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1. INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO E FASE DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

O projeto objeto do presente Estudo de Impacte Ambiental é o Parque Eólico do Corrediço e a linha 

elétrica aérea de 60kV associada, em fase de estudo Prévio. 

O parque eólico do Corrediço destina-se ao aproveitamento de energia eólica para a produção de 

energia elétrica e contempla a instalação de 6 aerogeradores cada um com potência de 5,5MW, e 

potência instalada do parque de 33 MW, e mais um aerogerador suplente. Estima-se que o projeto terá 

uma produção média anual de energia elétrica de 98.000 MWh. 

A energia produzida pelo parque eólico será evacuada mediante uma linha elétrica aérea de 60kV, com 

cerca de 27 km, desde a subestação do parque eólico até à subestação de Andrinos (propriedade da E-

Redes). 

O PE do Corrediço localiza-se no concelho de Pombal, e a linha elétrica de ligação da subsestação do 

Parque Eólico à subestação de Andrinos encontra-se maioritariamente no concelho de Leiria. 

No Desenho 001 - Enquadramento do projeto (Volume 3), estão representadas as respetivas 

localizações. 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

O proponente do Parque Eólico do Corrediço é a Infinita Energia, Energias Renováveis S.A., sediada na 

Rua do Matadouro Regional Lote 22, Zona industrial de Santarém, 2005-002 Várzea. A Infinita Energia, 

Energias Renováveis S.A. aposta na promoção, desenvolvimento e assessoria de todo o tipo de obras e 

projetos de instalação e exploração de energias renováveis, pertence ao Grupo Capital Energy, que foi 

fundado em 2002 com o objetivo de desenvolver projetos de energia renovável, com especial foco na 

vertente da energia eólica. 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA  

A entidade licenciadora do projeto é a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 
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1.4 EQUIPA TÉCNICA  

O presente Estudo de Impacte Ambiental é da responsabilidade da GIBB Portugal - Consultores de 

Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A., tendo sido elaborado no período compreendido entre março e 

maio de 2022, e reformulado em Setembro de 2022 de acordo com o Pedido de Elementos Adicionais 

da APA. 

A equipa técnica responsável é a indicada no quadro seguinte, e corresponde a uma equipa 

multidisciplinar que integra as especialidades necessárias ao desenvolvimento dos diversos fatores 

ambientais. 

Quadro 1-1 – Equipa técnica de elaboração do estudo  

TÉCNICO FORMAÇÃO ACADÉMICA / PROFISSIONAL FUNÇÃO 

Sónia Roxo 

Licenciatura em Geologia Aplicada e do 
Ambiente 

Mestrado Engenharia Geológica 

Coordenação Geral do Estudo 

Tamara Vigolo 

Licenciatura em Engenharia do Ambiente 

Mestrado em Meio Ambiente Urbano e 
Industrial 

Mestrado em Energias Renováveis e 
Eficiência Energética 

Gestão do projeto 

Clima, Qualidade do Ar e Alterações 
Climáticas 

Teresa Brissos 
Mestrado Integrado em Engenharia do 

Ambiente, ramo Engenharia de Sistemas 
Ambientais 

Socioeconomia e Saúde Humana 

Jéssica Silva 
Licenciatura em Engenharia do Ambiente 

Mestrado em Engenharia do Ambiente 

Ordenamento do Território e 
Condicionantes 

André Cândido 
Licenciatura em Engenharia Sanitária do 

Ambiente e o Mestrado em Engenharia do 
Ambiente 

Recursos Hídricos 

Tiago Santos Licenciatura em Engenharia do Ambiente Geologia, Solos e Capacidade do Uso 

Bárbara Monteiro 
Licenciatura em Biologia e Mestrado em 

Ecologia, Biodiversidade e Gestão de 
Ecossistemas 

Ecologia e Uso do Solo 
Catarina Ferreira Licenciatura em Biologia  

Vanessa 
Rodrigues 

Licenciatura em Biologia e Mestre em 
Ecologia Aplicada 

João Albergaria Licenciatura em Arqueologia 
Património Arqueológico, Arquitetónico e 

Cultural 
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TÉCNICO FORMAÇÃO ACADÉMICA / PROFISSIONAL FUNÇÃO 

