Parque Eólico da Raia, de tipologia similar e outros de Centrais 
Solares Fotovoltaicas (CSF), são eles: CSF Senhora da Póvoa (em fase de procedimento de AIA); o 
Sobreequipamento do Subparque do Troviscal (em fase de Estudo de Impacte Ambiental) e CSF da 
Benespera. 

 

Enquadramento dos diferentes Projetos existentes no Parque Eólico da Raia e em desenvolvimento 
Fonte: EIA 
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No que concerne a áreas sensíveis, a área de estudo do projeto não se sobrepõe a nenhuma área integrada 
no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, estruturado pelo Decreto-Lei n.º142/2008, de 24 de julho, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º242/2015, de 15 de outubro ou outras áreas de relevância 
ecológica.  

A área protegida mais próxima a Zona Especial de Conservação Malcata (PTCON0004), a cerca de 5,3 km da 
área em análise, no sentido oriental. Aproximadamente a 9,6 km, no sentido meridional, fica a Zona de 
Proteção Especial Serra da Malcata (PTZPE0007). Aproximadamente a 10 km no sentido sudeste encontra-se 
a Reserva Natural da Serra da Malcata, que partilha grosseiramente o limite com a Zona de Proteção Especial 
Serra da Malcata. 

A área do projeto intersecta um corredor ecológico definido no Programa Regional de Ordenamento Florestal 
do Centro Interior. 

A área de implantação do projeto também não afeta nenhuma Zona de Intervenção Florestal, perímetro 
florestal ou floresta comunitária de acordo com o PROF Centro Interior. 

A área de implantação do Projeto apenas foi percorrida por um incêndio em 2015 e 2017 numa grande 
extensão. 

No que respeita a zona de proteção de bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos 
termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, na área de estudo não existem quaisquer ocorrências desta 
natureza. 

3.2 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque Eólico de São Cornélio tem como objetivo 
reforçar a capacidade de produção de energia elétrica do Parque Eólico da Raia. 

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

Para o efeito, o projeto visa instalação de 1 aerogerador (com potência unitária de 5,5 MW), com a qual se 
estima uma produção média anual de 14 GWh. 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque Eólico de São Cornélio é constituído por um 
aerogerador, de 5,5 MW de potência unitária. 

A energia elétrica produzida pelo novo aerogerador será conduzida, através de uma vala de cabos 
subterrâneos, a 30 kV, que se ligará a um apoio da linha elétrica existente, a 30 kV, do Subparque Eólico de 
São Cornélio, que por sua vez se interliga à Subestação de São Cornélio (existente). 

O projeto é constituído pelas seguintes infraestruturas: Um aerogerador e respetiva plataforma, com cerca 
de 1 800 m2, rede elétrica subterrânea de interligação do aerogerador à linha elétrica existente, a 30 kV, com 
uma extensão de aproximadamente 642 m e um caminho de acesso a construir com cerca de 497 m de 
extensão. 

No quadro a seguir apresentam-se as principais características do projeto em avaliação: 

Potência Instalada 5,5 MW 

Produção média prevista 14 GWh/ano 

Aerogeradores Número 1 
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Potência unitária 5,5 MW 

Altura 120 m 

Diâmetro do rotor 158 m 

Posto de transformação Interno 

Número de pás 3 

 Velocidade de rotação do rotor 5,32 – 11,56 rpm 

Velocidade do Vento 

Potência nominal 11,4 m/s 

Início de funcionamento 3 m/s 

Paragem 25 m/s 

Acessos a construir Extensão 497 m 

Vala de cabos Extensão 642 m 

 

O aerogerador é basicamente constituído por uma estrutura tubular troncocónica, em aço, que suporta no 
topo uma unidade designada por cabina ou nacelle e o rotor constituído por três pás. 

O eixo da turbina aciona o gerador instalado no interior da nacelle, 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. 

O modelo de aerogerador que se prevê utilizar terá como características gerais uma torre com 120 m de 
altura e rotor com diâmetro de 158 m. 

Está previsto o aerogerador ter balizagem aeronáutica de acordo com a Circular de Informação Aeronáutica 
n.º 10/03, de 6 de maio, que especifica as limitações em altura e balizagem de obstáculos artificiais à 
navegação aérea. 

O posto de transformação do aerogerador, que ficará no interior da base da torre do aerogerador, será ligado 
à linha elétrica interna do Subparque Eólico de São Cornélio, através de cabos subterrâneos, a 30 kV, com 
uma extensão de aproximadamente 642 m. 

Para a montagem do aerogerador está prevista a execução de uma plataforma junto ao equipamento, com 
dimensões adequadas, para o estacionamento dos veículos de transporte dos seus componentes e para a 
manipulação dos principais componentes deste, com recurso a gruas de elevada capacidade. A dimensão da 
plataforma será da ordem de 1 800 m2, aproximadamente.  

Após a montagem do aerogerador, a plataforma será desmobilizada, procedendo-se à sua requalificação 
ambiental, sendo para o efeito coberta com terra vegetal. De modo a permitir o acesso de um veículo ligeiro 
ao aerogerador, para efeitos de manutenção do mesmo, será mantida somente uma via com pavimento em 
tout-venant em redor do aerogerador, numa faixa de 4 a 6 m de largura. 

A acessibilidade ao local do aerogerador será realizada, principalmente, através de caminhos existentes, que 
não necessitam de reabilitação. A partir dos referidos caminhos será construído, acompanhando as curvas 
de nível, um pequeno troço de acesso que permitirá aceder ao local de implantação do aerogerador. Este 
acesso a construir, fará a ligação à Rua da Escola (ligação entre Águas Belas e Dirão da Rua) até ao local do 
aerogerador, e terá uma extensão de cerca de 497 m. 

Estão previstas duas áreas de estaleiro temporário com cerca de 500 m2 cada (área total a afetar 
temporariamente de 1 123 m2). Situando-se junto à plataforma destinada ao armazenamento dos 
componentes do aerogerador antes da sua montagem e outra paralela à via de serviço para instalação dos 
contentores sociais, estacionamento de viaturas e materiais. 

O maciço para fundação da torre, que irá suportar o aerogerador propriamente dito, terá um volume de 
cerca de 300 m3. 

As movimentações de terras neste projeto foram reduzidas ao mínimo, só estando previstas apenas para as 
áreas de afetação direta das estruturas.  
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A figura que se segue apresenta-se o resumo do movimento de terras associado ao projeto (aterros e 
escavações), constatando-se que existe um excesso de escavação relativamente a aterro, designadamente 
de 1 665 m3. Os volumes sobrantes serão distribuídos ao longo da área de intervenção e arranjos exteriores 
diversos, equilibrando as quantidades escavadas e aterrada. 

 

Estimativa de volumes de Escavação e Aterro 
Fonte: EIA – Relatório Síntese 

 

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

 Instalação e utilização dos estaleiros; 

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

 Construção do acesso; 

 Construção da plataforma de apoio à montagem do aerogerador; 

 Execução de fundações e montagem do aerogerador; 

 Abertura das valas para instalação da rede de cabos; 

 Movimentação de máquinas, veículos e pessoas afetas à obra; 

 Depósito temporário de terras e materiais; 

 Produção de resíduos e efluentes; 
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 Desativação do estaleiro e recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

Para a execução destes trabalhos perspetiva-se uma duração aproximada de três meses e meio. 

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

– Presença e funcionamento do aerogerador; 

– Manutenção e reparação de equipamentos; 

– Produção de energia elétrica. 

Na fase de exploração, a presença humana é apenas necessária em situações de manutenções programadas 
do aerogerador ou outras situações que não possam ser controladas remotamente, já que muitas das 
operações, relacionadas com a operacionalidade do aerogerador são efetuadas remotamente. No caso de 
necessidade de substituição de grandes componentes do aerogerador (por exemplo, pás, gerador, gearbox, 
etc.), devido a avaria ou danos de origem externa (como por exemplo, pela ação de relâmpago), será preciso 
instalar uma grua na plataforma de montagem. Para esse efeito, a camada de terra vegetal existente na 
plataforma será afastada para os seus limites para, no final da intervenção, ser reposta no mesmo local de 
onde foi retirada. O acesso criado será mantido durante a vida útil de exploração, e será beneficiado sempre 
que as condições da sua utilização se deteriorem. 

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

4. APRECIAÇÃO DO PROJETO 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

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

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

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

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

4.2 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS 

4.2.1 Caracterização da Situação Atual 

Geomorfologia 

A área de implantação do projeto localiza-se no bordo ocidental da Meseta Ibérica, numa região granítica 
fortemente entalhada pelos afluentes do Zêzere. A erosão provocada pelas inúmeras ribeiras originou vales, 
primeiro muito encaixados, mas que alargam ao aproximarem-se do Zêzere. 

Alguns destes vales podem ter sido orientados por acidentes tectónicos. Entre estes vales destacam-se alguns 
relevos, como a serra da Pena (725 m no vértice geodésico (v.g.) de Pedra Furada), Senhora do Castelo (com 
718 m), a serra do Espírito Santo (com 726 m), a Sortelha (com 773 m), a Esperança (com 715 m), que são 
testemunhos da antiga superfície da meseta. O ponto culminante da região granítica encontra-se no monte 
de São Cornélio, com 1 008 m de altitude, localizado imediatamente a SW da área (Teixeira et al., 1965). 
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Na proximidade da área do projeto, a oeste, destaca-se a ribeira de Caria (afluente do Zêzere) e a leste, a 
ribeira da Paiã (afluente do Côa) onde se depositaram aluviões. Na área de estudo as linhas de água existentes 
são de regime efémero. 

Geologia 

A caracterização geológica tem por base a Folha 21-A Sabugal da Carta Geológica de Portugal, à escala 
1/50 000 (Martins et al., 1964), a respetiva notícia explicativa (Teixeira et al., 1965) e a Folha 4 da Carta 
Geológica de Portugal, à escala 1/200 000 (Meireles et al. 2020). 

Do ponto de vista geológico regional, a área de implantação do projeto situa-se na Zona Centro Ibérica. A 
área de projeto será implantada em granito porfiroide de grão grosseiro com zonas de filões e massas aplito-
pegmatíticas. 

O granito é sin-orogénico (tardi a pós-tectónico relativamente a D3), leuco-mesocrático, de duas micas e com 
predominância da biotite. Este granito tem uma composição mineralógica bastante uniforme, que 
corresponde a quartzo abundante, feldspatos, biotite, moscovite e como minerais acessórios apatite, zircão, 
rútilo acicular, minerais negros de ferro e mais raramente turmalina e fluorite. 

O quartzo, por vezes fraturado, apresenta quase sempre extinções ondulantes e nalguns casos pode conter 
rútilo acicular. 

Os feldspatos estão representados por oligoclase, albite-oligoclase, microlina-pertite, micropertite e 
microclina, mostrando-se sempre alterados, sobretudo caulinizados, sendo fraca a sericitização. Observam-
se algumas plagioclases zonadas, em que o núcleo se mostra mais cálcico do que a periferia. Os feldspatos 
potássicos englobam, por vezes, pequenos cristais de plagioclase. Notaram-se alguns intercrescimentos 
mirmequíticos de quartzo e plagioclase. 

A biotite castanha é a mica predominante, tendo sido, no entanto, observada alguma biotite verde. Estas 
micas estão quase sempre frescas, sendo em geral fraca a cloritização e, nestes casos, pode exsudar rútilo 
acicular e esfena. A biotite mostra abundância de halos pleocróicos, cujos núcleos são cristais de zircão ou 
apatite. Por descoloração a biotite dá origem, nalguns casos, à formação de moscovite e, mais raramente, 
observa-se simultânea exsudação de ilmenite castanha translúcida. A moscovite é frequentemente de 
origem secundária, formada a partir dos feldspatos e da biotite. Notaram-se intercrescimentos simplectíticos 
de moscovite e feldspato. 

Os filões pegmatíticos, aplito-pegmatíticos ou simplesmente aplíticos têm atitude quase sempre horizontal 
ou sub-horizontal, formando neste caso estruturas mal definidas, aparentemente irregulares. A composição 
mineralógica dos pegmatitos é variada, além de quartzo, feldspato potássico e moscovite, contêm berilo, 
turmalina, cassiterite, litiofilite, sulfuretos, etc. 

Na envolvente da área em estudo observam-se outras litologias que são atravessadas por rochas filonianas 
como filões de quartzo (q) e filões de rochas básicas (δ). Destas litologias destaca-se o granito de grão médio 
e médio a fino, no monte de São Cornélio, cujo contacto com o granito da área em estudo pode ser brusco 
ou gradual. 

Recursos Minerais 

A área do projeto situa-se em litologia granítica, mais concretamente em zona de ocorrência de filões e 
massas aplo-pegmatíticas e dentro da área potencial em minerais de quartzo e feldspato e lítio (Li) da Guarda. 
No entanto, o LNEG não dispõe de informação sobre a ocorrência na área específica afetada pelo projeto, de 
mineralizações com relevante valor económico. 

O relatório de EIA do projeto em análise apresenta informação que caracteriza adequadamente a situação 
de referência em termos de Recursos Minerais. 
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Património Geológico 

Relativamente aos Geossítios (locais onde ocorrem elementos da geodiversidade com elevado valor 
científico), nenhum dos elementos do projeto atravessa ou se situa na vizinhança imediata dos geossítios. 
Contudo, na área de estudo, os afloramentos rochosos de natureza granítica são abundantes, sendo 
expectáveis aspetos de geomorfologia granítica, que podem constituir Património Geológico. Os 
afloramentos rochosos de maior dimensão foram transpostos para a Planta de Condicionamentos. Referem-
se ainda os seguintes sítios geomorfológicos, quer pela sua proximidade da área em estudo, quer pela sua 
relevância (Pinto, 2013): 

Vale de fratura da Quarta Feira 

O vale de fratura da Quarta Feira localiza-se a cerca de 500 m a NW da área de estudo. Apresenta vertentes 
ingremes e um comprimento de cerca de 3 km numa direção NNE-SSW e um desnível altimétrico de cerca de 
250 m. Está morfologicamente inserido na área de transição da superfície da Meseta para a Cova da Beira, 
caracterizada por grande número de vales de fratura com orientação NE-SW a NNE-SSW e NNW-SSE, com 
declives acentuados, resultado da intensa atividade tectónica que se verifica nesta área. Estes vales de fratura 
são característicos das áreas graníticas, resultado da incisão das linhas de água nas linhas de fragilidade 
estrutural, originadas pela tectónica. Nos relevos adjacentes ao vale, podem observar-se várias formas 
graníticas de escala intermédia e de pormenor. Salientamos o seu valor científico, onde podemos observar a 
importância da estrutura na evolução morfológica e a sua relação com os processos de erosão. 

