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1 INTRODUÇÃO 

Este documento é o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque Eólico de São Cornélio, que tem por objetivo 

fornecer ao público, de forma sintética e acessível tecnicamente, a informação relevante sobre o projeto 

e os seus previsíveis efeitos sobre o ambiente. 

O Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque Eólico de São Cornélio é um projeto da 

empresa Eólica do Campanário, S.A. 

De acordo com o parecer da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), “...verifica-se que o 

sobreequipamento em apreço se enquadra na subalínea i) da alínea b) do n. 3 do artigo 1.º do Decreto-

Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação dada pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 

11 de dezembro, nomeadamente no ponto 3 i) do anexo II, devendo por isso ser sujeito a procedimento 

de AIA”: 

3 – Estão sujeitos a AIA, nos termos do referido Decreto-Lei: 

b) Os projetos tipificados no anexo II ao presente decreto-lei, do qual faz parte integrante, que: 

i) Estejam abrangidos pelos limiares fixados. 

No Anexo II, no ponto 3 i) Aproveitamento da energia eólica para produção de eletricidade refere-se a 

obrigatoriedade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), no caso do projeto se encontrar fora de 

Áreas Sensíveis, sempre que o  “Sobreequipamento de parques eólicos existentes que não tenham 

sido sujeitos a AIA, sempre que o resultado final do projeto existente com o sobreequipamento, isolado 

ou conjuntamente com sobreequipamentos anteriores não sujeitos a AIA, implique um total de 20 ou 

mais torres ou que a distância relativamente a outro parque similar passe a ser inferior a 2 km”. 

Assim, o Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque 

Eólico de São Cornélio foi elaborado pela TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA, S.A., entre março de 2021 e agosto de 2021. 

A entidade responsável pelo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental é a Agência Portuguesa 

do Ambiente. A entidade licenciadora do projeto em análise, que se encontra em fase de projeto de 

execução, é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

Refere-se, ainda que o EIA e o RNT se encontram disponíveis para consulta, durante o período em 

que decorrerá a Consulta Pública, no Portal Participa em http://participa.pt. 
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2 LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

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 (Figura 1 incluída no Anexo 

1). 

3 OBJETIVOS DO PROJETO 

O projeto do 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. 

4 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

Com o projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque Eólico de São Cornélio 

apenas se prevê a instalação de um aerogerador, com uma potência de 5,5 MW, com uma produção 

média anual estimada em 14 GWh. 

A área total afeta ao projeto tem cerca de 36 ha, embora a área efetivamente a ser utilizada, 

compreendendo a zona da plataforma do aerogerador e caminho de acesso a construir, corresponda a 

uma percentagem muito reduzida da área total do projeto. 

O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque Eólico de São Cornélio implica 

a instalação/execução dos seguintes elementos, cuja descrição mais detalhada se apresenta em 

seguida (Figura 2 incluída no Anexo 1): 

- 1 aerogerador; 

- 1 plataformas de montagem do aerogerador (com cerca de 1800 m2); 

- Vala de cabos desde o local de implantação do aerogerador até ao poste da linha elétrica 

existente do Subparque Eólico de São Cornélio (Fotografia 1), com uma extensão de 

aproximadamente 642 m; 

- Caminho de acesso a construir com cerca de 497 m de extensão. 
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Fotografia 1 – Ponto de interligação do aerogerador. 

A conversão de energia eólica em energia elétrica é efetuada no aerogerador, cujas características 

principais são as seguintes: 

 Torre em aço, que suporta uma hélice de três pás; 

 Potência unitária: 5,5 MW 

 Altura máxima da torre: 120 m 

 Diâmetro máximo do rotor: 158 m 

Para a montagem do aerogerador está prevista a execução de uma plataforma junto ao aerogerador, 

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. 

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

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

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

mesmo, é mantida uma via com pavimento em tout-venant até ao aerogerador e ao seu redor, numa 

faixa de 4 a 6 m de largura (Fotografia 2). 

 

Fotografia 2 – Aspeto da plataforma de um aerogerador. 

Ponto de interligação do aerogerador 
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As estradas de acesso até ao local de implantação do Projeto não serão alvo de intervenção, na medida 

em que apresentam características adequadas à movimentação dos veículos de grande dimensão de 

transporte dos materiais necessários à obra. 

Prevê-se que o acesso à área do Parque Eólico seja efetuado a partir da Autoestrada A23 (IP2), que 

liga Abrantes à Guarda, a partir do nó n.º 35 da A23, na saída para Sabugal, com ligação à Estrada 

Nacional N 233 que faz a ligação entre Guarda e Sabugal. 

O acesso ao Parque Eólico de São Cornélio será feito a partir da Estrada Municipal EM542, que faz a 

ligação de Sabugal a Sortelha, após fazer a inversão de marcha na N 233 em Alagoas. Próximo da 

Aldeia de Santo António segue-se em direção a Dirão da Rua pela Estrada Municipal EM1199, que 

atravessa a área do Parque Eólico existente, fazendo-se o acesso ao local contornando pela direita a 

aldeia de Dirão da Rua. 

O acesso a construir que fará a ligação à Rua da Escola (ligação entre Águas Belas e Dirão da Rua) 

até ao local da plataforma e aerogerador terá uma extensão de cerca de 497 m. 

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 uma vala de cabos a 

30 kV, com uma extensão de aproximadamente 642 m. 

5 OBRAS DE CONSTRUÇÃO 

Na preparação das áreas a intervencionar, nomeadamente do acesso, da vala de cabos e da área de 

implantação da plataforma e aerogerador, será efetuada desmatação de toda a vegetação arbustiva. 