Eduardo Ribeiro Licenciatura em Arquitetura Paisagística Paisagem e Uso do Solo 

Vítor Rosão 
Licenciatura em Engenharia Física e 

Doutorado em Acústica 
Ambiente Sonoro 

Rui Leonardo Mestrado em Engenharia do Ambiente 

Sofia Pereira 

Licenciatura em Geografia 

Mestrado de Ciência e Sistemas de 
Informação Geográfica 

Apoio à Cartografia e Sistemas de 
Informação Geográfica 

Gilberto Nunes Operador de CAD e de SIG 
Cartografia e Sistemas de Informação 

Geográfica 

A GIBB Portugal integra a lista de entidades com comunicação prévia para o exercício de atividades de 

produção de cartografia temática, constante do site da Direção Geral do Território. 

1.5 ENQUADRAMENTO DO PROJETO NO REGIME JURÍDICO DE AIA 

O projeto em questão, conforme referido anteriormente, é um Parque Eólico constituído por 6 

aerogeradores, cuja previsão anual de produção de energia é cerca de 98 GWh. Associado ao parque 

eólico está projetada uma linha elétrica a 60kV que fará a interligação entre o PE de Corrediço até a 

subestação de Andrinos (propriedade da E-Redes), numa extensão de aproximadamente 27 km. 

De acordo com o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 

dezembro, o projeto tem o seguinte enquadramento: 

Anexo II 

3 - “Indústria da energia” 

(…) 

i) “Aproveitamento da energia eólica para produção de eletricidade”:  

Caso Geral – AIA obrigatória para Parques eólicos com ≥20 torres ou localizados a uma 

distância inferior a 2km de outros parques similares. 

 

Considerando a quantidade de torres, o presente projeto não se enquadra diretamente no referido 

acima, visto que o projeto prevê a instalação de 6 torres no total (6 + 1 suplente). 
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Relativamente à existência de outros parques eólicos na envolvente, de acordo com os dados 

disponíveis de março de 2022 na Base de Dados de Fontes Renováveis de Energia – E2P Energias 

Endógenas de Portugal (https://e2p.inegi.up.pt/), no Distrito de Leiria, há 13 parques eólicos em 

funcionamento, conforme apresentado no Quadro a seguir. 

Quadro 1-2 – Parques eólicos existentes no Distrito de Leiria (E2P, 2022) 

Nome do Parque Eólico Potência instalada (MW) 
Ano de entrada em 

funcionamento 

Alvaiázere 18 2010 

Caldas 10 2005 

Cela 2 2006 

Chão Falcão 90,5 2005 

Marvila 12 2008 

Marvila II 20,7 2020 

Maúnça 20,5 2018 

Ortiga 13,4 2006 

Portela do Pereiro 7,8 2014 

Senhora da Vitória 12 2004 

Serra d`El Rei 21,71 2006 

Sicó 20 2008 

Videira 6 2005 

 

Conforme pode ser observado na Figura 1.1 e Quadro 1-2, na envolvente da área de estudo existem 3 

Parques Eólicos em funcionamento, sendo os mais próximos distam mais de 5 km do projeto do Parque 

Eólico do Corrediço, pelo que, não se enquadrando no Anexo II, item 3 “Indústria da energia”, alínea “i)” 

do Decreto-Lei n.º 151-B/2013. 

 

Quadro 1-3 – Parques eólicos mais próximos do PE do Corrediço. 

PE existentes 
Distância 

relativamemte ao PE 
Corrediço (Km) 

Número de 
aerogeradores 

Potência instalada 
(MW) 

PE Maunça Aprox. 23 km 10 20,5 

PE Sicó Aprox. 9 km 10 20 

PE Videira Aprox. 12 km 3 6 

 

https://e2p.inegi.up.pt/
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Figura 1-1- Parques eólicos em funcionamento num raio de 9 km do PE do Corrediço (E2P, 2022). 