Monte São Cornélio 

O monte São Cornélio localiza-se a cerca de 2 km a SW da área de estudo, junto à povoação de Dirão da Rua 
e apresenta uma altitude 1 008 m no v.g. S. Cornélio. Trata-se de um relevo do tipo inselberg, de vertentes 
abruptas, que se destaca da paisagem envolvente. Este encontra-se cerca de 150 m acima da Superfície da 
Meseta e foi definido como um sítio geomorfológico do tipo área, pela quantidade de formas que se 
encontram neste relevo, desde as de maior dimensão, como domos rochosos e castle koppies, a pequenas 
formas, como pias, fendas e sulcos lineares, caneluras, blocos partidos, etc. Este sítio geomorfológico é um 
ponto de observação de 360º, onde se podem observar importantes elementos geomorfológicos de grande 
dimensão, como as serras da Estrela e Gardunha, a depressão da Cova da Beira, bem como o aplanamento 
da superfície da Meseta para E, e os seus relevos residuais. Em termos patrimoniais, apresenta um grande 
valor científico, devido aos processos endógenos e exógenos que estão ligados à evolução deste tipo de 
relevos. 

Tectónica e Sismicidade 

No conjunto, é possível definir três sistemas principais de fraturas, orientadas nas direções N 10° E a N 30° E, 
NW-SE e próximo de E-W. Nos terrenos graníticos é evidente, sobretudo, o sistema de fraturas de direção à 
volta de NE-SW, preenchidas por filões quartzosos (Teixeira, 1965). 

A área de implantação do projeto embora não sendo diretamente intersectada por falhas ativas, assinaladas 
na Carta Neotectónica de Portugal Continental, encontra-se localizada nas proximidades de um importante 
lineamento geológico com orientação N-S que poderá corresponder a falha ativa (Cabral & Ribeiro, 1988). 

Na Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (escala de Mercalli Modificada, 1956) a área do projeto situa-
se na zona VI (bastante forte). 

Segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP), aprovado pelo 
Decreto-Lei no 235/83, de 31 de maio, a área do projeto enquadra-se, em termos de zonamento do território 
para efeitos da quantificação da ação dos sismos, na zona C, com um coeficiente de sismicidade (α) de 0,5. 

De acordo com o Eurocódigo 8-Projeto de estruturas para resistência aos sismos (EC8), a área do projeto 
insere-se na zona sísmica 1.6, para Ação Sísmica do Tipo 1 e na zona sísmica 2.4, para Ação Sísmica do Tipo 
2. A aceleração máxima de referência para a zona sísmica 1.6 é de 0,35 e para a zona sísmica 2.4 é de 1,1. 
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4.2.2 Avaliação de Impactes 

Geologia e Geomorfologia 

Na área de projeto os impactes negativos sobre a Geologia e a Geomorfologia ocorrem principalmente na 
fase de construção e estão associados a: 

- Movimentação de terras (escavação e/ou aterros) para implantação dos diferentes elementos do 
projeto e de infraestruturas de apoio. Os elementos do projeto incluem 1 aerogerador (plataforma 
e fundação), abertura do acesso (497 m de extensão) e vala de cabos (642 m de extensão) para 
instalação dos cabos de ligação entre o aerogerador a construir e o poste da rede interna já 
existente. Considera-se este impacte como negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude 
reduzida, irreversível e certo. É não minimizável na construção da plataforma e execução da 
fundação e minimizável na abertura do acesso e vala de cabos. É considerado pouco significativo 
em ambos os casos, face à reduzida profundidade prevista para as escavações, assim como 
reduzido volume de material necessário para a construção da plataforma. 

- A afetação de afloramentos rochosos durante a abertura do acesso, a execução da plataforma e 
da vala de cabos, irá causar um impacte negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude 
reduzida, irreversível, certo e minimizável. Este impacte é considerado como pouco significativo, 
devido à diminuta extensão de afloramentos rochosos a afetar. 

Na fase de exploração, as atividades com maior potencial impactante sobre a geologia e geomorfologia 
relacionam-se com a manutenção e reparação do caminho de acesso ao aerogerador, que gerará um impacte 
negativo, direto, esporádico, imediato, de magnitude reduzida, irreversível, improvável, minimizável e pouco 
significativo. 

Nesta fase manter-se-ão os impactes resultantes da artificialização das formas, sobretudo devido à presença 
do acesso e da plataforma. Deste modo é expectável um impacte negativo, direto, permanente, imediato, 
de magnitude reduzida, irreversível, certo e não minimizável. Este impacte classifica-se como pouco 
significativo, tendo em consideração que a plataforma e os respetivos taludes, bem como os taludes do 
acesso, serão renaturalizados. 

O EIA considerou que o descritor geologia/geomorfologia não justifica a análise do ponto de vista dos 
impactes cumulativos, uma vez que é espacialmente confinado 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. 

Recursos Minerais 

Tendo em atenção as caraterísticas do projeto, considera-se que relativamente aos recursos minerais o 
projeto gera um impacte negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude reduzida, certo e pouco 
significativo. 

4.2.3 Medidas de Minimização 

O EIA preconiza medidas de minimização gerais e outras para as fases de construção, exploração e 
desativação com as quais, genericamente, se concorda. 

No que se refere à recuperação paisagística, o EIA considera uma medida de mitigação que induz um impacte 
positivo, contudo, esta medida visa na realidade compensar o efeito negativo resultante da alteração da 
morfologia local do terreno. 
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4.2.4 Síntese conclusiva 

Os impactes associados à execução do projeto ocorrerão principalmente durante a fase de construção e 
relacionam-se com a movimentação de terras (execução de escavações/aterros) e com o desmonte dos 
afloramentos rochosos. Estas ações terão um impacte negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude 
reduzida a moderada, irreversível, certo, minimizável a não minimizável e pouco significativo. 

4.3 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

O Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque Eólico de São Cornélio não se localiza em áreas 
incluídas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas conforme definido na alínea a) do n.º 1 do Artigo 5º do 
Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de 
outubro. 

A área protegida mais próxima a Zona Especial de Conservação “Malcata” (PTCON0004), a cerca de 5,3 km 
da área em análise, no sentido oriental. Aproximadamente a 9,6 km, no sentido meridional, fica a Zona de 
Proteção Especial “Serra da Malcata” (PTZPE0007). Aproximadamente a 10 km no sentido sudeste encontra-
se a Reserva Natural da Serra da Malcata, que partilha grosseiramente o limite com a Zona de Proteção 
Especial “Serra da Malcata”. 

A área do projeto intersecta um corredor ecológico definido no Programa Regional de Ordenamento Florestal 
do Centro Interior. 

A área de implantação do projeto também não afeta nenhuma Zona de Intervenção Florestal, perímetro 
florestal ou floresta comunitária de acordo com o PROF Centro Interior. 

A construção do acesso irá abranger linhas de água/de escorrência que integram o domínio público hídrico, 
incluídas na Reserva Ecológica Nacional (REN), pelo que abrange áreas de continuidade da Rede Fundamental 
de Conservação da Natureza, conforme definido na alínea b) do n.º 1 do Artigo 5º do Decreto-Lei n.º 
142/2008, de 24 de julho, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. 

Para caraterização dos sistemas ecológicos e avaliação dos impactes foram utilizados os recetores: Habitats 
e espécies da flora vascular e da fauna vertebrada. O EIA relativiza as espécies de acordo com o estatuto de 
proteção legal definido no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei 
n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 
novembro, e no Decreto-Lei n.º 38/2021, de 31 de maio, e também pelo estatuto de conservação definido 
na Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal (Carapeto et al., 2020) e no Livro Vermelho dos Vertebrados 
de Portugal (Cabral et al., 2005). 

4.3.1 Caracterização da Situação Atual 

Na caracterização da situação atual foram utilizados dados de duas origens distintas: bibliografia (por 
exemplo, o projeto Flora-On: Monteiro et al., 2021) e trabalho de campo.  

O projeto Flora-On tem como base a identificação de plantas vasculares do território continental português, 
distribuindo cada uma das espécies em quadrículas UTM com 10 km de lado, sendo um projeto em constante 
atualização. O trabalho de campo da flora e vegetação foi realizado em março e julho de 2021, durante o 
qual foram realizados inventários florísticos e identificadas as estruturas da vegetação significativas. 

Os trabalhos realizados para a definição da situação de referência relativa aos sistemas ecológicos (Habitats 
e espécies da flora vascular e da fauna vertebrada) têm baixa resolução espacial (quadrículas UTM com 10 
km de lado) e baixa resolução temporal (o trabalho de campo da flora e vegetação foi realizado em março e 
julho de 2021), não permitindo conhecer a situação atual das espécies na área do projeto, designadamente 
das espécies da flora vascular, dos répteis, das comunidades de aves e do tartaranhão-caçador (Circus 
pygargus) em particular. 
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Os dados obtidos nas referências bibliográficas, apesar da baixa resolução espacial, confirmam a ocorrência 
na área estudada de comunidades vegetais que podem constituir Habitats e a presença possível, provável e 
noutros casos confirmada, de várias espécies com estatuto de proteção legal e com estatuto de conservação 
desfavorável. 

A área do projeto tem um tipo de ocupação do solo favorável à ocorrência de Habitats e à formação de 
habitat para as espécies da flora e da fauna selvagem. Naquela área existem condições biofísicas propícias à 
presença de populações das espécies da flora e da fauna com estatuto de proteção legal definido no Decreto-
Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, e no Decreto-Lei n.º 
38/2021, de 31 de maio. Daquelas espécies merecem referência várias espécies de aves e de mamíferos, 
algumas com estatuto de conservação definido no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 
2005), como é o caso do tartaranhão-caçador (Circus pygargus), que tem estatuto de conservação “Em 
Perigo”. 

Relativamente à flora, através da consulta bibliográfica, está elencada na área de estudo uma espécie com 
interesse conservacionista, ou seja, que apresenta um estatuto “Criticamente em Perigo”, “Em Perigo” ou 
“Vulnerável”: o Erysimum lagascae, com o estatuto Vulnerável VU. Há duas outras espécies potenciais que 
estão incluídas no Anexo V da Diretiva Habitats: campainhas-amarelas Narcissus bulbocodium e gilbardeira 
Ruscus aculeatus. Foi ainda detetada na área de estudo uma espécie incluída no Anexo IV da Diretiva Habitats 
e que não se encontrava elencada para a área de estudo: narcisos-bravos Narcissus triandrus. 

No que se refere à fauna, a metodologia utilizada para a caraterização do estado atual da fauna consistiu na 
recolha de informação disponível sobre a fauna (na forma de relatórios de monitorização ou publicações 
existentes, de dados dispersos por investigadores), e em trabalho de campo efetuado em março e julho de 
2021. Foi prospetada a área prevista para instalação das estruturas deste projeto eólico, desde o local do 
aerogerador, aos acessos e aos locais da vala de cabos. Deste modo, obteve-se uma lista das espécies que 
ocorrem (ou potencialmente ocorrem) na área em estudo, assim como a sua distribuição pelas diferentes 
áreas e habitats. 

De acordo com o EIA, a área estudada apresenta uma elevada riqueza específica de Anfíbios e de Répteis 
(respetivamente 14 e 17 espécies). Algumas das espécies potencialmente presentes possuem uma 
distribuição relativamente restrita no território continental. É o caso da cobra-lisa-europeia (Coronella 
austriaca). A maioria das espécies apresenta, no entanto, uma distribuição alargada, sendo que o habitat 
para estas espécies apresenta uma abundância frequente em Portugal. 

Relativamente à avifauna é referido que, ao longo do trabalho de inventariação (proveniente da informação 
da literatura consultada) foram referenciadas 88 espécies de aves, de 29 famílias diferentes. Este número 
inclui as espécies que ocorrem ocasionalmente na área de estudo (isto é, de fenologia visitante), as de 
carácter invernante e as que pelo seu habitat não poderão ocorrer (embora possam estar presentes na 
quadrícula onde a área de estudo se situa). De entre a avifauna potencialmente presente, 6 espécies 
apresentam um estatuto de ameaça: Milvus milvus, Aegypius monachus, Circus pygargus, Aquila chrysaetos, 
Falco subbuteo e Oenanthe hispanica. Foram identificadas 3 espécies de aves com um estatuto de 
conservação elevado com potencial de presença na área em análise. Destas espécies, durante o trabalho de 
campo realizado em março de 2021, foi apenas observado o milhafre-real (Milvus milvus). 

Relativamente às comunidades de mamíferos, que potencialmente ocorrem na área de estudo, estão 
inventariadas 31 espécies diferentes, uma riqueza específica moderada nesta classe, que está relacionada 
com a pesquisa bibliográfica na quadrícula que inclui o projeto. Destaca-se o número de quirópteros, de 
roedores e de carnívoros potencialmente presentes nesta área. O EIA refere ainda que das espécies 
potencialmente presentes, 8 possuem um estatuto de ameaça médio ou elevado segundo o Livro Vermelho 
dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), mas nenhuma destas espécies foi observada, direta ou 
indiretamente, na área em estudo durante o trabalho de campo realizado em março e julho de 2021. 