Para além deste trabalho proceder-se-á ainda, no caso do acessos e vala de cabos à decapagem dos 

solos. No acesso poderá ser necessário proceder à remoção de raízes (dado há alguns anos, a área 

estaria ocupada com povoamento florestal, e no seguimento desta será necessário regularizar os 

terrenos, mantendo a topografia do terreno dizimado por fogos florestais). 

As obras de construção civil irão iniciar-se pela abertura do pequeno troço a construir ao local de 

implantação do aerogerador a partir da Rua da Escola. 
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Fotografia 3 – Vista geral da área de implantação do acesso a construir. 

Paralelo ao caminho novo a construir e à via existente seguindo na direção do poste da linha aérea, 

será necessário proceder à abertura de uma vala para instalação do cabo elétrico de interligação do 

aerogerador a construir com a linha aérea existente (Fotografia 4). 

  

Fotografia 4 – Exemplo de abertura de vala para instalação de cabos elétricos. 

A execução desta vala terá que ser coordenada com a execução de outros trabalhos, nomeadamente 

o acesso e a plataforma.  

Após a execução do acesso, a fase seguinte consiste na execução do maciço da fundação da torre do 

aerogerador. Esta fase, que pressupõe a execução de escavações e betonagens, é feita por etapas 

conforme se ilustra no conjunto de fotografias apresentados nas imagens seguintes. 
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Fotografia 5 – Execução da fundação da torre de um aerogerador. 

Após a execução do maciço da fundação da torre do aerogerador, procede-se então à preparação da 

plataforma de trabalho para a montagem do próprio aerogerador. Para o efeito é necessário proceder 

à remoção de vegetação e da camada de solo vivo, e proceder à regularização do pavimento, sendo 

aproveitado para esse fim o material sobrante originado pela abertura do cabouco para execução do 

maciço de fundação 

Concluída a plataforma de trabalho é possível então dar início à montagem do aerogerador 

propriamente dito, para a qual se torna necessário recorrer a gruas, conforme já referido, do tipo das 

que se apresentam na Fotografia 6. 
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Fotografia 6 – Tipo de Gruas utilizadas para a montagem da torre do aerogerador. 

A montagem do aerogerador inicia-se com a montagem da torre em aço, pré-fabricada, sendo 

transportada para o local dividida em secções. A sua montagem será feita com recurso a grua. 

 

 
Fotografia 13 – Montagem de uma torre de aço. 



EÓLICA DO CAMPANÁRIO, S.A. 
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA RAIA – 
SUBPARQUE EÓLICO DE SÃO CORNÉLIO  
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 2 – RESUMO NÃO TÉCNICO 
 

 

21018 – EÓLICA DO CAMPANÁRIO, S.A. – SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA RAIA – SUBPARQUE EÓLICO DE SÃO 
CORNÉLIO  

8 

Em seguida procede-se à montagem da cabine, incluindo os equipamentos no seu interior, e das pás. 

  

Fotografia 14 – Montagem da cabine e pás de um aerogerador. 

6 CARACTERIZAÇÃO DA ZONA DE INSTALAÇÃO DO PROJETO 

O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque Eólico de São Cornélio localiza-

se numa zona granítica, no interflúvio entre a Serra da Estrela e a Serra da Malcata, em que a erosão 

provocada pelas inúmeras ribeiras originou vales, primeiro muito encaixados, mas que vão alargando 

ao chegarem ao rio Zêzere, entre estes vales destaca-se o relevo da vila de Sortelha (com 773 metros), 

que se localiza a sudoeste do local de estudo. 

A zona do Sobreequipamento, apresenta uma variação de altitude de 47 m (entre as cotas 894 m e 

847 m) (Figura 1). 

 

(simulação em 3D s/ definição de escala) 

Figura 1 – Orografia da zona de implantação do Projeto. 

I
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As áreas de matos e vegetação esparsa dominam a área de estudo, destacando-se ainda as áreas 

com afloramentos rochosos. Nas áreas com mato, a vegetação espontânea, varia entre densa a muito 

densa (sobretudo matos rasteiros), em que o coberto arbustivo é superior ou igual a 25%. 

   

Fotografia 7 – Área de estudo - matos e vegetação esparsa. 

Aproximadamente de 33% da área encontra-se ocupada por vegetação esparsa, que se caraterizam 

por áreas naturais de vegetação espontânea pouco densa. Esta ocupação encontra-se concentrada na 

porção norte da área em estudo, incluindo a área envolvente do acesso ao local do futuro aerogerador. 

  

Fotografia 8 – Espécimes florestais isolados (Pinheiro-bravo) 

Identificaram-se alguns pinheiros bravos e carvalhos isolados na área de estudo (Fotografia 8). 

É possível a presença na área em estudo da espécie Erysimum lagascae, espécie listada com o 

estatuto Vulnerável (VU) na Lista Vermelha da Flora Vascular. Foi confirmada em campo a espécie 

Narcissus triandrus, que consta do Anexo IV da Diretiva Habitats. É ainda possível a ocorrência na área 

em estudo de duas espécies que constam do Anexo V da Diretiva Habitats: Narcissus bulbocodium e 

Ruscus aculeatus.  
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A área de estudo apresenta uma riqueza florística pouco complexa, pois foram apenas confirmadas em 

campo 19 espécies florísticas nos trabalhos de campo realizados. Estas são espécies comuns e sem 

importância conservacionista (com a exceção dos narcisos-bravos Narcissus triandrus). 