 

Já a linha elétrica de ligação corresponde à tipologia prevista no n.º 3, alínea b) no anexo II: 

Anexo II 

3 - “Indústria da energia” 

(…) 

b) “Instalações industriais destinadas ao transporte de (…) energia elétrica por cabos aéreos 

(não incluídos no anexo I)”,  

Caso geral: tensão igual ou superior a 110 kV e uma extensão igual ou superior a 10 km  

 

Considerando que a linha elétrica tem comprimento superior ao valor estabelecido (aproximadamente 

27 km), e que o projeto prevê tensão inferior ao limite, pelo que também não tem enquadramento 

direto no RJAIA. 

Sicó 

Videira 

Alvaiázere 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação de 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 
   

 

 
AM22015 
Versão 01 
set-22 
      6 
 

Desta forma, em dezembro de 2021 foi apresentado à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) o Pedido 

de Enquadramento Ambiental no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, designado 

PERJAIA. 

Passado o período de análise do estudo, em 07 de fevereiro de 2022 a referida Agência emitiu o Parecer 

sobre o Enquadramento referindo o seguinte: 

- Não são afetadas áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na alínea a), do artigo 2.º do 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro; e  

- procedeu-se à análise com o objetivo de determinar se o mesmo era suscetível de provocar 

impactes significativos no ambiente, à luz do disposto no artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea iii) 

do referido diploma. 

Devido ao fato do corredor da linha elétrica a 60 kV situar-se no limite da Zona Especial de Conservação 

PTCON0046 – Azabuxo/Leiria, a APA consultou o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

(ICNF), para que, no âmbito das suas competências, analisasse o projeto e se pronunciasse sobre os seus 

eventuais impactes significativos. 

Assim, de acordo com o ICNF, a área do projeto abrange algumas linhas de água e linhas de escorrência 

que constituem áreas de continuidade; que está confirmada a ocorrência de espécies da flora e da fauna 

com estatuto de proteção legal e nas imediações do corredor da linha elétrica aérea existem dois 

abrigos de importância nacional. 

Por estes motivos, o parecer da APA considerou o projeto suscetível de causar impactes negativos e ser 

aplicável ao projeto o disposto no artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea iii) do Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, na sua atual redação, devendo o projeto ser submetido ao procedimento de avaliação de 

impacte ambiental, justificando, portanto, a elaboração do presente Estudo de Impacte Ambiental. 

1.6 ESTRUTURA E ÂMBITO DO ESTUDO 

A definição da metodologia e do âmbito do estudo teve em conta a legislação aplicável em matéria de 

procedimento de AIA, a experiência e o conhecimento dos impactes ambientais obtidos noutros 

projetos deste tipo, a experiência anterior da equipa técnica na realização de estudos ambientais, e 

ainda o Documento Orientador “Normas técnicas para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e 

Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução”, os “Critérios para a Fase de 
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Conformidade em AIA” e o “Guia para a Avaliação de Impacte Ambiental de Parques Eólicos”, 

disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente. 

O presente EIA é constituído pelos seguintes Volumes: 

Volume 1 – Relatório Síntese 

Volume 2 – Anexos  

Volume 3 – Peças Desenhadas 

Volume 4 – Resumo Não Técnico 

O presente documento é referente ao Volume 1 que constitui o Relatório Síntese, o qual é estruturado 

nos seguintes capítulos principais: 

• No Capítulo 1 – Introdução, procede-se à identificação do projeto e da fase em que se encontra, 

do proponente, da entidade licenciadora ou competente para a sua autorização, 

enquadramento do projeto no regime jurídico de AIA, responsabilidade pela elaboração do EIA, 

indicação do período da sua elaboração, referência aos antecedentes em termos de 

procedimento de AIA, e é descrita a metodologia geral adotada para a elaboração do EIA e 

apresentada a respetiva estrutura; 

• No Capítulo 2 – Objetivos e Justificação do Projeto, é efetuada a descrição dos objetivos e da 

necessidade do projeto e os antecedentes de desenvolvimento do projeto; 

• No Capítulo 3 – Descrição Geral do Projeto, é descrita a localização e a conceção geral do 

projeto, salientam-se os principais aspetos relacionados com potenciais interações no ambiente. 