Segundo o EIA, no que se refere aos morcegos, não existem estruturas capazes de albergar quirópteros 
cavernícolas dentro da área em análise, pois não foram detetadas minas, grutas, algares ou abrigos. Para os 
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restantes grupos de morcegos, devido às características das áreas agrícolas e das manchas arbóreas, é 
previsto que existam morcegos na área, provavelmente utilizando-a como zona de alimentação. Pela 
consulta do último relatório de monitorização de quirópteros do Parque Eólico da Raia – Reforço de Potência 
(PROCESL, 2014b), verifica-se que estão identificadas estruturas que funcionam como abrigo para espécies 
cavernícolas na proximidade do novo local previsto para a instalação do aerogerador, sendo os de maior 
importância os abrigos de importância nacional com a designação de “Quarta-Feira” (a 1,8 km) e o de “Hotel 
Sortelha” (a 8,8 km). 

Durante a realização do trabalho de campo, foram apenas detetados dejetos de lebre (Lepus granatensis) e 
de coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus). 

4.3.2 Avaliação de Impactes 

Fase de construção,  

Durante a fase de construção são expectáveis impactes negativos resultantes das atividades e ações previstas 
para a implantação do projeto, que irão destruir, de forma permanente, as comunidades vegetais existentes 
nas áreas a intervencionar, causando a destruição de Habitas e a redução de habitat para as espécies da flora 
e da fauna, designadamente para o tartaranhão-caçador (Circus pygargus). 

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, bem como do local da instalação da vala de cabos. Dada a 
extensão muito reduzida das áreas a intervencionar (cerca de 0,7 ha), considera-se o impacte decorrente 
deste tipo de intervenção, negativo, direto, permanente, imediato e pouco significativo. 

Prevê-se a afetação muito pontual do habitat 8220, associado aos afloramentos rochosos existentes um 
pouco por toda a área de estudo, considerando-se o impacte negativo mas pouco significativo, dada a 
abundância deste tipo de habitat da área de intervenção e dada a pequena extensão de área afetada. 

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 e pouco significativo. 

Fase de exploração 

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 e 
reabilitação do acesso aumenta a circulação de pessoas e veículos a locais outrora pouco utilizados. 

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). 

O EIA considera que, face à dimensão (com apenas 1 aerogerador a ser instalado) do Sobreequipamento e à 
sua configuração (com a colocação em zonas adjacentes a áreas que já contêm aerogeradores, o impacte 
gerado sobre a avifauna é negativo, direto, esporádico, imediato, de magnitude reduzida, irreversível, 
provável, minimizável e pouco significativo. 

Relativamente à comunidade de quirópteros o EIA considera que, face à informação recolhida, e tendo em 
consideração que se trata de apenas da instalação de 1 aerogerador numa área onde já funcionam muitos 
aerogeradores, o impacte gerado sobre a comunidade de quirópteros é negativo, direto, esporádico, 
imediato, de magnitude reduzida, irreversível, provável, minimizável e pouco significativo. 

No entanto, pelo facto do aerogerador se localizar numa posição externa ao eixo de alinhamento de outros 
equipamentos já existentes, ao contrário do EIA, considera-se que a implantação do aerogerador do 
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sobreequipamento, comporta o risco de ocorrerem, com maior possibilidade, eventos que causem a morte 
às aves e aos quirópteros, pelo que prevê-se um impacte negativo, significativo sobre estas espécies 
faunísticas. 

Para a fase de exploração o EIA não prevê a adoção nem a implementação de medidas para minimizar os 
impactes negativos previstos como de ocorrência certa nos recetores que constituem os sistemas ecológicos. 

O programa de monitorização definido no EIA como “plano de monitorização da flora e vegetação” não prevê 
a monitorização da dispersão de espécies exóticas classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, 
de 10 de julho, que possa ocorrer em resultado dos trabalhos a realizar durante a fase de construção e 
durante a fase de exploração. Considera-se que o mesmo deve incluir a monitorização da dispersão das 
espécies exóticas classificadas como invasoras pelo referido Decreto-Lei, com vista a avaliar os eventuais 
efeitos do projeto durante estas duas fases - construção e exploração, na dispersão daquelas espécies. 

Impactes cumulativos 

O EIA considera que incremento de mais um aerogerador na mesma área geográfica irá potencialmente 
aumentar o impacte negativo previsto sobre a fauna, uma vez que aumenta o risco de colisão das aves e 
morcegos com o aerogerador. 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. 

4.3.3 Síntese conclusiva 

O funcionamento de mais um aerogerador irá aumentar o risco da ocorrência da morte de aves e mamíferos 
voadores provocada por choque e colisão com os elementos do aerogerador. Pelo facto do aerogerador se 
localizar numa posição externa ao eixo de alinhamento de outros equipamentos já existentes, comporta o 
risco de ocorrer, com maior probabilidade, colisões que causem a morte às aves e aos quirópteros. 

No entanto, considera-se que os impactes previstos podem ser minimizados com a implementação de 
medidas de minimização adequadas e de programas de monitorização mencionados no presente parecer. 

4.4 PAISAGEM 

4.4.1 Caracterização da Situação Atual 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional que é, neste caso, avaliada pela 
identificação e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de 
acordo com o Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal 
Continental” de Cancela d'Abreu et al (2004), a área de estudo está inserida no Grande Grupo de Paisagem: 
G – Beira Interior com a Unidade de Paisagem - Planalto da Beira Transmontana (47b) que se descreve em 
seguida. 

Unidade de Paisagem 47 – Planalto da Beira Transmontana: A paisagem é caraterizada por um planalto 
rasgado por cursos de água e afloramentos rochosos. O uso do solo é predominantemente florestal, 
dominado por povoamentos mono específicos de pinheiro e de eucalipto, alternados com áreas de matos e 
pastagens. As povoações são envelhecidas e de pequenas dimensões. Na sua envolvente os usos são mais 
diversificados, com um mosaico agrícola heterogéneo. É importante referir a Aldeia História de Sortelha 
localizada a norte da área de estudo. 

O estudo de impacte ambiental apresentado identifica ainda três subunidades de paisagem, nomeadamente: 

 Áreas de Planalto: onde se localizam todas as componentes do projeto em análise. É ocupada 
predominantemente por áreas de mato pontuadas por áreas florestais. 
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 Encostas: são áreas de planalto com relevo ondulado onde se desenvolvem culturas temporárias, 
pastagens e olival em regime de minifúndio. 

 Área antrópica: pequenas aldeias que surgem ao longo dos principais acessos rodoviários. 

Análise Visual da Paisagem 

A avaliação cénica da Paisagem apresentada no EIA é definida por um buffer com 5km de raio e é baseada 
em três parâmetros: 

Qualidade Visual da Paisagem 

No que se refere a este parâmetro, de acordo com carta apresentada regista-se o predomínio da classe de 
Qualidade Visual “Muito Elevada”, cerca de 8 340 ha (76% da área de estudo). Esta classe carateriza-se por 
matos pontuados por afloramentos rochosos e áreas florestais de folhosas. 

Em seguida surge a classe “Elevada” que corresponde a cerca de 20% da área de estudo, e residualmente 
áreas com qualidade visual “Média”, “Baixa” e “Muito Baixa” normalmente associadas a áreas artificializadas. 

Relativamente às componentes do projeto refere-se em seguida a qualidade visual das áreas afetadas: 

- Aerogerador: “Muito Elevada”; 

- Estaleiro: “Elevada” e “Muito Elevada” (junto à plataforma do aerogerador); 

- Acessos: “Muito Elevada” e “Elevada” (no troço inicial); 

- Valas de cabos: “Muito Elevada” e “Elevada” (no troço inicial). 

Capacidade de Absorção Visual 

A área de estudo, de acordo com a cartografia apresentada, regista o predomínio da classe de Capacidade 
de Absorção Visual “Muito Baixa” com cerca de 28% da área de estudo, seguido pelas classes “Muito 
Elevada”, “Elevada” e “Média” com cerca de 20% cada uma. 

Relativamente às componentes do projeto refere-se em seguida a capacidade de absorção visual das áreas 
afetadas: 

- Aerogerador: “Muito Baixa”; 

- Estaleiro: “Elevada” e “Muito Baixa” (junto à plataforma do aerogerador); 

- Acessos: maioritariamente “Muito Baixa” atravessada por áreas de “Média” e “Elevada”; 

- Valas de cabos: maioritariamente “Muito Baixa” atravessada por áreas de “Média” e “Elevada”. 

Importa referir que as áreas que se apresentam cartografadas como tendo maior capacidade de absorção 
visual, “Elevada” e “Muito Elevada”, absorvem o impacte visual fundamentalmente ao nível do solo, não se 
podendo necessariamente inferir o mesmo para perturbações que ocorram acima da superfície do solo e, 
consequentemente, para estruturas com o desenvolvimento vertical e escala que os aerogeradores 
apresentam. Igualmente, não significa que não há impacte visual, ou que não há exposição a observadores 
ou povoações. No cômputo geral são áreas expostas a uma presença humana menos representativa da área 
de estudo. 

Sensibilidade Visual 

A Sensibilidade Visual da Paisagem na área de estudo é maioritariamente classificada como “Muito Elevada”. 
Esta classe encontra-se em áreas de matos pontuados por afloramentos rochosos e áreas florestais de 
folhosas onde a exposição aos observadores é superior. 

Relativamente às componentes do projeto refere-se em seguida a sensibilidade visual da paisagem das áreas 
afetadas: 
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- Aerogerador: “Muito Elevada”; 

- Estaleiro: “Média” e “Muito Elevada” (junto à plataforma do aerogerador); 

- Acessos: “Muito Elevada” atravessada por áreas de “Elevada”; 

- Valas de cabos: maioritariamente “Muito Elevada” atravessada por áreas de “Elevada”; 

4.4.2 Avaliação de Impactes 

De uma forma geral, a implantação das componentes do projeto desta tipologia induz, necessariamente, a 
ocorrência de impactes negativos na Paisagem. Genericamente, os efeitos refletem-se em alterações diretas 
sobre o território e indiretas, em termos visuais, com consequência na dinâmica e escala de referência desses 
locais, condicionando assim negativamente a leitura da Paisagem.  

Ao se constituírem como estruturas de grande desenvolvimento vertical e de escala desmesurada, potenciam 
a projeção do impacte visual muito para além da área da sua implantação local, tendo por vezes um alcance 
regional.  

Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do projeto. Na identificação de impactes 
foram detetados impactes estruturais, que ocorrerão durante a fase de construção, pela alteração do uso e 
ocupação do solo e da morfologia do terreno, com as consequentes alterações paisagísticas e impactes 
cénicos, gerados nesta fase e mantidos durante a fase de exploração. Estes far-se-ão sentir potencialmente 
e expectavelmente com maior intensidade nas povoações próximas e sobre as vias de comunicação.  

Fase de Construção 

É durante esta fase que ocorrerão alguns dos impactes mais significativos sobre a Paisagem. Apesar de terem 
uma expressão mais local, decorrem da desorganização associada às diversas ações e presença de entidades 
artificiais – impactes visuais – e das alterações da morfologia do relevo e do uso do solo – impactes estruturais 
e funcionais - que também têm sempre associados impactes de natureza visual. Em simultâneo ocorre 
progressivamente com o desenvolvimento da obra a perda de valores visuais caraterísticos e identitários do 
local, neste caso naturais. 

Impactes Estruturais/Funcionais 

Os impactes físicos ocorrerão, sobretudo, nas diferentes áreas úteis de intervenção direta: acessos 
(3 264 m2), fundações e plataforma do aerogerador (1 800 m2) e valas de cabos (1 015m2). Serão também 
afetadas temporariamente áreas adjacentes - as áreas de trabalho - onde decorrem as manobras das 
máquinas nomeadamente duas áreas de estaleiro (1 123m2). 

Os impactes que se verificam na fase de construção serão: 

 Desmatação: Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro) a permanente (acessos 
definitivos, fundações e plataforma do aerogerador e vala de cabos), reversível (estaleiro) a 
irreversível (acessos, fundações e plataforma do aerogerador e valas de cabos), baixa (estaleiro, 
acessos e vala de cabos) a média magnitude (fundações e plataforma do aerogerador) e pouco 
significativo. 

 Desflorestação: não aplicável, uma vez que não se prevê o abate de manchas arbóreas. 

 Alteração da Morfologia Natural do Terreno: Impacte negativo, direto, certo, local, temporário 
(acessos, valas de cabos, fundações e plataforma do aerogerador) a permanente (acessos, 
fundações e plataformas dos aerogeradores em situações de rocha nua), reversível (acessos, valas 
de cabos, fundações e plataforma do aerogerador em situações de terreno plano não rochoso) a 
irreversível (acessos, valas de cabos, fundações e plataforma do aerogerador em situações de rocha 
nua), baixa a média magnitude e pouco significativo (acessos e valas de cabos) a Significativo 
(fundações e plataforma do aerogerador em situações de rocha nua). 
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Impactes Visuais 

Será durante a fase de construção que se assistirá a alterações de maior significado, como será o caso da 
desmatação e da alteração da morfologia do terreno. São impactes que resultam de diversas ações que vão 
decorrendo durante esta fase e que, no seu conjunto, se expressam num impacte visual que habitualmente 
se designa por “Desordem Visual”. Dentro deste conjunto, destacam-se sobretudo a formação de poeiras, 
percetíveis a maiores distâncias, e que se reflete na diminuição da visibilidade, sobretudo localmente, e a 
montagem dos aerogeradores, também ela percetível a maiores distâncias, impacte este que é reforçado 
pela presença de gruas de apoio à montagem em altura. 

 Diminuição da Visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras em suspensão, resultante da 
desmatação e sobretudo do movimento de terras e destruição de substratos rochosos. Estará 
associada às situações de abertura e beneficiação dos acessos, nivelamento da área de implantação 
do estaleiro, valas de cabos, fundações e plataforma do aerogerador. 