Algumas das espécies observadas na área de estudo estão ilustradas na Fotografia 9, como a Gagea 

soleirolii (A) e o umbigo-de-vénus Umbilicus rupestris (B). 

Fotografia 9 – Exemplos florísticos da área de estudo - (A) Gagea soleirolii e (B) Umbilicus rupestris. 

A área estudada apresenta uma elevada riqueza específica de Anfíbios e de Répteis (respetivamente 

14 e 17 espécies). Verifica-se que existe uma espécie presente (efetiva ou potencialmente) na área em 

estudo com interesse conservacionista: a cobra-lisa-europeia (Coronella austriaca), que apresenta o 

estatuto de ameaça Vulnerável VU em Portugal. Destaca-se ainda a rã-de-focinho-pontiagudo 

(Discoglossus galganoi), espécie endémica da Península Ibérica com estatuto Quase Ameaçado NT 

em Portugal e que consta dos Anexos B-II e B-IV da Diretiva Habitats. 

Relativamente aos répteis foram confirmadas duas espécies durante o trabalho de campo: lagartixa-

ibérica (Podarcis hispanicus) e lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus). 

Verifica-se que há 3 espécies de aves com um estatuto de conservação elevado com potencial de 

presença na área em análise (Tartaranhão-caçador, Ógea e milhafre-real). Destas espécies foi 

observado apenas o milhafre-real durante o trabalho de campo realizado. 

A área de estudo insere-se nas bacias hidrográficas do Tejo e do Douro, sendo que o local de 

implantação do aerogerador está na bacia hidrográfica do rio Douro, na sub-bacia da ribeira da Paiã, 

afluente do rio Côa. As linhas de água existentes na área de estudo não têm grande expressão no 

terreno, sendo de reduzida dimensão e de caráter torrencial. 

A área de implantação do sobreequipamento, considerando uma envolvente de até 5 km, apresenta 

um caracter rural: a oeste carateriza-se por uma extensa área de planalto ondulado, marcado com 

algumas colinas e elevações achatadas, com afloramentos rochosos e vegetação herbácea e arbustiva 

nos espaços intermediais. Em algumas áreas é possível observar manchas de pinheiros e nos vales, 

mais próximos de linhas de água, terrenos agrícolas; a este, já com reduzida visibilidade para o Projeto, 

  

A  
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os vales da ribeira da Quarta Feira, da ribeira de Paiã, onde dominam encostas extensas áreas 

florestais e de matos, em que a presença humana apenas se limita a pequenos aglomerados 

populacionais. 

No que respeita à análise da aptidão paisagística, verifica-se que esta é uma paisagem com predomínio 

de uma qualidade visual elevada e muito elevada, com grande alcance, facto comprovado pelas bacias 

de visualização dos pontos notáveis permanentes e pela aptidão visual do aerogerador do 

sobreequipamento. A área já contempla alguns parques eólicos (sobretudo os Subparques Eólicos de 

São Cornélio e de Pousafoles) que constituem intrusões visuais que de certa forma diminuem a 

monotonia da paisagem e tornam a instalação do novo aerogerador menos notória. 

A população da freguesia em estudo (Sortelha) está empregada maioritariamente no setor secundário, 

mantendo-se uma forte relevância da dimensão agro-rural na identidade territorial e na economia, 

dimensão bastante presente na população, sobretudo, numa vertente de produção para autoconsumo 

e enquanto fonte complementar de rendimentos. 

7 EFEITOS DO PROJETO 

As ações geradoras de efeitos ambientais fazem-se sentir ao longo da vida útil do Projeto, ocorrendo 

desde o seu planeamento até à sua desativação ou possível reconversão. 

Conforme referido o presente projeto diz respeito a um Sobreequipamento de um Parque Eólico 

existente, cujas intervenções são muito localizadas, sendo que as áreas intervencionadas restringem-

se à abertura de um novo acesso (com cerca de 497 m de extensão) e de uma vala de cabos 

desde o local de implantação do aerogerador até ao poste da linha elétrica existente do 

Subparque Eólico de São Cornélio cujo traçado acompanha o novo acesso (com uma extensão 

de aproximadamente 642 m) e à construção da plataforma de apoio à montagem do aerogerador 

(cerca de 1800 m2). 

Na fase do Planeamento e Projeto ou planeamento prevê-se uma perturbação muito reduzida, 

considerada sem significado, pela ação dos técnicos implicados na conceção do Projeto, na 

planificação da obra e na elaboração do respetivo Estudo de Impacte Ambiental, e como tal, não é 

considerada na avaliação de impactes ambientais. 

Para as restantes fases (construção, exploração e desativação), distinguem-se as seguintes ações: 

Construção do Sobreequipamento do Parque Eólico 

 Arrendamento dos terrenos destinados ao projeto; 

  Instalação e utilização do estaleiro e zona de armazenamento temporário de materiais diversos; 

  Movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos às obras, incluindo circulação de pesados; 

 Abertura do caminho de acesso ao aerogerador; 
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 Abertura e fecho de valas para instalação dos cabos elétricos de interligação entre o aerogerador 

do sobreequipamento e o poste da rede elétrica interna; 

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

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

 Abertura de caboucos para a fundação da torre do aerogerador; 

 Betonagem do maciço de fundação da torre do aerogerador; 

 Construção da plataforma de apoio à montagem do aerogerador; 

 Transporte dos componentes do aerogerador e equipamentos da instalação elétrica; 

 Montagem do aerogerador (torre, cabine e pás) no local; 

 Recuperação paisagística das zonas intervencionadas através de arranjos exteriores finais. 

E – Exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico 

 Presença do caminho de acesso; 

 Presença e funcionamento do aerogerador; 

 Manutenção do aerogerador; 

 Produção de energia renovável; 

 Arrendamento dos terrenos afetos ao projeto. 

 Trabalhos de manutenção do acessos e sistemas de drenagem; 

 Circulação de pessoas e veículos; 

 Substituição de componentes do aerogerador com recurso a grua. 

D – Desativação do Sobreequipamento do Parque Eólico 

 Desmontagem do aerogerador; 

 Transporte dos equipamentos e materiais; 

 Remoção dos cabos subterrâneos; 

 Recuperação paisagística. 

A fase de maior impacte é a fase de construção, devido à provável necessidade de afetar zonas de 

matos e alguns afloramento rochosos, no presente caso de granito, para implantação das 

infraestruturas do projeto, que neste caso restringem-se apenas a parte da plataforma do aerogerador, 

ao acesso e respetivos taludes à vala de cabos subterrâneos, mas que, no entanto, terá pouco 

significado, uma vez que não irá corresponder à afetação de afloramentos relevantes, nem de grande 

dimensão, representando apenas 0,4% da área com afloramentos rochosos existentes toda a área 

(cerca de 0,05 ha) . De referir que o total da área a afetar diretamente pelo Projeto durante a fase de 

construção corresponderá a sensivelmente 1,8% da área de estudo do projeto do Sobreequipamento 

do Parque Eólico da Raia – Subparque Eólico de São Cornélio. 

O maior impacte causado pela construção do Sobreequipamento incide sobre a flora e vegetação ainda 

assim será reduzido, pois serão afetadas maioritariamente zonas de matos. Salientando-se o facto de 
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que do projeto ter sido definido de forma a evitar ao máximo a afetação do habitat prioritário identificado 

(habitat 8220). 

No que diz respeito à preservação dos valores patrimoniais, está previsto o acompanhamento 

arqueológico da obra, que irá contribuir significativamente para a preservação dos valores patrimoniais 

identificados e outros que eventualmente sejam descobertos durante o decorrer da obra de construção, 

e que consequentemente sejam minimizados os efeitos negativos do projeto sobre os valores 

patrimoniais. Salienta-se, que à data a ocorrência patrimonial mais próxima do local de implantação do 

projeto se encontra a cerca de 170 m. 

Por outro lado, importa salientar que o período de construção do projeto do Sobreequipamento do 

Parque Eólico da Raia – Subparque Eólico de São Cornélio é muito curto (cerca de 3,5 meses) e que 

a recuperação da cobertura do solo faz-se geralmente depressa, podendo ser reforçada, se necessário, 

através da realização de trabalhos complementares de regeneração da vegetação autóctone, de 

acordo com o definido no Plano de Recuperação das Áreas intervencionadas. 

De um modo geral, os impactes que o Projeto terá na socioeconomia na fase de construção serão 

benéficos, principalmente no âmbito local. As contrapartidas financeiras atribuídas aos proprietários, a 

eventual ainda que baixa, adjudicação de empreitadas e contratação de mão-de-obra local, e a 

expectável dinamização da economia local/regional, resultante da deslocação de mão-de-obra de fora, 

prevê-se que durante a fase de construção haja um aumento da atividade económica na evolvente do 

Projeto, em setores como a construção, restauração e alojamento, traduzindo-se num impacte positivo 

significativo. 

Na fase de exploração do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque Eólico 

de São Cornélio são esperados impactes, principalmente os referidos de seguida: 

Impactes negativos 

 O impacte paisagístico do aerogerador (o aerogerador é visível, ainda que nem sempre a 

totalidade da torre, da grande maioria das povoações, e mesmo fora da área de estudo, a 

grandes distâncias. A implantação do novo aerogerador irá acentuar ligeiramente a dominância 

da presença física destas estruturas na paisagem, ainda assim os impactes são pouco 

significativos, não trazendo uma alteração relevante na paisagem. Salienta-se que a povoação 

mais próxima com visibilidade ao aerogerador localiza-se a cerca de 1km de distância do 

aerogerador; 

Impactes positivos 

 O aproveitamento de um recurso energético natural, renovável, endógeno, que contribui para a 

diminuição da emissão de poluentes responsáveis por situações como o efeito de estufa, 

alterações climáticas e chuvas ácidas; 
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 Contributo do projeto para atingir as metas definidas no PNEC 2030 e para os objetivos definidos 

no RNC 2050. 

 Estima-se que com este Projeto sejam produzidos anualmente em média 14 GWh/ano. 

Considerando o aumento previsto para a produção anual do Parque Eólico estima-se que o 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque Eólico de São Cornélio permitirá 

evitar a emissão anual direta de cerca de 5 194,00 tCO2eq/ano1 ou 13 062,00 tCO2eq/ano, pela 

não utilização de combustíveis fósseis, comparativamente à produção em centros 

electroprodutores que recorram a gás natural (0,371 kgCO2eq/kWh) ou carvão (0,933 

kgCO2eq/kWh), respetivamente. Salienta-se que os custos de exploração e a sua manutenção 

envolvem a aquisição de materiais diversos (como matérias primas e lubrificantes) e serviços, 

incluindo-se a manutenção dos caminhos. Estes custos beneficiarão a economia local, sobretudo 

do concelho do Sabugal, com reflexos positivos na população e atividades económicas, sendo 

um impacte positivo, pouco significativo, temporário, de âmbito local. 