É efetuada a descrição do projeto complementar associado – linha elétrica; 

• No Capítulo 4 – Caracterização do Estado Atual do Ambiente, descreve-se o estado atual do 

ambiente da área em estudo antes da implementação do projeto, analisando as componentes 

ambientais mais suscetíveis de serem perturbadas pela construção e exploração do mesmo, de 

acordo com o âmbito estabelecido; 

• No Capítulo 5 – Evolução do Estado do Ambiente sem o Projeto, descreve-se um cenário 

previsível da evolução da situação atual na ausência do projeto; 
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• No Capítulo 6 – Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais, identificam-se e avaliam-se os 

principais impactes decorrentes das fases de construção, exploração e desativação do projeto; 

• No Capítulo 7 – Síntese de Impactes, apresenta-se a síntese de impactes identificados em cada 

um dos descritores, em cada uma das fases do Projeto (construção, exploração e desativação); 

• No Capítulo 8 – Medidas de Minimização, identifica-se um conjunto de medidas que permitem 

prevenir e minimizar os impactes negativos do projeto. Caso aplicável são propostas medidas 

compensatórias; 

• No Capítulo 9 – Planos de Monitorização, onde são identificados os eventuais planos de 

monitorização ambiental propostos para o projeto em análise, nomeadamente nas 

componentes onde o acompanhamento é essencial para a adequada gestão ambiental do 

projeto e/ou para clarificar a eficácia de algumas das medidas minimizadoras propostas;  

• No Capítulo 10 – Lacunas de informação, identificam-se as principais lacunas de informação que 

surgiram no decorrer do EIA; 

• No Capítulo 11 – Conclusões e Recomendações, resumem-se os principais impactes do projeto e 

as conclusões do estudo efetuado; 

• No Capítulo 12 – Referências Bibliográficas, onde se apresentam as referências bibliográficas 

consultadas no âmbito dos diferentes descritores do estudo de impacte ambiental; 

Complementarmente ao presente Relatório Síntese, o EIA contempla também os Anexos e Peças 

Desenhadas, nos quais estão incluídos elementos considerados necessários para o complemento dos 

aspetos descritos no presente Relatório Síntese. 

Faz ainda parte integrante do EIA o Resumo Não Técnico (RNT), apresentado no Volume 4, cuja 

estrutura e conteúdo obedecem aos “Critérios de Boa Prática para Elaboração e Avaliação de Resumos 

Não Técnicos” (APA, 2008). 

1.7 METODOLOGIA GERAL 

A definição da metodologia teve em conta a experiência e o conhecimento dos impactes ambientais 

provocados por projetos deste tipo e a experiência anterior da equipa técnica na realização de estudos 

ambientais. A metodologia de caracterização e análise de cada fator ambiental é apresentada de forma 
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detalhada no capítulo específico de cada um deles, sendo que, em termos gerais, a metodologia foi a 

seguinte: 

1. Obtenção dos elementos relativos ao estado atual da qualidade do ambiente da área de 

estudo, necessários à definição do estado atual: 

a) Análise da bibliografia temática disponível; 

b) Análise da cartografia topográfica e temática da área de estudo, na escala 1/25 000 ou 

outras escalas disponíveis; 

c) Análise dos Planos Diretores Municipais - PDM do concelho de Pombal e Leiria. 

d) Contactos com entidades locais relevantes, regionais e nacionais, de natureza pública ou 

privada (informação disponível no Volume 2, Anexo 2 – Consulta às Entidades); 

e) Visitas e reconhecimentos de campo realizados na área de intervenção pelos 

especialistas envolvidos no EIA; 

f) Reuniões de trabalho com os diferentes elementos da equipa técnica; 

2. Produção de cartografia para enquadramento do projeto e específica nos domínios de análise 

relevantes no caso em estudo; 

3. Identificação das ações associadas ao projeto suscetíveis de causar impactes e identificação e 

avaliação dos mesmos nas fases de construção, exploração e desativação do projeto, com base 

em critérios que permitam a sua classificação; 

4. Para os impactes expectáveis são propostas, sempre que possível, medidas de minimização e 

compensação dos impactes negativos determinados pelo projeto, tendo-se complementado 

essa informação com planos de monitorização ambiental. 