 Montagem da Infraestrutura: montagem do aerogerador com recurso a gruas. Os impactes visuais 
negativos projetados sobre o território na fase de montagem, que se consideram mais relevantes 
fazem-se sentir sobre as povoações mais próximas dos locais de implantação - observadores 
permanentes - e sobre as vias de comunicação – observadores temporários. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário, reversível, reduzida a média magnitude e pouco 
significativo a significativo (pontualmente sobre Observadores Permanentes: Povoações de Dirão da Rua, 
Águas Belas e Chão Novo; Observadores Temporários: EM1199 e Áreas de Qualidade Visual “Elevada” e 
“Muito Elevada” na envolvente do aerogerador). 

Não decorrente diretamente da expressão visual das ações em si, mas do resultado final delas, destacam-se 
impactes de natureza visual, por perda de valor cénico, resultante da destruição de valores visuais naturais. 
No que se refere à afetação de afloramentos rochosos ou de superfícies contínuas de substrato rochoso, 
destacam-se como mais relevantes as áreas afetas ao acesso e às fundações e plataforma do aerogerador. 

 Perda de Valores Visuais Naturais: decorre sobretudo da afetação de rocha nua para as fundações 
e plataforma do aerogerador. 

 - Impacte negativo, direto, certo, permanente, local, irreversível, média magnitude e significativo 
(fundações e plataforma do aerogerador em situações de rocha nua). 

Fase de Exploração 

Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e permanente que 
as várias componentes do projeto assumem na Paisagem. Os impactes serão tanto mais significativos quanto 
mais visível for a área de implantação das componentes do projeto. A afetação local pode ser relevante na 
área direta da sua implantação, assim como na envolvente mais distante, definida pela área de estudo. 

A implantação do projeto traduz-se, por um lado na perda física irreversível de valores visuais existentes, 
neste caso naturais, como os matos e os afloramentos rochosos, que deixam de estar presentes na fase de 
exploração, e no seu lugar passam a existir as componentes do projeto, em si mesmas geradoras de impacte 
visual. 

Por outro lado, sem que se traduza numa perda física de valores, a presença das estruturas do aerogerador 
traduz-se na afetação cénica quer do local, quer das áreas que se situam dentro da bacia visual, das quais se 
destacam as Áreas com Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”, as povoações – observadores 
permanentes – e as vias de circulação – observadores temporários, e cuja integridade visual é também 
afetada. 

De acordo com as bacias visuais apresentadas verifica-se que o aerogerador proposto não aumenta 
significativamente o impacte visual provocado pelo parque eólico no seu todo, aumentando, contudo, o 
número de aerogeradores visíveis pelos observadores. O aerogerador proposto irá ser potencialmente visível 
de uma forma mais significativa a partir de: 
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 Observadores Permanentes: das povoações de Dirão da Rua, Águas Belas, Urgueira, Aldeia de Santo 
António, Quarta-feira, Chão Novo, Espinhal e Monte das Trigueiras. 

 Observadores Temporários: utilizadores das estradas EM1199, EM542 e EM563-2, e dos elementos 
patrimoniais Vila da Malhadinha e Tapada do Açude. 

 Áreas de Qualidade Visual "Elevada" e "Muito Elevada": cerca de 70% das áreas com visibilidade. 

- Impacte negativo, direto, certo, permanente, local/regional, irreversível, média magnitude e pouco 
significativo a significativo (pontualmente sobre observadores permanentes: Povoações de Dirão da Rua, 
Águas Belas e Chão Novo; observadores temporários: EM1199 e Áreas de Qualidade Visual “Elevada” e 
“Muito Elevada” na envolvente do aerogerador). 

Impactes Cumulativos 

Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos, a presença na área de estudo de outras 
infraestruturas de igual ou de diferente tipologia, ou ainda, outras perturbações que contribuam 
sinergeticamente para a alteração estrutural e/ou funcional ou perda de qualidade visual da Paisagem. 
Havendo sobreposição espacial e temporal dos impactes gerados, em qualquer uma das fases, tal traduzir-
se-á em impactes cumulativos. 

Na área de estudo ocorrem projetos de igual e de diferente tipologia, por vezes interdependentes - parques 
eólicos, linhas elétricas aéreas e subestação - que se traduzem na existência de impactes cumulativos. 

Os aerogeradores têm um desenvolvimento vertical que contribui de forma muito negativa para a alteração 
do campo visual cujo impacte visual negativo se projeta a vários quilómetros. A intrusão visual de cada 
componente é, neste caso, reforçada pelo conjunto, e traduz-se no seccionamento do horizonte visual. Na 
área de estudo identifica-se o Parque Eólico da Raia, nomeadamente no Subparque de São Cornélio com 19 
aerogeradores (onde se propõe o sobreequipamento) e o Subparque de Pousafoles com 14 aerogeradores. 
A uma distância superior a 5 km, encontra-se ainda o Subparque do Troviscal (Parque Eólico Raia), o Parque 
Eólico de Penamacor e o Parque Eólico de Mosteiro.  

Na área de estudo foram ainda identificados elementos de diferente tipologia que podem gerar impactes 
cumulativos nomeadamente: o loteamento industrial do Pradinho, o bloco de rega do aproveitamento 
hidroagrícola da cova da beira, uma área de concessão mineira próximo de Águas Belas e a subestação do 
Parque Eólico da Raia e linhas de média e alta tensão. 

Do conjunto dos diversos projetos, que ocorrem na área de estudo, resultam impactes desqualificadores da 
Paisagem contribuindo para a perda de valor cénico da Paisagem. O impacte cumulativo do conjunto dos 
projetos considera-se que está num nível significativo, contudo, não se considera que o impacte cumulativo 
do presente projeto assuma um carácter significativo. 

4.5 SOLOS E USO DO SOLO 

4.5.1 Caracterização da Situação Atual 

A caraterização dos solos apresentada no EIA teve por base a carta de solos do Atlas do Ambiente, à escala 
1:1 000 000. 

O tipo de ocupação do solo na área de estudo foi analisado com base nas Especificações Técnicas da Carta 
de Uso e Ocupação do Solo de Portugal Continental para 2018, disponibilizadas pela Direção Geral do 
Território, e a informação foi posteriormente atualizada com base em fotointerpretação de ortofotomapas 
do voo efetuado em 2018, e complementada com trabalho de campo em março de 2021. 

No EIA é efetuada a descrição da unidade pedológica existente na área de estudo, referindo que toda a área 
se desenvolve em Cambissolos húmicos, que são solos de baixa fertilidade, geralmente ácidos, sendo mais 
utilizados como áreas de pastagem e reflorestamento. 
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Quanto à capacidade de uso do solo, a área do projeto situa-se totalmente em solos da classe F, 
caracterizados por terem severas limitações agrícolas e serem adaptados a utilizações florestais e vegetação 
natural. 

4.5.2 Avaliação de Impactes 

Durante a fase de construção das infraestruturas, 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 do cabo 
elétrico, a instalação e funcionamento do estaleiro, e a constituição de áreas de depósito temporário de 
terras, com afetação dos usos atuais dos solos nestes locais. 

Os impactes decorrentes da instalação das infraestruturas que compõem o projeto prendem-se com a 
modificação dos usos praticados nas áreas onde serão realizadas diretamente as intervenções. 

A maioria das intervenções será realizada em áreas classificadas como matos (81%), o que corresponde a um 
impacte negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude reduzida, reversível (aquando a 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. 

Durante a fase de construção, os impactes sobre os solos são de fácil controlo e diretamente dependentes 
do comportamento do empreiteiro e respetivos trabalhadores em obra. Poderão ser minimizados ou mesmo 
anulados com uma correta aplicação das medidas de minimização propostas no EIA, com as quais se 
concorda. 

Durante a fase de exploração, 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. 

4.5.3 Síntese conclusiva 

Em conclusão, verifica-se que os impactes negativos associados à implementação do projeto, consistem na 
alteração que irá provocar no uso atual do solo em resultado das ações associadas à fase de construção pelo 
que, devem ser salvaguardadas as medidas de minimização referidas no presente parecer. 

4.6 RECURSOS HÍDRICOS 

4.6.1 Caracterização da Situação Atual 

Recursos Hídricos Superficiais 

A área de estudo insere-se na bacia hidrográfica do rio Douro. Na área de implantação do projeto ocorrem 
várias linhas de águas em situação de cabeceira, com expressão no terreno. 

O projeto prevê o atravessamento de duas linhas de água para acesso viário e passagem de vala para cabos. 

As referidas linhas de água estão sujeitas à salvaguarda do acesso à servidão administrativa, prevista no artigo 
21º da lei 54/2005 de 15 de Novembro, na sua redação atual, não podendo ocorrer qualquer ocupação 
(incluindo vedações) numa faixa marginal de 5 metros para cada lado, medidos desde a linha que limita o 
leito. 
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Recursos Hídricos Subterrâneos 

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

4.6.2 Avaliação de Impactes 

Fase de Construção 

Na fase de construção, a instalação e funcionamento do estaleiro, a movimentação de terras/ preparação e 
regularização do terreno, e a construção das valas de cabos, são atividades que são suscetíveis de provocar 
impactes nos recursos hídricos superficiais. 

As operações de movimentação de terras e circulação de maquinaria pesada provocam alterações na 
drenagem natural, com implicações na alteração no regime de escoamento e de infiltração. 

Os potenciais impactes sobre a qualidade da água, durante a fase de construção resultarão 
fundamentalmente do potencial arrastamento de materiais para as linhas de águas e de derrames acidentais 
de substâncias poluentes que podem ser acauteladas através da implementação de medidas e de boas 
práticas em obra. 

As atividades de estaleiro, designadamente a utilização e armazenamento de produtos e materiais podem 
conduzir à produção de escorrências de águas residuais que poderão provocar alterações na qualidade da 
água, caso haja descarga ou derrames no meio hídrico. 

Estes riscos poderão ser acautelados caso sejam aplicadas as medidas minimizadoras preconizadas e as 
regras de boas práticas ambientais em obra. 

Fase de Exploração  

Não é expectável que a exploração do projeto resulte em impactes negativos sobre os recursos hídricos. 

No entanto, as operações de manutenção e reparação de equipamentos, em caso de derrames acidentais de 
algum produto ou inadequado encaminhamento resíduos para os operadores, poderão resultar num impacte 
negativo sobre linhas de água. 

4.6.3 Síntese conclusiva 

Relativamente aos Recursos hídricos superficiais, e no que concerne à fase de construção, os impactes 
previstos estão essencialmente relacionados com as alterações das condições de drenagem e com a 
compactação dos solos. Estas ações irão reduzir a infiltração das águas pluviais com o consequente aumento 
do escoamento superficial. No decurso das operações de construção, a qualidade das águas superficiais 
poderá ser afetada pelo arrastamento de partículas sólidas para a linha de água e por eventuais ocorrências 
de derrames acidentais de óleos e lubrificantes utilizados na maquinaria, induzindo impactes negativos 
minimizáveis e temporários. 

Importa referir que, previamente ao início dos trabalhos de abertura de acessos e atravessamento da linha 
de água para passagens hidráulicas e atravessamento de cabos, deve ser obtido o Título de Utilização dos 
Recursos Hídricos (TURH), a qual deverá ser requerida junto da APA/ARH do Norte, nos termos da Lei nº 
58/2005, de 29 de dezembro e Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de maio, nas suas redações atuais, através 
da plataforma de licenciamento SILiAmb. 

O EIA não prevê nenhum plano de monitorização para avaliação das possíveis afetações dos recursos 
hídricos. A verificar-se a necessidade de descarga relativa ao tratamento de águas residuais deve ser 
cumprido o plano de monitorização previsto na licença que vier a ser emitida. 

Devem ainda ser cumpridas as medidas de mitigação mencionadas no presente parecer. 
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4.7 PATRIMÓNIO CULTURAL 

4.7.1 Caracterização da Situação Atual 

No âmbito da caracterização da situação atual foi considerada uma área de estudo (AE), que corresponde ao 
conjunto territorial constituído pela área de incidência (AI) ou de implantação do projeto e por uma zona de 
enquadramento (ZE). 

 A área de incidência direta (AI) – integra a área de implantação do aerogerador, respetiva 
plataforma, acesso a construir e vala de cabos (idem, p. 212); 

 A zona de enquadramento (ZE) – corresponde à faixa envolvente da AI com, pelo menos, 1 km de 
distância do limite daquela área, a qual foi objeto de pesquisa documental (idem, p. 213). 

Metodologicamente foi efetuada a pesquisa de base documental na área de incidência e respetiva zona 
envolvente que incluiu a consulta das bases de dados patrimoniais das entidades oficiais com tutela sobre o 
Património Cultural, de Instrumentos de Gestão Territorial, bibliografia seletiva sobre património 
arqueológico, cartografia militar (CMP), seguida da prospeção arqueológica sistemática da AI do projeto. 

É apresentado um enquadramento histórico-arqueológico da ocupação humana da região, o qual revela a 
ocupação deste território desde tempos remotos, nomeadamente desde a Pré-História recente até aos 
nossos dias, sendo os vestígios mais antigos existentes nas proximidades correspondentes ao recinto 
muralhado São Cornélio com ocupação atribuível ao Bronze Final e Idade do Ferro (CNS: 16860). 

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

Os trabalhos de levantamento documental realizados revelaram a presença de duas ocorrências patrimoniais 
localizadas no interior da AE do projeto:  

 Lombas / Via / Idade Média a Contemporânea (CNS 31504) – Troço de via com trilhos de carroças 
com bitola de 1,30 m: “faria parte de uma via antiga à qual se sobrepôs o atual estradão” (idem, p. 
215); 

 Águas Belas-Dirão da Rua / Alminha / Idade Moderna a Contemporânea. 