Em resultado da análise ambiental efetuada, e do conhecimento que já se tem de projetos de natureza 

idêntica, embora se justifiquem algumas preocupações ambientais, estas poderão ser francamente 

minimizadas pela adoção das medidas de minimização identificadas e propostas neste EIA, 

nomeadamente as já consideradas ao nível do projeto de execução e as previstas aplicar durante a 

fase de construção, considera-se a ausência de efeitos negativos significativos sobre o ambiente, uma 

vez que a execução do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque Eólico de 

São Cornélio não compromete o equilíbrio ecológico da área de estudo, nem provoca a destruição de 

caraterísticas ímpares do ambiente natural. 

8 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Para a compatibilização da construção e exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia 

– Subparque Eólico de São Cornélio com o ambiente, é necessário um acompanhamento ambiental 

rigoroso, de forma a garantir a implementação de medidas de minimização dos impactes ambientais, 

visando reduzir a sua magnitude e intensidade, consoante o seu tipo, benéficos ou prejudiciais. 

Nesse âmbito, foi definido um conjunto de medidas de proteção ambiental a integrar nos cadernos de 

encargos das obras a executar, que inclui ainda uma planta de condicionamentos. As medidas de 

minimização foram definidas em função das diversas fases de desenvolvimento do projeto, 

nomeadamente, medidas a considerar durante a fase de construção, que dizem respeito basicamente 

a cuidados a ter durante a execução de operações de desmatação e betonagem, gestão de resíduos, 

armazenamento e manuseamento de combustíveis e outras substâncias poluentes, e por fim limpeza 

                                                      

1 Fatores de emissão de CO2, para o ano FE 2019 e ano rotulagem 2020 (ERSE – informação de suporte, carácter anual). 
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e recuperação das áreas intervencionadas. São ainda definidas medidas para aplicar durante a fase 

de exploração e eventual desativação. 

São de destacar as seguintes medidas incluídas no EIA: 

MEDIDAS A CONSIDERAR NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

 Atualizar de acordo com a DIA e implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

de Construção (PAAO), constituído pelo planeamento da execução de todos os elementos das 

obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da 

execução das obras. 

 Assegurar por parte do Dono da obra a constituição de uma Equipa de Acompanhamento 

Ambiental da obra e outra de Acompanhamento Arqueológico da obra. 

 Atualizar de acordo com a DIA e implementar o Plano de Gestão de Resíduos (PGR), 

considerando todos os resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua 

identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a 

definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados 

para os diferentes fluxos de resíduos. O PGR a implementar deve estar disponível no local da 

obra, para efeitos de fiscalização pelas entidades competentes, e ser do conhecimento de todos 

os intervenientes na execução da obra. 

 Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável 

pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento 

temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a 

operadores licenciados. 

 Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação. 

 Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras deverão ser programados de forma a 

minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e devem ocorrer, 

preferencialmente, no período seco. Caso contrário, deverão adotar-se as necessárias 

providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua 

capacidade erosiva. 

 Informar os trabalhadores das possíveis consequências de uma atitude negligente em relação 

às medidas minimizadoras identificadas, incluindo as respeitantes aos valores patrimoniais 

existentes, através da instrução sobre os procedimentos ambientalmente adequados a ter em 

obra (sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar ações nefastas que são 
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levadas a cabo por simples desconhecimento de regras elementares de uma conduta 

ambientalmente correta. 

 Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo 

no combate a incêndios florestais, nomeadamente o ANEPC - Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil, e outras entidades normalmente envolvidas na prevenção e 

combate a incêndios florestais, bem como as entidades com jurisdição na área de implantação 

do projeto, nomeadamente à Câmara Municipal – Serviços Municipais de Proteção Civil, ao ICNF 

– Gabinete Técnico Florestal do Sabugal e a APA. 

 Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deverá ser comunicado 

previamente à Força Aérea e à ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil o início da instalação 

do aerogerador, devendo incluir-se nessa comunicação todas as exigências que constem nos 

pareceres emitidos por estas entidades. 

 As populações mais próximas deverão ser informadas acerca das ações de construção e 

respetiva calendarização, divulgando esta informação, nomeadamente na câmara municipal 

(Sabugal), juntas de freguesia (Sortelha e Águas Belas) e no estaleiro de obra. 

 Implementar um mecanismo expedito para receção de eventuais reclamações ou pedidos de 

esclarecimento, através, por exemplo, da disponibilização de um livro de registo nas juntas de 

freguesia da área de influência do projeto (Sortelha e Águas Belas). 

 Instalar o Estaleiro no local indicado na Planta de Condicionamentos. Qualquer alteração do local 

de implantação do Estaleiro deverá ser aprovada pela Equipa de Acompanhamento Ambiental 

da Obra. 

 A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento 

e armazenamento de substâncias poluentes. 

 Antes de se proceder à instalação e balizamento (vedação em toda a extensão) do estaleiro, e 

da área complementar de apoio se aplicável, tem que ser apresentado à Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da obra o plano do estaleiro e o modo como se vai proceder à sua 

gestão, e só após parecer favorável por parte desta equipa, se poderá proceder à sua montagem; 

 Elaborar e afixar em locais estratégicos uma planta do estaleiro com a identificação das 

diferentes áreas e dos locais de armazenamento de resíduos. Os contentores e outros 

equipamentos de armazenamento de resíduos devem estar devidamente identificados com uma 

placa referindo o tipo de resíduo a que se destinam. 