1.8 ENTIDADES CONTACTADAS 

O contacto com as diversas entidades representa uma fase crucial no levantamento de informação 

atualizada. De seguida apresenta-se a lista de entidades contactadas, sendo que existem casos em que 

não foi obtida resposta. 
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Quadro 1-4 – Lista de entidades contatadas 

Entidades Contatadas Informação Recebida 

Agência Portuguesa do Ambiente / 

ARH Centro 
Disponibilizada informação em formato shapefile das captações particulares; 
captações púplicas; fontes poluidoras. 

Autoridade Nacional De 

Comunicações 

Informaram a inexistência de condicionantes de natureza radioelétrica 
aplicáveis à área em causa. 
E que deve ser garantido que o Parque Eólico não provocará 
interferências/perturbações na receção radio¬elétrica em geral e, de modo 
particular, na receção de emissões de radiodifusão televisiva. 

Autoridade Nacional de Aviação 

Civil 
- 

Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil 
- 

Câmara Municipal de Pombal Disponibilizada informação em formato shapefile sobre o Concelho e 
elementos do PDM. 

Câmara Municipal de Leiria Disponibilizada informação em formato shapefile sobre o Concelho e 
elementos do PDM. 

Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas (Direção 

Regional da Conservação da 

Natureza e Florestas do Centro) 

Informaram que: 
- a área de estudo abrange toda a área da Zona Especial de Conservação 
Azabuxo/Leiria (PTCON0046), e, na envolvente, situam-se a Zona Especial de 
Conservação Serra de Aire e Candeeiros (PTCON0015) e a Zona Especial de 
Conservação Sicó/Alvaiázere (PTCON0045). 
- para as áreas referidas e na sua envolvente estão identificados habitats, 
espécies da fauna e da flora de interesse nacional e comunitário, com 
estatuto de proteção legal ao abrigo do Regime Jurídico da Rede Natura 
2000, bem como, a existência de abrigos de quirópteros de importância 
nacional 
- a cartografia relativa à delimitação das áreas integradas no Sistema 
Nacional de Áreas Classificadas e à distribuição dos valores naturais deve ser 
obtida em: https://geocatalogo.icnf.pt/catalogo.html. 

Sociedade Portuguesa para o 

Estudo das Aves (SPEA) 
- 

Direção Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural 
O projeto não interfere com quaisquer áreas, estudos ou projetos no âmbito 
da DGDAR 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação de 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 
   

 

 
AM22015 
Versão 01 
set-22 
      11 
 

Entidades Contatadas Informação Recebida 

Ministério da Defesa Nacional – 

Força Aérea Portuguesa 
- 

REN 

Enviado shapefile com indicação das seguintes linhas que atravessam o 
corredor em estudo: 
- LMAT Pereiros-Rio Maior 1, a 220kV,  
- LMAT Paraímo - Batalha, a 400 kV, 
- LMAT Lavos-Batalha, a 400kV e, 
Informaram os afastamentos mínimos dos obstáculos ao condutores de 
linhas eléctricas aéreas (m) para cada linha, e que quaisquer projetos que 
possam afetar, direta ou indiretamente, as infraestruturas da RNT, carecem 
de uma análise prévia por parte da REN. 

REN gasodutos A Área de Estudo para localização do futuro parque eólico é atravessada pela 
Linha 08000 do Gasoduto Campo Maior - Leiria (Lote 3) da RNTG. 

Infraestruturas de Portugal  

Comissão de Coordenação de 

Desenvolvimento Regional do 

Centro (CCDR-C) 

Disponibilizaram sites para consultas: 
 
https://sig.cm-
pombal.pt/MuniSIG/Html5Viewer/index.html?viewer=OrdenamentoTerritori
oExt.OrdTerritoriohttps://geoportal.cm-
leiria.pt/MuniSIG/Html5Viewer/index.html? 
Indicaram a necessidade de verificar o enquadramento das pretensões 
relativas ao Parque Eólico e à Linha Elétrica, no Anexo II do RJREN, bem como 
indicaram que deve conter os elementos constantes do Anexo III da Portaria 
nº419/2012 de 20 de dezembro 

Direção Geral da Agricultura e 

Pescas do Centro (DRAP-C) 
- 

Instituto da Vinha e do Vinho - 

Intituto de Financiamento da 

Agricultura e Pescas (IFAP) 

A informação relativa a condicionantes e parcelas candidatas pode ser 
consultada no iSIP Público disponível no Portal do IFAP: 
https://www.ifap.pt/isip/publico/ 
 
A consulta e tratamento dos dados poderá ser realizada com recurso à 
informação geográfica disponibilizada através do serviço de dados 
geográficos do IFAP: https://www.ifap.pt/isip/ows/. 