Além destas ocorrências de interesse cultural refere ainda a existência de “sítios com potencial interesse, 
embora sem estatuto de proteção em inventários públicos ou instrumentos de gestão territorial, 
nomeadamente construções isoladas, por vezes em ruínas, estruturas hidráulicas ou topónimos, elementos 
de referência no território, como são os casos do Moinho Queimado e a Fonte da Estrada” (idem, p. 216). 
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Localização do projeto e ocorrências patrimoniais sobre extrato da CMP 
Fonte: EIA 

Na fase de trabalho de campo foi realizada prospeção sistemática do terreno da área de incidência do 
projeto. 

De acordo com o EIA, as condições de visibilidade para deteção de estruturas acima do solo, foram elevadas, 
enquanto a visibilidade para deteção de artefactos ao nível do solo foi média a reduzida, devido ao coberto 
vegetal existente. 

O “substrato geológico evidencia o predomínio de rochas graníticas, persistindo afloramentos que se 
destacam na paisagem, resultando em relevo pronunciado e irregular. 

Na envolvência, nomeadamente no interior do buffer delimitado como área de incidência deste estudo, 
registam-se manchas circunscritas, pouco extensas, de povoamento arbóreo de pinheiros e carvalhos.” 

Reporta que o traçado do cabo elétrico procurou evitar os afloramentos graníticos, sendo que “irá intercetar 
diversos muros rústicos, em pedra seca, de divisão de propriedades” (idem, p. 217). 

Os trabalhos de campo “centraram particular atenção na possibilidade de existência de elementos rupestres 
de origem antrópica nos inúmeros afloramentos presentes na AI, como marcas de termo e outras gravações, 
abrigos, sepulturas, lagares, escadarias associadas a santuários (…), goteirões (…) ou outras estruturas 
negativas” (idem, p. 218). 

Com base nos resultados apresentados, o EIA informa que os trabalhos de prospeção sistemática não 
revelaram a presença de novas ocorrências de interesse arqueológico ou etnográfico, sendo contudo de 
referir a presença de muros rústicos de divisão de propriedade. Foi realizada a relocalização dos elementos 
patrimoniais identificados na fase de pesquisa documental na área de incidência do projeto (idem, p. 218). 

Não existem elementos do património classificado ou em vias de classificação na área de incidência do 
projeto e na sua envolvente próxima. 

4.7.2 Avaliação de Impactes 

A implementação do Sobreequipamento irá implicar, durante a fase de construção, um conjunto de ações 
passíveis de gerar impactes negativos, diretos e irreversíveis sobre eventuais vestígios arqueológicos 
inéditos, nomeadamente relacionadas com a preparação do terreno e construção do projeto (escavação do 
cabouco para a fundação do aerogerador, construção da plataforma para a montagem, abertura do acesso, 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3457                                                                                                                                                                              Pág. 25 
Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque Eólico de São Cornélio 

abertura da vala para instalação da rede elétrica subterrânea) como desmatações, mobilizações de solo, 
escavações da fundação e da vala de cabos, abertura do novo acesso, circulação de viaturas, maquinaria e 
veículos pesados afetos à obra e Recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

Face aos resultados obtidos, o EIA refere que não foram identificadas ocorrências de interesse cultural na AI 
direta do projeto, “em posição de conflito com este”. Foram identificadas duas ocorrências patrimoniais – 
OP. 1A - Via e OP 2B - Alminha – de valor cultural médio, localizadas na AI indireta “das partes de projeto 
consideradas (aerogerador, plataforma, acesso, cabo enterrado e ponto de interligação elétrica)”. Salienta 
que a OP 1A se situa a cerca de 14 m do caminho existente, sendo que a mais de 200 m do acesso a construir 
(idem, p. 275). Já relativamente à OP 2B informa que a distância entre o ponto de ligação e a alminha é de 
cerca de 170 m (idem, p. 276). 

O EIA considera os impactes indiretos indeterminados. 

O EIA reporta ainda não terem sido identificados impactes negativos sobre as ocorrências de interesse 
cultural identificadas na AI (OP 1A e OP 2B), dado o respetivo afastamento relativamente às diferentes 
componentes do projeto (idem, p. 330).  

Na fase de exploração, o EIA não aponta impactes considerando, igualmente, os impactes indiretos 
indeterminados.  

Considera-se que os eventuais impactes negativos decorrentes das ações de remodelação ou reparação das 
infraestruturas do projeto, relacionados com remeximentos no solo, devem ser avaliados tendo por base os 
resultados obtidos durante a fase de construção. 

Considera-se na generalidade, que as medidas propostas no EIA são adequadas, devendo, no entanto, ser 
ainda ajustadas e complementadas pelas mencionadas no presente parecer. 

4.7.3 Síntese conclusiva 

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

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

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

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

4.8 SOCIOECONOMIA 

4.8.1 Caracterização da Situação Atual 

A Socioeconomia é considerada como um fator ambiental relevante. Na caracterização da situação atual, são 
abordados os seguintes aspetos: perfil demográfico, atividades económicas, serviços prestados à população, 
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equipamentos coletivos e acessibilidades. De um modo geral e quando existem, são utilizados dados 
posteriores a 2011.  

As habitações mais próximas do aerogerador localizam-se a mais de 1 000 metros. 

O acesso ao Parque Eólico de São Cornélio será feito a partir da Estrada Municipal (EM542), que faz a ligação 
do Sabugal a Sortelha, após fazer inversão de marcha na EN233, em Alagoas. Próximo da Aldeia de Santo 
António segue-se em direção a Dirão da Rua pela EM1199, que atravessa a área do parque eólico existente, 
fazendo-se o acesso ao local contornando pela direita a aldeia de Dirão da Rua. 

4.8.2 Avaliação de Impactes 

Na fase de construção, estima-se que a obra tenha um prazo de execução de cerca de 3 meses e meio 
(abrangendo a construção, ensaios e a colocação em serviço do novo aerogerador). 

Não se prevê que a fase de exploração crie postos de trabalho, pois a equipa atualmente existente no parque 
eólico para assistência (manutenção e vigilância) poderá assegurar essas funções em relação ao 
sobreequipamento. 

Destaca-se a importância na aposta da energia eólica como um dos setores-chave no Plano Nacional Energia 
e Clima 2030 e Estratégia Nacional para Adaptação às Alterações Climáticas 2020. Em termos 
socioeconómicos, num âmbito mais local, são esperados benefícios económicos temporários durante a fase 
de construção sobretudo na restauração e hotelaria e durante a fase de exploração, pelos proprietários, 
decorrente do arrendamento dos terrenos durante um período considerável. 

4.9 AMBIENTE SONORO 

A análise deste fator ambiental foi efetuada tendo por base o parecer externo específico do Departamento 
de Gestão Ambiental, Divisão de Gestão do Ar e Ruído da APA. 

4.9.1 Caracterização da Situação Atual 

A envolvente do local de implantação do aerogerador do projeto em avaliação, apresenta uma ocupação 
típica de ambiente rural, com recetores sensíveis (habitações unifamiliares) concentrados em aglomerados 
rurais, com uma envolvente caraterizada por campos agrícolas, cobertos por matos e floresta.  

Foram identificados dois recetores sensíveis potencialmente mais afetados pelo projeto, a partir dos quais 
foram selecionados 2 pontos de medição, onde se pretendeu caraterizar os respetivos ambientes sonoros. 

Os pontos de medição correspondem aos locais de Águas Belas (Ponto 1), localizado a aproximadamente 
1 690 metros, a noroeste do futuro aerogerador, e de Dirão da Rua (Ponto 2) localizado a aproximadamente 
1 000 metros, a sudoeste do aerogerador. 

A envolvente daqueles locais é caraterizada por um ambiente sonoro típico de meio rural pouco humanizado.  

As fontes de emissão determinantes do ambiente sonoro são: o tráfego local muito esporádico, 
funcionamento de aerogeradores existentes e ruídos característicos da natureza. 

As medições acústicas foram efetuadas por empresa acreditada para o efeito, e decorreram nos dias 26 a 30 
de abril de 2022. 

De acordo com o EIA, a realização das medições dos níveis sonoros seguiu o descrito nas Normas NP ISO 
1996, Partes 1 e 2 (2019) e critérios estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 9/2007.  

De acordo com os resultados apresentados no EIA, considerados representativos da média anual, os 
indicadores de ruído de longa duração Lden e Ln cumprem os valores limite de exposição ao ruído ambiente 
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exterior aplicáveis a zona mista, conforme estabelecido na alínea a), número 1, artigo 11º do RGR – Lden ≤ 
65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)].  

Concretamente, registaram-se valores da seguinte ordem de grandeza: no ponto 1, valores de Lden≤45 dB(A) 
e de Ln ≤ 37 dB(A), enquanto que no ponto 2, registaram-se valores de Lden≤48 dB(A) e de Ln ≤42 dB(A). 

Em termos de evolução da situação de referência é previsível que a situação se mantenha inalterada em 
termos de ambiente sonoro. 

4.9.2 Avaliação de Impactes 

Relativamente à identificação, previsão e avaliação de impactes na componente acústica do ambiente, para 
as fases de construção e exploração do projeto, verificou-se: 

Durante a fase de construção ocorrerão atividades cujas ações são de natureza ruidosa tais como: a 
instalação e utilização do estaleiro; trabalhos de desmatação e decapagem; 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. 

O exercício previsional para a quantificação rigorosa do ruído gerados pelas ações acima mencionadas 
apresenta algumas dificuldades, na medida em que depende do número de equipamentos a utilizar (no total 
e de cada tipo) e dos obstáculos à propagação sonora. De qualquer forma, atendendo aos valores típicos das 
potências sonoras de equipamento habitualmente utlizados em obras de construção, 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, 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. 

Os locais mais próximos, já identificados na situação de referência, localizam-se na povoação de Dirão da 
Rua. Estes locais encontram-se a mais de 1 000 metros de distância da área de implantação do aerogerador, 
pelo que, nas fases mais ruidosas, prevê-se que os níveis de ruído particular junto dos recetores sensíveis 
sejam inferiores a 45 dB(A). 

Com estes pressupostos e tendo em conta a localização dos recetores sensíveis (mais de 1 000 metros), é 
expetável que o ambiente sonoro, em termos médios, não venha a variar significativamente ao longo da fase 
de construção.  

Pelo exposto, considera-se os impactes negativos, de magnitude reduzida e pouco significativos. 

Para a fase de exploração, o exercício de identificação, previsão e avaliação de impacte, suportou-se em 
modelação matemática (Software Cadna A).  

A previsão considerou, entre outros pressupostos de emissão, a emissão sonora máxima contínua (24h/dia) 
de 1 aerogerador, em condições de emissão e propagação sonora favoráveis (equivalente ao mês mais 
crítico) e para uma potência sonora de 106 dB, aerogerador este, que será instalado em um parque eólico 
com 17 aerogeradores, já existente, cuja potência de cada aerogerador instalado é de 105 dB. 

De acordo com os resultados obtidos com a modelação, verificou-se que o nível sonoro contínuo equivalente 
para os indicadores de ruído global (Lden) e do ruído noturno (Ln) são iguais ou inferiores, respetivamente, 
a 42 dB(A) e 36 dB(A). 

Face aos resultados obtidos, perspetiva-se que o projeto relativo ao sobreequipamento do Parque Eólico da 
Raia – Subparque Eólico de São Cornélio, cumpra o critério de incomodidade [artigo 13º do RGR: diferencial 
entre o ruído de referência e o ruído ambiente decorrente, no caso, ≤ 5 dB(A) para Ld, ≤ 4 dB(A) para Le, e ≤ 
3 dB(A) para Ln], sendo previsível que não ultrapasse, em qualquer um dos períodos de referência, mais do 
que 1 dB(A). 
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Assim, é manifestamente previsível que os impactes sejam negativos, de magnitude reduzida e pouco 
significativos, em todos os recetores sensíveis avaliados. 

4.9.3 Síntese conclusiva 

Da análise efetuada considera-se que projeto de sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque 
Eólico de São Cornélio não terá, nas várias fases de implementação, impactes negativos significativos. 

4.10 SAÚDE HUMANA 

Do ponto de vista da População e da Saúde Humana, o EIA propõe, no âmbito do sentido da precaução, um 
Plano de Monitorização de Saúde Humana – Infrassons e o Ruído de Baixa Frequência, com o qual se 
concorda. 

4.11 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

O projeto em avaliação desenvolve-se no concelho do Sabugal estando abrangido pelo respetivo Plano 
Diretor Municipal (PDM), em vigor (1ª Revisão) aprovado pelo Aviso n.º 9352/2018, publicado no Diário da 
República, n.º 131, II.ª Série, de 10 de julho de 2018, 1ª Alteração (Regulamento, Planta de Ordenamento e 
Planta de Condicionantes) aprovada pelo Aviso n.º 12946/2021, publicado no Diário da República, n.º 132, 
II.ª Série, de 9 de julho de 2021 e 1ª correção Material (Regulamento) aprovada pelo Aviso n.º 2076/2022, 
publicado no Diário da República, n.º 20, II.ª Série, de 28 de janeiro de 2022. 

Segundo a Planta de Ordenamento – 1.1 - Classificação e Qualificação do Solo, atualmente em vigor para o 
concelho do Sabugal, a área do projeto insere-se, para efeitos de ocupação, uso e transformação do solo, em 
área classificada por Solo Rústico, abrangendo, cumulativamente, as categorias de espaços – Espaços 
Agrícolas de Usos Múltiplos e Espaços de Exploração de Recursos Energéticos e Geológicos, esta última, 
abrangendo a subcategoria de espaço – Espaços de Recursos Geológicos Potenciais. A componente do 
projeto inerente à execução da “Vala de Cabos” colide, por atravessamento, com a Estrada Municipal, 
pertencente à Rede Municipal que integra a rede rodoviária do concelho. 