 O estaleiro deverá possuir instalações sanitárias amovíveis.  
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 Em fase de piquetagem de obra, deverá ser efetuada a micro localização da vala de cabos, e 

deverão ser feitos os ajustes necessários para garantir uma menor afetação do terreno natural e 

dos afloramentos rochosos existentes na sua envolvente. A área deverá ser previamente 

balizada e a abertura da vala na zona mais próxima de afloramentos rochosos deverá ser 

efetuada com recurso a uma máquina de pequeno porte. 

 Sempre que se venham a identificar novos elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a 

Planta de condicionamentos deverá ser atualizada. 

 Assegurar o escoamento natural das águas da chuva em todas as fases de desenvolvimento da 

obra. 

 Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no 

local da obra. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não 

contaminação dos solos e das linhas de água. 

 Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia 

elétrica do estaleiro, nas ações de testes do aerogerador ou para outros fins, estes devem estar 

devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações dos solos. 

 Nos dias secos e ventosos, deverão ser utilizados sistemas de aspersão nas áreas de circulação. 

 A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-

se à balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser delimitadas ou 

sinalizadas as seguintes áreas-limite: 

 Acessos: no máximo 3 m para cada lado do limite dos acessos a construir; 

 Valas de cabos: nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado dos acessos, a 

faixa a balizar será de 3 m do lado oposto ao acesso, contados a partir do limite exterior da 

área a intervencionar pela vala, caso contrário é de 5,5 m do lado onde circulam, 

provisoriamente, as máquinas para abertura/fecho da vala e instalação dos cabos, e de 3 m 

do lado oposto; 

 Aerogerador e plataforma: deverá ser limitada uma área de 3 m em volta da área a ocupar 

pela plataforma; 

 Locais de depósitos de terras; 

 Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não 

podem ser armazenados no estaleiro. 
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 Proceder à manutenção e vigilância dos balizamentos/sinalizações, até ao final das obras, 

incluindo a conclusão dos arranjos paisagísticos. 

 Os serviços interrompidos, no percurso para o transporte dos componentes do aerogerador, 

resultantes de afetações planeadas ou acidentais, devem ser restabelecidos o mais brevemente 

possível. 

 Antes do início das obras devem ser sinalizadas e vedadas todas as ocorrências patrimoniais 

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. 

 De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueológico da Obra para salvaguardar 

eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa vegetação arbustiva, o 

empreiteiro terá que informar o Dono da Obra, com pelo menos 8 dias de antecedência, sobre a 

previsão das ações relacionadas com a remoção e revolvimento do solo (desmatação e 

decapagens superficiais em ações de preparação e regularização do terreno) e escavações no 

solo e subsolo (execução de caminhos, abertura dos caboucos para a fundação do aerogerador 

e valas para instalação dos cabos elétricos; 

 Efetuar o acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as 

operações que impliquem movimentação dos solos - incluindo a abertura de caminhos de 

acesso, a abertura dos caboucos para a fundação do aerogerador, a construção das plataformas 

de montagem do aerogerador, a abertura de valas para instalação de cabos elétricos e de 

comunicação (desmatações, remoção e revolvimento do solo, decapagens superficiais, 

preparação e regularização do terreno, escavações no solo e subsolo, terraplenagens, depósitos 

e empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases 

preparatórias, como a instalação de estaleiro. O acompanhamento deve ser continuado e efetivo. 

 Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do avanço das 

operações de decapagem e escavação, das áreas de incidência do projeto que apresentavam 

reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo os caminhos 

de acesso, as valas de cabos, os locais das fundações e plataformas de montagem do 

aerogerador, os depósitos temporários e empréstimos de inertes. 
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 Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico poderão determinar a 

adoção de medidas de minimização específicas/complementares (registo documental, 

sondagens, escavações arqueológicas, entre outras), as quais terão de ser apresentadas à 

Direção Geral do Património Cultural, e, só após a sua aprovação, é que serão implementadas. 

Antes da adoção de qualquer medida de mitigação deve compatibilizar-se a localização dos 

componentes do projeto com os vestígios patrimoniais em presença, de modo a garantir a sua 

preservação. 

 Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos e não for possível ajustar o projeto de 

forma a evitar a sua afetação, a obra deve ser suspensa nesse local, ficando o arqueólogo 

obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património Cultural as ocorrências, acompanhadas 

de uma proposta de medidas de minimização a implementar sob a forma de um relatório 

preliminar. 

 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. 

 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. 

 Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente 

necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar para implantação do projeto, ainda 

que possam ser utilizadas ocasionalmente como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou 

decapadas. 

 Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbustivas que não condicionem a execução da 

obra. 

 Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser 

cuidadosamente removida e depositada em pargas. 

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

ultrapassar os 2 m de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida 
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a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de 

recuperação. 

 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 se circule sobre 

a terra vegetal. 

 Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deverá recorrer-se a técnicas de pré-corte 

e ao uso de microrretardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas. 

 A carga e descarga da terra vegetal armazenada nas pargas deve ser efetuada, de forma que 

os veículos afetos a essas operações não calquem as pargas. 

 Implementar um Plano de Gestão de Resíduos (PGR) que permita um adequado 

armazenamento e encaminhamento dos resíduos/efluentes resultantes da execução da obra. 

 Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do Subparque Eólico de 

São Cornélio e do respetivo projeto de Sobreequipamento. O betão necessário deverá vir pronto 

de uma central de produção de betão devidamente licenciada. 

 Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto, incluindo a área afeta 

ao parque eólico existente. Excetua-se o material sobrante das escavações necessárias à 

execução da obra. 

 O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às 

operações de gestão de resíduos. Deverá assegurar a entrega de cópia de toda esta 

documentação à Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra para que a mesma seja 

arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada. 

 É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância 

poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que 

não tenha sido previamente autorizado pela Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra. 

 Deverá proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao 

seu armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais 

especificamente preparados para o efeito. 

 Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e 

metálicas, armações, cofragens, entre outros) deverão ser armazenados temporariamente num 

contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado. 
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 Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser separados de acordo com as 

seguintes categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos 

poderão ser encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou 

por uma empresa designada para o efeito. 

 O material inerte proveniente das ações de escavação, deverá ser depositado na envolvente dos 

locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro das 

fundações ou execução das plataformas de montagem). 

 O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deverá ser, preferencialmente, 

utilizado na recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro 

autorizado. 

 A Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra deve aprovar previamente os locais de 

obtenção de terras de empréstimo (se necessárias), que não poderão ser em áreas de REN. 

 Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem e 

de desmatação necessárias à implantação do Projeto. 

 O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em 

recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada 

para esse fim. Os recipientes deverão estar claramente identificados e possuir rótulos que 

indiquem o seu conteúdo. 

 O acesso à área de armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes deverá 

ser condicionado e restrito. 

 Não é admissível a deposição de qualquer tipo de resíduos ou qualquer outra substância 

poluente, mesmo que dentro de recipiente, em qualquer local que não tenha sido previamente 

autorizado pela Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra; 

 Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de 

substâncias poluentes, deverá ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente 

e providenciar a remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar à Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da obra, onde não causem danos ambientais adicionais, para 

posterior transporte para local autorizado. 

 Durante as betonagens, deverá proceder-se à abertura de duas bacias para retenção das águas 

de lavagem das caleiras das autobetoneiras. Estas bacias deverão ser localizadas em zonas a 

intervencionar, junto aos locais onde serão efetuadas as betonagens da fundação de cada 

aerogerador. A capacidade de recolha das bacias de lavagem das autobetoneiras deverá ser a 
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mínima indispensável à execução da operação. Finalizadas as betonagens, as bacias de 

retenção serão aterradas e alvo de recuperação/renaturalização. 

 São proibidas queimas a céu aberto. 

 O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser efetuado em 

viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada. 

 O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o 

incómodo para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto 

deverá ser o mais curto possível e ser efetuado a velocidade reduzida, devendo ser colocada 

sinalética nesse sentido. 

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

 Não circular com gruas de lagartas nos acessos antes e após a montagem do aerogerador. Caso 

seja utilizado este tipo de equipamento, cuja circulação danifica o pavimento dos acessos e 

obrigam a uma largura excessiva, a grua deve ser transportada em camiões até à plataforma de 

montagem do aerogerador. 

 Efetuar revisões periódicas aos veículos e à maquinaria de forma a assegurar que as suas 

condições de funcionamento são adequadas. 

 Reparação do pavimento danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso ao local da 

obra pela circulação de veículos pesados durante a construção. 

 Recuperação paisagística das zonas intervencionadas durante a obra, de acordo com o definido 

no Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, designadamente, as zonas de 

armazenamento temporário de materiais, o estaleiro, os taludes do acesso, as valas de cabos e 

a plataforma do aerogerador, incluindo os respetivos taludes. As zonas intervencionadas deverão 

ser limpas e cobertas com terra vegetal. 

MEDIDAS A CONSIDERAR NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

 Quando houver necessidade de substituição de grandes componentes do aerogerador (exemplo, 

pás, gerador, gearbox, etc.), que requeira intervenção de grua, deve ser retirada a camada 

superficial de terra vegetal da plataforma do aerogerador, de forma a ser possível montar a grua 

sobre uma superfície estável e no final da intervenção, após a desmontagem da grua, a camada 

de terra vegetal previamente retirada deve ser espalhada sobre a plataforma de forma a serem 

repostas as condições tão próximas quanto possível das anteriores à própria intervenção.  
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 As ações relativas à exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico da Raia – Subparque 

Eólico de São Cornélio deverão restringir-se às áreas já ocupadas, devendo ser compatibilizada 

a presença do empreendimento com as outras atividades presentes. 

 Sempre que se desenvolvam ações de manutenção ou reparação de acessos ou plataforma do 

aerogerador, deve ser fornecida ao empreiteiro para consulta a planta de condicionamentos 

atualizada e devem ser respeitadas as medidas de minimização referidas para a fase de 

construção, que sejam aplicáveis. 

 Implementar um programa de manutenção de balizagem do aerogerador, comunicando à ANAC 

qualquer alteração verificada, e assegurar uma manutenção adequada para que o sistema de 

sinalização funcione nas devidas condições. 

 Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e 

reparação do aerogerador para os operadores de gestão de resíduos. 

 Os óleos usados nas operações de manutenção periódica do aerogerador deverão ser recolhidos 

e armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente 

transportados e enviados para destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a 

resíduos perigosos. 

 Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento do 

aerogerador. 

 Caso o funcionamento do aerogerador venha a provocar interferência/perturbações na receção 

radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiodifusão televisiva, 

deverão ser implementadas as medidas necessárias para a resolução do problema. 

 Comunicação pelo promotor, à Direção Regional de Cultura do Centro, do eventual aparecimento 

de vestígios arqueológicos, devendo fazê-lo de imediato, no sentido de serem acionados os 

mecanismos de avaliação do seu interesse cultural e respetiva salvaguarda. A aplicação de 

outras medidas nesta fase ficará dependente dos resultados arqueológicos, eventualmente, 

obtidos na fase de construção. 