Regulamento do PDM 

À área do projeto aplicam-se os artigos 8.º (Classificação do Solo) e 9.º (Qualificação do Solo), do regulamento 
do PDM, que classificam e qualificam a ocupação, o uso e a transformação do solo, os artigos 17.º (Natureza) 
e 18.º (Usos dominantes e usos complementares), relativamente ao Solo Rústico. 

Os artigos 31.º (Identificação), 32.º (Ocupações e utilizações) e 33.º (Regime de edificabilidade), aplicam-se 
relativamente ao Solo Rústico, para a categoria de espaço Espaços Agrícolas de Usos Múltiplos, e os artigos 
57.º (Identificação) e 58.º (Ocupações e utilizações) aplicam-se relativamente ao Solo Rústico, para a 
categoria de espaço Espaços de exploração de recursos energéticos e geológicos, na subcategoria de espaço 
Espaços de Recursos Geológicos Potenciais. Finalmente aplicam-se os artigos 84.º (Identificação) e 85.º 
(Identificação) relativos à Rede Viária, na qual integra a Rede rodoviária. 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

O município do Sabugal possui Carta da Reserva Ecológica Nacional, cuja delimitação foi aprovada pela 
Portaria n.º 102/2016, publicada no Diário da República, 1.ª SÉRIE, n.º 78, de 21 de abril de 2016, mas que 
só produziu efeitos com a entrada em vigor da 1.ª Revisão do PDM, Aviso n.º 9352/2018, publicado no Diário 
da República, n.º 131, 2.ª Série, de 10 de julho de 2018. 

Segundo extrato da carta da REN, verifica-se que a pretensão se situa fora de solos integrados nesta restrição 
de utilidade pública, não estando, a pretensão, sujeita à aplicação do Regime Jurídico da REN (RJREN), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua atual redação. 
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Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

O município do Sabugal possui Planta de Condicionantes – RAN e Aproveitamentos Hidroagrícolas, Planta n.º 
2.2, a qual faz parte integrante do PDM, verificando-se que a área de projeto não se encontra inserida em 
solos integrados na RAN, não estando o projeto em avaliação sujeito ao cumprimento do Regime Jurídico da 
RAN (RJRAN), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 16 de setembro, na sua atual redação. 

Servidões administrativas e outras condicionantes 

O município do Sabugal possui Planta de Condicionantes – Outras, Planta n.º 2.7, que faz parte do PDM, em 
vigor, verificando-se que a área delimitada em projeto se encontra abrangida por zonas de servidão 
administrativa, relativamente à Rede Nacional de distribuição - Linhas de média tensão e à Rede Municipal - 
Caminhos Municipais, esta última com a componente do projeto inerente à execução da vala de cabos, sendo 
que a disciplina de uso, ocupação e transformação do solo inerente à classe de espaço, sobre a qual recaem, 
deverá garantir o cumprimento das disposições legais que regem tais servidões, pelo que as respetivas 
entidades competentes, nomeadamente a E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A. e Câmara Municipal 
do Sabugal, devem ser consultadas, para pronúncia. 

Recursos hídricos 

Relativamente aos recursos hídricos, a área em causa encontra-se abrangida pela servidão administrativa dos 
recursos hídricos, cuja gestão é da responsabilidade da APA, I.P., entidade que integra a Comissão de 
Avaliação, competindo a esta entidade pronunciar-se sobre o cumprimento dessa servidão. 

Áreas classificadas e Rede Natura 2000 

A área de intervenção não se localiza em áreas da Rede Nacional de Áreas Protegidas ou Sítios da Rede Natura 
2000. 

Risco de incêndios Rurais 

Da consulta efetuada à Carta de Perigosidade de Incêndio Rural, prevista no Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 
de outubro, constata-se que a área de projeto se insere na classe de perigosidade “Muito Alta”, pelo que se 
considera que o ICNF, I.P., que integra a Comissão de Avaliação, deve pronunciar-se relativamente à carta 
estrutural de perigosidade de incêndio rural, aprovada em 08 de março de 2022, ao abrigo do ponto n.º 5 do 
artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, e publicada pelo Aviso n.º 6345/2022, de 28 de 
março. 

Atendendo ao exposto, verifica-se o seguinte: 

a) O presente projeto localiza-se, em Solo Rústico, área classificada na alínea a), do ponto 1, do 
artigo 8.º, do regulamento do PDM, e que refere “… aquele que, pela sua reconhecida aptidão, 
se destine, nomeadamente, ao aproveitamento agrícola, pecuário, florestal, à conservação e 
valorização de recursos naturais, à exploração de recursos geológicos ou de recursos energéticos, 
assim como o que se destina a espaços naturais, culturais, de turismo, e aquele que não seja 
classificado como urbano.” (sublinhado nosso), e integra as categorias e subcategorias de espaço 
definidas no ponto 1 do seu artigo 9.º. 

b) A natureza e os usos dominantes e complementares, para as áreas classificadas como Solo 
Rústico, encontram-se definidos nos artigos 17.º e 18.º, do regulamento do PDM, 
respetivamente, sendo referido: 

i. no ponto 1, do artigo 17.º que 1 — O Solo Rústico destina-se ao aproveitamento agrícola, pecuário, 
agropecuário, agroindustrial, florestal, exploração dos recursos geológicos ou de recursos 
energéticos, espaços naturais de proteção e de lazer, e outros tipos de ocupação humana que não lhe 
confiram o estatuto de solo urbano. (sublinhado nosso) e, 
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ii. na alínea f) do ponto 2, do artigo 18º que 2 — Constituem usos e atividades complementares os que 
contribuam para a valorização e funcionalidade do solo rústico bem como da diversificação e reforço 
da base económica local, designadamente: (…) f) Implantação de equipamentos de utilização coletiva 
e de infraestruturas, designadamente, de telecomunicações, de gás, de água, de esgotos, de energia 
elétrica e de produção de energias renováveis, bem como de infraestruturas viárias e obras 
hidráulicas. (sublinhado nosso). 

c) Atendendo às categorias e subcategorias de espaço, que integram os Solos Rústicos, definidas no ponto 
1 do artigo 9.º do regulamento do PDM, a área de projeto, abrange, cumulativamente, as categorias de 
espaço Espaços Agrícolas de Usos Múltiplos, identificados no artigo 31.º do regulamento do PDM, com 
ocupações e utilizações definidas no seu artigo 32.º e o regime de edificabilidade definido no seu artigo 
33.º, e Espaços de Exploração de Recursos Energéticos e Geológicos, esta última, abrangendo a 
subcategoria de espaço Espaços de Recursos Geológicos Potenciais, identificados no artigo 57.º do 
regulamento do PDM e cujas ocupações e utilizações se encontram definidas no seu artigo 58.º. 

d) Neste contexto e para a categoria de espaço Espaços Agrícolas de Usos Múltiplos refere a alínea g) do 
ponto 6 do artigo 32º do regulamento do PDM, “6 — Nos restantes Espaços Agrícolas de Usos Múltiplos 
é permitida a construção nova, a conservação, a reconstrução, a alteração e a ampliação de edifícios 
existentes, tendo em vista as ocupações e utilizações seguintes: (…) g) Estabelecimentos de restauração 
e bebidas desde que diretamente ligados a utilizações agrícolas, pecuárias, aquícolas, piscícolas, 
florestais ou de exploração de recursos energéticos ou geológicos;” (sublinhado nosso). 

e) Já para a subcategoria de espaço Espaços de Recursos Geológicos Potenciais, que integra a categoria de 
espaço Espaços de Exploração de Recursos Energéticos e Geológicos é referido: 

i. no artigo 57.º do regulamento do PDM que 1 — Os Espaços de recursos geológicos potenciais 
são espaços onde se verifica a existência de recursos geológicos cuja exploração é viável sempre 
que permitida na categoria de espaço abrangida. 2 — No concelho do Sabugal os espaços de 
recursos geológicos potenciais correspondem a: a) Águas minerais naturais; b) Jazidas de urânio; 
c) Depósitos minerais de quartzo e feldspato; d) Massas minerais (pedreiras). 

ii. e no artigo 58.º, do mesmo diploma, que 1 — Às Áreas de Águas minerais naturais aplicam -se 
as seguintes disposições: a) Sem prejuízo do disposto nos regimes legais próprios, bem como das 
disposições específicas definidas para cada categoria de espaço, podem ser autorizadas 
explorações de águas minerais, nos termos da legislação em vigor; b) Estas áreas são destinadas 
ao uso exclusivo do aproveitamento dos recursos hidrominerais, nomeadamente águas minerais 
naturais; c) As áreas de exploração de águas minerais obedecem ao disposto na legislação em 
vigor aplicável. 2 — Às Áreas de Urânio aplicam-se as seguintes disposições: a) As ocupações e 
utilizações devem ter em conta o interesse na preservação deste potencial de matéria -prima 
estratégica e a salvaguarda das populações relativamente a eventuais efeitos de radiações; b) 
Não é permitida a construção de edificações para outros fins que não estejam relacionados com 
a exploração deste recurso geológico, salvo em casos excecionais, ou quando não seja possível 
outra alternativa. 3 — Às Áreas de Depósitos minerais de quartzo e feldspato, sem prejuízo da 
regulamentação própria das subcategorias de espaço abrangidas por estas áreas, o regime de 
utilização obedece à legislação aplicável e não são permitidas atividades e ocupações que 
ponham em risco os recursos geológicos existentes e a sua exploração futura. 

f) Não se encontrando definido, na Planta de Ordenamento – 1.1 - Classificação e Qualificação do 
Solo qual o recurso geológico potencial em presença, deverá a Direção Geral de Energia Geologia 
(DGEG), que integra a Comissão de Avaliação, como entidade licenciadora, pronunciar-se e 
autorizar a utilização de solos integrados na subcategoria de espaço - Espaços de Recursos 
Geológicos Potenciais, para o fim pretendido no projeto. 

g) Ainda, de acordo com a Planta de Ordenamento – 1.1 - Classificação e Qualificação do Solo a 
componente do projeto inerente à execução da “Vala de Cabos”, colide, por atravessamento, 
com Estrada Municipal, a que refere a alínea a) do subponto 1.3, do ponto n.º 3, do artigo 84.º 
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do regulamento do PDM, pertencente à Rede Municipal, identificada no seu artigo 85.º, e que 
integra a rede rodoviária do concelho. Neste contexto, e integrando a referida Estrada Municipal, 
identificada na cartografia atrás mencionada, o domínio público municipal e cuja administração 
é da sua tutela, deverá esta entidade ser consultada. 

h) De acordo com a Carta da Reserva Ecológica Nacional, em vigor no município do Sabugal, cuja 
delimitação foi aprovada pela Portaria nº 102/2016, publicada no D.R. 1ª Série, n.º 78, de 21 de 
abril de 2016, e produziu efeitos com a entrada em vigor da Revisão do PDM, o projeto em 
avaliação situa-se fora de solos integrados na REN, não estando sujeita à aplicação do Regime 
Jurídico da REN (RJREN), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua 
atual redação. 

i) De acordo com a Planta de Condicionantes – RAN e Aproveitamentos Hidroagrícolas, em vigor 
para o município do Sabugal, a qual faz parte integrante do PDM, verifica-se que a pretensão se 
situa fora de solos integrados na RAN, não estando sujeita à aplicação do Regime Jurídico da RAN 
(RJRAN), estabelecido aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 16 de setembro, na sua atual 
redação. 

j) De acordo com a Planta de Condicionantes – Outras, em vigor no município do Sabugal, que faz 
parte integrante do PDM, verifica-se que a área de intervenção se encontra abrangida por zonas 
de servidão administrativa, relativamente à Rede Nacional de distribuição - Linhas de média 
tensão e à Rede Municipal - Caminhos Municipais, esta última mediante o seu atravessamento 
devido à componente do projeto inerente à execução da vala de cabos, pelo que deverão ser 
asseguradas as respetivas servidões, através da consulta às entidades competentes, 
nomeadamente a E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A. e a Câmara Municipal do Sabugal. 

k) No respeitante aos recursos hídricos, a área em causa encontra-se abrangida pela servidão 
administrativa dos recursos hídricos, cuja gestão é da responsabilidade da APA, IP (área 
administrativa da ARH do Norte), entidade que integra a Comissão de Avaliação, competindo a 
esta entidade pronunciar-se sobre o cumprimento dessa servidão. 

l) O local da intervenção não se localiza em áreas da Rede Nacional de Áreas Protegidas ou Sítios 
da Rede Natura 2000. 

m) Da consulta efetuada à Carta de Perigosidade de Incêndio Rural, constata-se que a área de 
projeto se insere na classe de perigosidade Muito Alta, devendo o ICNF, IP, entidade que integra 
a Comissão de Avaliação, pronunciar-se relativamente à carta estrutural de perigosidade de 
incêndio rural, aprovada em 08 de abril de 2022, ao abrigo do ponto n.º 5 do artigo 41.º do 
Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, e publicada pelo Aviso n.º 6345/2022, de 28 de 
março. 

Face ao exposto, o projeto em apreço poderá ser compatível com o PDM do Sabugal, em termos de uso, caso 
a Direção Geral de Energia Geologia (DGEG), que integra a Comissão de Avaliação, como Entidade 
Licenciadora, autorize a utilização de solos integrados na subcategoria de espaço Espaços de Recursos 
Geológicos Potenciais, para o fim pretendido. 

Deverão ser acautelados, entre outros, os pedidos de pareceres à Câmara Municipal do Sabugal, à E-REDES - 
Distribuição de eletricidade, S.A, à APA, I.P e ICNF, I.P. devido ao atravessamento/ocupação de 
servidões/restrições. 

5. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, de acordo com o disposto no artigo 15.º, n.º 1 do DL 151-B/2013, na atual redação, 
decorreu por período de 30 dias úteis, de 23 de março a 05 de maio de 2022. 
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No âmbito da Consulta Pública foi recebida uma exposição da Autoridade Nacional de Comunicações 
(ANACOM), que informa que não existem condicionantes de natureza radioelétrica aplicáveis à área em 
causa pelo que não coloca objeção à instalação do aerogerador naquela área. 