9 PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

No EIA é proposto a implementação de planos de monitorização para a flora e vegetação, aves e 

morcegos. 
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Os planos de monitorização encontram-se dividido em três fases, nomeadamente a fase que abrange 

o período anterior à construção do projeto (Fase I), a fase de construção (Fase II) e a que corresponde 

ao período inicial da sua exploração (Fase III). 

A implementação do plano de monitorização da avifauna e morcegos tem como objetivo geral a 

avaliação dos efeitos do projeto sobre a avifauna e sobre os morcegos, determinando o grau de 

alteração das comunidades e a mortalidade induzida pela instalação e funcionamento do projeto, 

abrangendo três situações distintas: 

 caracterização do elenco de espécies de aves e morcegos existentes e da sua situação 

populacional; 

 monitorização particular para o grupo de aves de rapinas e outras planadoras; 

 avaliação dos efeitos do projeto sobre a avifauna e sobre os morcegos, nomeadamente no que 

diz respeito à eventual mortalidade causada pela colisão com o aerogerador. 

O plano de monitorização da flora e vegetação, irá avaliará a evolução (temporal e espacial) dos 

elementos florísticos presentes, incluindo os habitats naturais delimitados na área em análise.  

Serão monitorizadas no âmbito do plano de monitorização da flora e vegetação: 

a) as áreas intervencionadas durante a fase de construção, e que foram alvo de requalificação 

através da colocação de terra vegetal, designadamente: área envolvente ao aerogerador 

(plataforma de montagem e respetivos taludes), zonas intervencionadas para instalação da 

rede de cabos subterrânea, áreas adjacentes aos acessos beneficiados (caso existam) e 

construídos e áreas que foram utilizadas para estaleiro e depósito de inertes e terra vegetal; 

b) as áreas adjacentes não intervencionadas durante a fase de construção (áreas de controlo), 

que serão selecionadas e tomadas como pontos de referência para a avaliação do estado 

evolutivo da vegetação nas áreas intervencionadas. 

Foi ainda prevista a implementação do Plano de Monitorização de Saúde Humana – Infrassons e o 

Ruído de Baixa Frequência, de forma a monitorizar a exposição das populações aos infrassons e ruído 

de baixa frequência emitidos pelo aerogerador colocado no âmbito do Sobreequipamento do Parque 

Eólico de São Cornélio. 
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PROJETO
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VERIFICOU:

FICHEIRO:
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COD.:

CONTRATO
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Coordenadas de referência:
 - Sistema de referência:  PT-TM06/ETRS89 (EPSG: 3763)
 - Elipsoide de referência: GRS80
 - Projeção cartográfica: Transversa de Mercator	
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PROJETO
ÁREA DE ESTUDO DO PROJETO

AEROGERADOR E PLATAFORMA

ACESSO A CONSTRUIR

Imagem:
- Levantamento aerofotogramétrico

Fevere iro 2022

AGO 2021

EÓLICA DO CAMPANÁRIO, S.A.

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

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

PASSAGEM HIDRÁULICA
(caixa terminal e boca para base de aterro)

SOBREEQ UIPAMENTO DO PARQ UE EÓLICO DA RAIA
 – SUBPARQ UE EÓLICO DE SÃO CORNÉLIO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

LINHA ELÉTRICA 30 kV

A Re sposta a o Pe d id o d e  Ele m entos Ad iciona is A. GilA. Gonça lve s FEV 2022

SUBESTAÇÃO DO SUBPARQ UE 
DE SÃO CORNÉLIO

LINHA ELÉTRICA 60 kV

PARQEUE EÓLICO DA RAIA

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics,
CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

PONTO DE INTERLIGAÇÃO





ES
TE
 D
OC
UM
EN
TO
 É
 P
RO
PR
IE
DA
DE
 D
A T
PF
 E
 N
ÃO
 P
OD
E 
SE
R 
RE
PR
OD
UZ
ID
O,
 D
IV
UL
GA
DO
 O
U 
FO
RN
EC
ID
O 
A T
ER
CE
IR
OS
 S
EM
 A
UT
OR
IZ
AÇ
ÃO
 E
XP
RE
SS
A.

PROJETISTA:

PROJETO:

CLIENTE:

FASE: ESPECIALIDADE:

TITULO DO DESENHO:

PROJETOU: DESENHOU: ESCALAS:

DATA:APROVOU:

FOLHA:
01/01

1:2500

Am bie nteProje to d e  e xecu ção

António Gonça lve s
Albertina Gil António Gonça lve s

Pa u lo Olive ira

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:
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Coordenadas de referência:
 - Sistema de referência:  PT-TM06/ETRS89 (EPSG: 3763)
 - Elipsoide de referência: GRS80
 - Projeção cartográfica: Transversa de Mercator	
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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) (Fa ixa  d e  prote ção d e  22.56 m )

(Fonte : a d a pta d o d a  Carta  d e  Cond iciona nte s d o PDM
d o Sabu g a l)

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

OUTRAS CONDICIONANTES

PATRIMÓNIO

PROJETO
ÁREA DE ESTUDO DO PROJETO

AEROGERADOR E PLATAFORMA
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VALA DE CABOS
ÁREA DEDICADA A ESTALEIRO TEMPORÁRIO
(para stock de equipamento e componente dos aerogeradores)
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SOBREEQ UIPAMENTO DO PARQ UE EÓLICO DA RAIA
 – SUBPARQ UE EÓLICO DE SÃO CORNÉLIO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
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