No entanto, considera que deve ser assegurado que o projeto não provoque interferências/perturbações na 
receção radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiofusão televisiva. 

Informa ainda que no âmbito das suas competências, está disponível para colaborar na deteção e 
identificação de eventuais interferências/perturbações que ocorram em consequência da instalação do 
aerogerador, referindo que a sua resolução, e os custos envolvidos serão da responsabilidade integral do seu 
proprietário. 

6. CONCLUSÕES 

O projeto em análise é o Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque Eólico de São Cornélio, 
que tem como objetivo reforçar a capacidade de produção de energia elétrica do parque eólico existente, 
com a instalação de mais um aerogerador (potência unitária de 5,5 MW), com o qual se estima produzir cerca 
de 14 GWh/ano. 

O Subparque Eólico de São Cornélio é constituído por 17 aerogeradores, e integra o Parque Eólico da Raia, 
conjuntamente com os Subparques Eólicos de Benespera (17 aerogeradores), Pousafoles (14 aerogeradores) 
e Troviscal (8 aerogeradores). O Parque Eólico da Raia, em exploração desde 2011 e com uma produção 
média anual de 271 GW/h, é ligado a 220 kV à Rede Nacional de Transporte (RNT), na subestação da Senhora 
da Póvoa (concelho de Penamacor). 

A área de estudo destinada ao Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque Eólico de São 
Cornélio localiza-se no distrito da Guarda, concelho do Sabugal e na freguesia de Sortelha. A vala de cabos 
que se ligará ao poste do traçado da linha elétrica já existente do Subparque Eólico de São Cornélio, 
desenvolve-se a partir do aerogerador e será implantada paralelamente ao caminho de acesso. 

No que concerne a áreas sensíveis, a área de estudo do projeto não se sobrepõe a nenhuma área integrada 
no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, estruturado pelo Decreto-Lei n.º142/2008, de 24 de julho, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º242/2015, de 15 de outubro ou outras áreas de relevância 
ecológica.  

Contudo, importa referir que na envolvente da área de estudo, existem áreas incluídas no SNAC ou outras 
de relevância ecológica, nomeadamente a Zona Especial de Conservação (ZEC) Malcata (PTCON0004), a cerca 
de 5,3 km, a Zona de Proteção Especial (ZPE) Serra da Malcata (PTZPE0007), a 9,6 km, no sentido meridional, 
e aproximadamente a 10 km no sentido sudeste encontra-se a Reserva Natural da Serra da Malcata, que 
partilha grosseiramente o limite com a Zona de Proteção Especial Serra da Malcata. 

A área do projeto intersecta um corredor ecológico definido no Programa Regional de Ordenamento Florestal 
do Centro Interior. 

O projeto é constituído pelas seguintes infraestruturas: Um aerogerador e respetiva plataforma, com cerca 
de 1 800 m2, rede elétrica subterrânea de interligação do aerogerador à linha elétrica existente, a 30 kV, com 
uma extensão de aproximadamente 642 m e um caminho de acesso a construir com cerca de 497 m de 
extensão. 

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

 Sistemas ecológicos: apesar da área de estudo não coincidir com nenhuma área integrada no sistema 
nacional de áreas classificadas, identificaram-se espécies classificadas, com estatuto de ameaça, 
nomeadamente de aves e quirópteros, que se encontram entre os grupos faunísticos mais afetados por 
esta tipologia de projeto.  
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 Paisagem: a área de estudo coincide com áreas maioritariamente de classe visual muito elevada. 

 Património cultural: dado que a área de implantação do projeto insere-se num território com 
sensibilidade patrimonial atestada pela existência de testemunhos de ocupação antrópica antiga. 

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

Para os Sistemas ecológicos, na fase de construção, preveem-se impactes resultantes das atividades que 
provocam a perda de habitat e o aumento da perturbação. A perda destes biótopos irá conduzir à perda de 
habitat e a redução de habitat para as espécies da flora e da fauna, designadamente para o tartaranhão-
caçador (Circus pygargus), espécie com estatuto de conservação desfavorável. 

Na fase de exploração, os principais impactes negativos que podem ocorrer dizem respeito à perturbação 
das espécies de aves e morcegos, 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). Estes impactes negativos tornam-se mais significativos 
quando estão relacionados com espécies com estatuto de conservação desfavorável. No entanto, considera-
se que os impactes previstos podem ser minimizados com a implementação de medidas de minimização e 
de programas de monitorização adequados. 

No que concerne à Paisagem o projeto insere-se em áreas de qualidade visual elevada a muito elevada. A 
capacidade de absorção visual das componentes do projeto é maioritariamente muito baixa. Tendo em 
consideração os valores obtidos na determinação da qualidade visual da paisagem e na sua capacidade de 
absorção, a sensibilidade da paisagem apresenta-se como elevada e muito elevada. No que diz respeito aos 
impactes causados pela introdução destas infraestruturas considera-se que a afetação da morfologia natural 
do terreno serão mais gravosas para a implantação do aerogerador. No entanto, verifica-se que o 
aerogerador proposto não aumenta significativamente o impacte visual provocado pelo parque eólico no seu 
todo, aumentando, contudo, o número de aerogeradores visíveis pelos observadores. O aerogerador 
proposto irá ser potencialmente visível de uma forma mais significativa sobre os observadores permanentes 
(Povoações de Dirão da Rua, Águas Belas e Chão Novo) e alguns observadores temporários (EM1199) e Áreas 
de Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada” na envolvente do aerogerador. 

Relativamente ao Património cultural, o facto do projeto se localizar num território com sensibilidade 
patrimonial atestada pela existência de testemunhos de ocupação antrópica antiga, faz prever a possibilidade 
de ocorrência de impactes negativos sobre o património arqueológico durante a fase de obra, fase esta 
potencialmente impactante para eventuais vestígios arqueológicos que se possam encontrar ocultos quer 
pela vegetação, quer pelo subsolo, pelo que se considera necessária a adoção de medidas adequadas, de 
modo a garantir a salvaguarda de património arqueológico que não tenha sido detetado. 

Para o fator ambiental Socioeconomia considera-se como impacte positivo, de nível nacional, a contribuição 
do projeto para a diversificação das fontes energéticas do país. A instalação de 5,5 MW que se irão traduzir 
em uma produção de energia elétrica em cerca de 14 GWh/ano, irá contribuir para atingir o cumprimento 
dos compromissos assumidos pelo Estado Português no que diz respeito à produção de energia a partir de 
fontes renováveis e à redução em mais de 45% da emissão de gases com efeito de estufa até 2030. A nível 
local, preveem-se impactes positivos decorrentes do arrendamento dos terrenos durante a fase de 
exploração do projeto. 

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

Relativamente ao ordenamento do território, verifica-se que o projeto é compatível com o Plano Diretor 
Municipal do concelho do Sabugal, e que não se localiza-se em solos integrados em REN e RAN, pelo que o 
projeto não está sujeito à aplicação dos respetivos regimes jurídicos. 
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Face ao exposto, tendo em conta os resultados da avaliação desenvolvida, considera-se que, face aos 
impactes positivos identificados e que os impactes negativos acima referidos podem ser, na sua 
generalidade, suscetíveis de minimização, a Comissão de Avaliação propõe a emissão de parecer favorável 
ao projeto de execução do “Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque Eólico de São 
Cornélio”, condicionado ao cumprimento dos termos e condições mencionadas no presente documento. 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

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

Previamente à Fase de construção 

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

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

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

4. Programas de monitorização da flora e vegetação e da avifauna e quirópteros reformulados 

Previamente à Fase de exploração 

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

6. Medidas que visem minimizar a perda de habitat adequado para o tartaranhão-caçador (Circus 
pygargus) e para as outras espécies de aves com estatuto de proteção legal definido no Decreto-Lei n.º 
140/99, de 24 de abril, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, e no Decreto-Lei 
n.º 38/2021, de 31 de maio, e com estatuto de conservação definido no Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005). 

7. Medidas que permitam substituir as áreas ocupadas por formações arbóreas autóctones, 
designadamente de pinhal e de carvalhal, que pode constituir o Habitat 9230 Carvalhais galaico-
portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica, que venham a ser destruídas pela construção do 
projeto e manutenção da área de proteção contra os incêndios rurais.  

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

As medidas previstas para o projeto devem ser consideradas e integradas no projeto de execução. Todas as 
medidas de minimização dirigidas à fase de construção devem constar no respetivo caderno de encargos da 
empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos de 
concretização do projeto. 

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

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

2. Garantir um afastamento de 50 m de todas as componentes/infraestruturas do projeto para os 
elementos patrimoniais identificados na planta de condicionamentos ou outras que venham a ser 
identificadas no âmbito da prospeção solicitada para a fase prévia à construção, compatível com a sua 
conservação no decurso da obra. 

3. Garantir a salvaguarda integral das linhas de água que ocorrem na área do projeto, com exceção da 
necessidade de atravessamento para execução de passagem hidráulica, devendo nestes casos serem 
cumpridas as condições impostas no título de utilização de recursos hídricos. 

4. De modo a evitar a obstrução do leito das linhas de água não são admitidas soluções que prevejam 
manilhas em paralelo. 

5. A rede de cabos subterrânea deve ser desenvolvida ao longo do caminho de acesso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Consultar as entidades com competência na Rede Nacional de distribuição - Linhas de média tensão e 
Rede Municipal - Caminhos Municipais, nomeadamente a E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A. e 
Câmara Municipal do Sabugal. 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar 

15. Minimizar a dimensão das zonas de trabalho criadas para a execução da fundação, plataforma, acesso a 
construir e vala de cabos, de forma a facilitar a sua integração, na fase final dos trabalhos. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3457                                                                                                                                                                              Pág. 36 
Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque Eólico de São Cornélio 

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

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

18. A realização dos trabalhos de desmatação e de remoção da camada superficial dos solos, deve ter em 
consideração o seguinte:  

- Os cortes de vegetação devem sempre anteceder as ações de remoção da camada superficial do solo; 

- O corte de vegetação deve ocorrer fora do período de 15 de março a 15 de julho, que corresponde 
ao período de maior frequência de episódio de reprodução das espécies da flora e da fauna; 

- Nas áreas situadas até dez metros das linhas de água, pelo menos nas que têm representação na 
Folha da Carta Militar de Portugal (Série M888) do CIGeoE, os trabalhos de corte de vegetação devem 
ser realizados, exclusivamente, por processos manuais e motomanuais de modo a minimizar a 
afetação das estruturas biofísicas associadas às linhas de água. 

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

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

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

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

23. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente em 
relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos 
ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental). 

24. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na zona 
envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, e 
entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem como as 
entidades com jurisdição na área de implantação do projeto. 

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

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

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

28. Os locais para depósito de terras devem estar acondicionados e não devem afetar: 

- manchas de habitats naturais classificados, nos termos do Anexo B-I do Decreto-lei nº 140/9, na sua 
redação atual 
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- áreas com ocupação florestal; 

- áreas onde ocorram afloramentos rochosos: 

- áreas integrantes do domínio hídrico. 

29. A implantação do estaleiro não pode ocorrer sobre áreas integrantes do domínio hídrico (leito e faixa 
marginal com uma distância de 10 metros para cada lado da linha que limita o leito) nem comprometer 
as naturais condições de drenagem e escoamento). 

30. Os estaleiros do projeto devem ser localizados nas áreas propostas no EIA, cumprindo o disposto na 
planta de condicionamentos, e deve ser organizado nas seguintes áreas:  

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

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

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

- Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

- Deposição de materiais de construção. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Locais de depósitos de terras. 

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

36. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deve recorrer-se a técnicas de pré-corte e ao uso 
de microrretardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas. 
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37. Os afloramentos rochosos mais proeminentes e singulares que se situem próximo das áreas de 
intervenção devem ser protegidos através da instalação de sinalização/vedações, a uma distância 
significativa que não permita a ocorrência de qualquer afetação física dos mesmos. 

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

39. 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, área de estaleiro e de 
depósitos temporários e empréstimos de inertes. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção 
poderão determinar a adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, 
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras).  

40. Antes do início das obras devem ser sinalizadas e vedadas permanentemente todas as ocorrências ou 
outras que venham a ser identificadas na planta de condicionamentos (ocorrências 1A e 2B), 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, 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. 
Deve proceder-se à manutenção e vigilância das sinalizações/balizamentos, até ao final das obras, 
incluindo, na fase final (em que já não existe mobilização de sedimentos), as operações de desmonte de 
pargas e, mesmo, durante a recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

41. A equipa de acompanhamento arqueológico deve ser avisada do início dos trabalhos com uma 
antecedência mínima de 8 dias, de modo a garantir o cumprimento das disposições da DIA. 

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

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

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

45. 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. 
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46. Deve ser efetuada a representação topográfica, gráfica, fotográfica e elaboração de memória descritiva 
(para memória futura) das ocorrências de interesse cultural que possam ser destruídas em consequência 
da execução do projeto ou sofrer danos decorrentes da proximidade em relação à frente de obra. Esta 
medida deve aplicar-se aos muros rústicos que forem intersectados pela construção do novo acesso e 
vala de cabos. 

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

Desmatação e movimentação de terras 

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

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

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

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

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

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

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

55. As terras vegetais/vivas a decapar onde ocorram espécies vegetais exóticas invasoras devem ser 
separadas das demais e não reutilizadas em qualquer ação de recuperação e integração paisagística, 
devendo proceder-se à sua eliminação a depósito adequado ou através da inversão dos horizontes do 
solo a uma profundidade mínima de 1 m. 

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

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

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

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



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3457                                                                                                                                                                              Pág. 40 
Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque Eólico de São Cornélio 

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

60. O Gestor de Resíduos deve arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às operações 
de gestão de resíduos. Deve assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação à EAA para que a 
mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada. 

61. 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. 

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

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

64. 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. 

65. 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. 

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

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

68. 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.  

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

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

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

Acessos 

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

73. O tráfego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o incómodo para 
as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto deve ser o mais curto 
possível e ser efetuado a velocidade reduzida. 

74. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou em 
más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local. 

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

Fase final da execução da obra 

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

77. Proceder à recuperação de todas as áreas intervencionadas durante a fase de construção, com recurso 
a espécies ecologicamente adaptadas à região e menos suscetíveis ao fogo. 

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

FASE DE EXPLORAÇÃO 

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

80. A gestão da vegetação nas áreas envolventes ao aerogerador que constitui o Sobreequipamento e aos 
acessos para constituir a proteção contra os incêndios rurais, deve procurar privilegiar as comunidades 
arbustivas e herbáceas autóctones e reduzir a possibilidade de dispersão de espécies exóticas. 

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

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

83. A iluminação dos aerogeradores deve ser reduzida ao mínimo recomendado para segurança 
aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atração para aves ou morcegos. 

84. Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer alteração 
verificada e assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração do projeto para que o sistema 
de sinalização funcione nas devidas condições. 
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85. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de 
equipamentos para os operadores de gestão de resíduos. 

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

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

88. Caso o funcionamento dos aerogeradores que constituem o Sobreequipamento venham a provocar 
interferência/perturbações na receção radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de 
emissões de radiodifusão televisiva, devem ser tomadas todas as medidas para a resolução do problema. 

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

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

FASE DE DESATIVAÇÃO 

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

- ponderação da remoção total ou parcial (de pelo menos 0,5 m) das sapatas de betão dos 
aerogeradores; 

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

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

- ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

- destino a dar a todos os elementos retirados; 

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

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

- plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

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

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA  

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

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

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS 

Deve ser implementado o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI). O PRAI deve ser 
apresentado em data próxima ao término da obra, e atempadamente à implementação deste. O plano 
apresentado no EIA deve ser revisto de acordo com as seguintes orientações: 

i. Representação em cartografia as áreas afetadas permanentemente e/ou temporariamente 
como estaleiro, áreas de depósito de materiais, acessos a desativar, locais de depósito das terras 
vivas/vegetais. 

ii. A recuperação deve incluir operações de limpeza, remoção de todos os materiais, remoção, e 
em profundidade, de pavimentos existentes, em particular, no caso dos caminhos a desativar, 
descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada 
quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma a criar condições 
favoráveis à regeneração natural e crescimento da vegetação autóctone. 

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

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

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

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO DA FLORA E VEGETAÇÃO 

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

Devem ser definidas outras medidas consideradas necessárias para corrigir eventuais problemas para os 
ecossistemas que possam ocorrer em consequência da construção e da exploração do projeto. 

Os relatórios de monitorização devem ser entregues durante o trimestre seguinte à realização da última 
amostragem do período a que se refere o relatório. 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA E QUIRÓPTEROS 

Implementar os programas de monitorização para a avifauna e quirópteros apresentados no EIA, devendo 
ser tido em consideração os aspetos a seguir mencionados. 

De acordo com os resultados que venham a ser obtidos nos programas de monitorização da fauna na fase de 
exploração devem ser apresentadas medidas para minimizar os impactes relativos à exclusão das aves e 
quirópteros e derivados da mortalidade causada pelo funcionamento do aerogerador. 

Os relatórios de monitorização devem ser entregues durante o trimestre seguinte à realização da última 
amostragem do período a que se refere o relatório. 
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PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DE SAÚDE HUMANA – INFRASSONS E O RUÍDO DE BAIXA FREQUÊNCIA 
Implementar o programa de monitorização de saúde humana – infrassons e o ruído de baixa frequência 
apresentado no EIA. 
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 Registo da Visita 

 



E
S

TE
 D

O
C

U
M

E
N

TO
 É

 P
R

O
P

R
IE

D
A

D
E

 D
A 

TP
F 

E
 N

Ã
O

 P
O

D
E

 S
E

R
 R

E
P

R
O

D
U

ZI
D

O
, D

IV
U

LG
A

D
O

 O
U

 F
O

R
N

E
C

ID
O

 A
 T

E
R

C
E

IR
O

S
 S

E
M

 A
U

TO
R

IZ
A

Ç
Ã

O
 E

X
P

R
E

S
S

A
.

PROJETISTA:

PROJETO:

CLIENTE:

FASE: ESPECIALIDADE:

TITULO DO DESENHO:

PROJETOU: DESENHOU: ESCALAS:

DATA:APROVOU:

FOLHA:
01/01

1:25000; 1:200000;
1:500000; 1:3500000

AmbienteProjeto de execução

António Gonçalves
Albertina Gil António Gonçalves

Paulo Oliveira

FASE ESPECIALIDADE Nº DESENHO REVISÃOTIPO DE DOCUMENTOVOLUME

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO

PARQUE EÓLICO DA RAIA
(SUBPARQUE DE SÃO CORNÉLIO)

SE SUBPARQUE
DE POUSAFOLES

SE SUBPARQUE
DE SÃO CORNÉLIO

SE PARQUE EÓLICO 
DA RAIA (SRA. PÓVOA)

SOBREEQUIPAMENTO DO SUBPARQUE
EÓLIO DO TROVISCAL (em estudo)

Vale da Senhora da Póvoa

PE DE PENAMA

PE DE PENAMA

PE DE PENA

Sortelha

União das freguesias 
Sabugal e Aldeia de

Santo António

Casteleiro

União das freguesias de 
Santo Estêvão e Moita

PARQUE EÓLICO DA RAIA
(SUBPARQUE DE POUSAFOLES)

PARQUE EÓLICO DA RAIA
(SUBPARQUE DO TROVISCAL)

PARQUE EÓLICO DA RAIA
(SUBPARQUE DE SÃO CORNÉLIO + TROVISCAL)

Sabugal

Penamacor

VERIFICOU:

FICHEIRO:

Albertina Gil

COD.:

CONTRATO

19083-PE-AMB-DES-011_02-0

Imagem de base:

 - Extracto da Carta topográfica georreferenciada correspondente às folhas n.ºs 214, 215, 225, 226, 236 e 237,
da Carta Militar à escala 1:25 000, Série M888

Coordenadas de referência:
 - Sistema de referência:  PT-TM06/ETRS89 (EPSG: 3763)
 - Elipsoide de referência: GRS80
 - Projeção cartográfica: Transversa de Mercator	

REV. DESCRIÇÃO VERIFICOU DATA

0 Emissão inicial A. Gil

DESENHOU

A. Gonçalves

0 500 1 000 1 500250 m

ESCALA GRÁFICA

21018-PE-AMB-DES-001-01-A

TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A . (www.tpf.pt)

COD:

NOTAS:

DISTRITO
DA GUARDA

ÁREA DE INTERVENÇÃO
1:3 500 000

DISTRITOS

21018-PE-AMB-DES-001-01-A.mxd

SABUGAL

GUARDA

PENAMACOR

FUNDÃO

BELMONTE

ALMEIDA

1:200 000

SABUGAL

GUARDA

PENAMACOR

BELMONTE

FUNDÃO Penamacor

Adão

Vela

Sortelha

Três Povos

Casteleiro

Caria

Meimão

Bendada

Meimoa

Rendo

Inguias
Quadrazais

Malcata

Marmeleiro

Benquerença

Baraçal

Pega

Vila do Touro

Maçainhas

Benespera

Águas Belas

Nave

Ramela

Guarda

Vila Fernando

Vila Boa

União das freguesias do Sabugal e Aldeia de Santo António

Vale de Estrela

Capinha

Panoias de Cima

Bismula

Souto

Aldeia do Bispo

Santana da Azinha
João Antão

Vale da Senhora da Póvoa

União das freguesias de
Santo Estêvão e Moita

União das freguesias de
Belmonte e Colmeal da Torre

União das freguesias de Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba

Rapoula do Côa

União das freguesias de Seixo do Côa e Vale Long

Quintas de
São Bartolomeu

União das freguesias
de Ruvina, Ruivós
e Vale das Éguas

União das freguesias de Aldeia da Ribeira

Vale de Esp

idemonte

eraboa

1:200 000

CONCELHOS E FREGUESIAS

NUTS III

U.f. - União das freguesias

ÁREA DE INTERVENÇÃO

ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO
E ADMINISTRATIVO 

NUTS II Centro

NUTS III

BEIRA BAIXA

BEIRAS E SERRA DA ESTRELA

Fevereiro 2022

AGO 2021

EÓLICA DO CAMPANÁRIO, S.A.

PROJETO

ÁREA DE ESTUDO DO PROJETO

AEROGERADOR E PLATAFORMA

ACESSO A CONSTRUIR

VALA DE CABOS

ÁREA DEDICADA A ESTALEIRO TEMPORÁRIO
(para stock de equipamento e componente dos aerogeradores)

LIMITES ADMINISTRATIVOS

DISTRITO

CONCELHO

FREGUESIA

Fonte: Aviso n.º 2349/2021 do Diário da República,
2.ª série, n.º 25, de 05 de fevereiro de 2021

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA RAIA
 – SUBPARQUE EÓLICO DE SÃO CORNÉLIO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

LINHA 60kV

SUBPARQUE EÓLICO DA BENESPERA

SUBPARQUE EÓLICO DE POUSAFOLES

SUBPARQUE EÓLICO DE SÃO CORNÉLIO +TROVISCAL

PARQUE EÓLICO DA RAIA

SUBESTAÇÃO

LINHA 30kV

A A. GilA. Gonçalves FEV 2022Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais

SE SUBPARQUE
DE POUSAFOLES

SE SUBPARQUE
DE SÃO CORNÉLIO

PARQUE EÓLICO DA RAIA
(SUBPARQUE DA BENESPERA)

SE SUBPARQUE
DA BENESPERA

Sortelha

Casteleiro

União das freguesias de Pousafoles do 

Bendada

Benespera

Adão

PARQUE EÓLICO DA RAIA
(SUBPARQUE DE POUSAFOLES)

PARQUE EÓLICO DA RAIA
(SUBPARQUE DE POUSAFOLES)

PARQUE EÓLICO DA RAIA
(SUBPARQUE DOTROVISCAL)

PARQUE EÓLICO DA RAIA
(SUBPARQUE DE SÃO CORNÉLIO)

Sabugal

Guarda

Belmonte

Belmonte

LINHA 30kV (em estudo)

SUBPARQUE EÓLICO DO TROVISCAL  (em estudo)

A B

A

B

ENQUADRAMENTO

SUBPARQUE EÓLICO DO TROVISCAL
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PROJETISTA:

PROJETO:

CLIENTE:

FASE: ESPECIALIDADE:

TITULO DO DESENHO:

PROJETOU: DESENHOU: ESCALAS:

DATA:APROVOU:

FOLHA:
01/01

1:2500

AmbienteProjeto de execução

António Gonçalves
Albertina Gil António Gonçalves

Paulo Oliveira

FASE ESPECIALIDADE Nº DESENHO REVISÃOTIPO DE DOCUMENTOVOLUME

CONDICIONAMENTOS

D

C

2B

1A

E
VERIFICOU:

FICHEIRO:

Albertina Gil

COD.:

CONTRATO

19083-PE-AMB-DES-011_02-0

Imagem de base:

 - Levantamento aerofotogramétrico

Coordenadas de referência:
 - Sistema de referência:  PT-TM06/ETRS89 (EPSG: 3763)
 - Elipsoide de referência: GRS80
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EÓLICA DO CAMPANÁRIO, S.A.

DOMINIO PÚBLICO HÍDRICO

HABITAT 8220 - VEGETAÇÃO CASMOFÍTICA
DAS FALÉSIAS ROCHOSAS SILICIOSAS 

HABITATS

DOMINIO PÚBLICO HÍDRICO

PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO CENTRO INTERIOR

CORREDOR ECOLÓGICO

REDE ELÉTRICA

REDE ELÉTRICA (MT) E FAIXA DE SERVIDÃO

ÁREAS ARTIFICIALIZADAS

REDE VIÁRIA

FAIXA DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL - REDE PRIMÁRIA

MUROS DE PEDRA

(Faixa de servidão: Decreto-lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro,

Decreto-lei n.º 172/2006, de 23 de agosto) (Faixa de proteção de 22.56 m)

(Fonte: adaptado da Carta de Condicionantes do PDM
do Sabugal)

( servidão non aedificandi: Lei n.º 34/2015, de 27 de abril)

SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA

ÁREAS A PRESERVAR

OUTRAS CONDICIONANTES

PATRIMÓNIO

PROJETO

ÁREA DE ESTUDO DO PROJETO

AEROGERADOR E PLATAFORMA

ACESSO A CONSTRUIR

VALA DE CABOS

ÁREA DEDICADA A ESTALEIRO TEMPORÁRIO
(para stock de equipamento e componente dos aerogeradores)

Agosto 2021

AGO 2021

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA RAIA
 – SUBPARQUE EÓLICO DE SÃO CORNÉLIO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
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“Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque Eólico de São 

Cornélio” 

REGISTO DA VISITA AO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

21 de abril de 2022 

 

 

Zona norte do Subparque Eólico de São Cornélio. Apoio da linha elétrica aérea onde liga a vala 

de cabos 
 

 

Zona norte do Subparque Eólico de São Cornélio. Apoio da linha elétrica aérea onde liga a vala 

de cabos 
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Zona norte do Subparque Eólico de São Cornélio 
 

 

 

Acesso existente do Subparque Eólico de São Cornélio (zona norte) 
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Vista para o acesso a construir (entre a árvore e afloramento rochoso) 

 

 

 

Vista para a área de implantação do aerogerador (zona mais plana) 
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Vista para a área de implantação do aerogerador (zona mais plana) 

 

 

 

Vista para a área de implantação do acesso. Entre os afloramentos mais proeminentes 

 

 



5 

 

 

Vista para a área de implantação do acesso. Entre os afloramentos mais proeminentes 
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