NOS Telecomunicações 
Foi disponibilizada informação relativa a todas as infraestruturas existentes 
atualmente nos concelhos de Leiria e Pombal, no formato Shapefile com 
sistema de coordenadas WGS84. 

Altice Telecomunicações 

Foi disponibilizado ficheiro em excel contendo a localização das 
infraestruturas de equipamentos ativos existentes e previstas relativamente 
a Sites Rede Rádio Movel, Emissores TDT e Ligações FHs e ficheiro .dwg, 
contendo o cadastro georreferenciado ao DATUM73 das infraestruturas de 

https://sig.cm-pombal.pt/MuniSIG/Html5Viewer/index.html?viewer=OrdenamentoTerritorioExt.OrdTerritorio
https://sig.cm-pombal.pt/MuniSIG/Html5Viewer/index.html?viewer=OrdenamentoTerritorioExt.OrdTerritorio
https://sig.cm-pombal.pt/MuniSIG/Html5Viewer/index.html?viewer=OrdenamentoTerritorioExt.OrdTerritorio
https://geoportal.cm-leiria.pt/MuniSIG/Html5Viewer/index.html
https://geoportal.cm-leiria.pt/MuniSIG/Html5Viewer/index.html
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Entidades Contatadas Informação Recebida 

propriedade da MEO. 
Informaram que não dispondo de informação adicional acerca da localização 
exata e dimensões das infraestruturas que suportam o projeto alvo do 
estudo, não foi possível efetuar qualquer tipo de previsão acerca de 
eventuais impactos nos serviços por estes servidos. 

EDP/E-REDES 

A área de estudo interfere com infraestruturas elétricas de Alta Tensão, 
Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública, integradas na Rede 
Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionada à E-REDES; 
Encontram-se as subestações da rede de distribuição “SE 60/30/15 kV 
Andrinos” e “SE 60/15 kV Pinheiros”; 
Em Alta Tensão a 60 kV, a área do EIA é atravessada pelos traçados aéreos e 
subterrâneos das linhas (1) “LN 1004L5659200. 
Batalha (REN) - Andrinos” (TRA|AP49-AP63-SE), (2) “LN 1015L5659100 
Pinheiros - Andrinos” (TRS|SE-AP1, TRA|AP1-AP20-SE), (3) “LN 
1015L5659000 Ranha - Pinheiros” (TRA|AP23-AP71-SE), (4) “LN 
1009L5659001 Ortigosa” (TRA|Apoio de Derivação APD35-AP3) e (5) “LN 
1015L5622000 Pombal – C.P. Litém”; 
É atravessada pelos traçados aéreos e subterrâneos de diversas Linhas de 
Média Tensão a 30 kV e 15 kV, que constituem a ligação a partir de 
subestações da RESP a postos de transformação MT/BT, tanto de distribuição 
de serviço público, como de serviço partícula. 
Foi disponibilizado ficheiro em dwg com os traçados das estruturas 
localizadas na área de estudo. 

Direção Geral do Território 

Foi informado que: 
- na área de estudo existem 21 vértices geodésicos pertencente à RGN; 
- não existem marcas de nivelamento; 
- a localização dos vértices geodésicos pode ser verificada em 
https://www.dgterritorio.gov.pt/dados-abertos 
- os Planos Territoriais e também das servidões e restrições de utilidade 
pública podem ser consultados em 
https://www.dgterritorio.gov.pt/ordenamento/sgt/igt-vigor e http://snit-
mais.dgterritorio.gov.pt/portalsnit/full.aspx  

 

No Volume 2, Anexo 2 – Consulta às Entidades, apresentam-se as cartas enviadas e os pareceres 

recebidos das entidades contactadas. 

 

  

https://www.dgterritorio.gov.pt/ordenamento/sgt/igt-vigor
http://snit-mais.dgterritorio.gov.pt/portalsnit/full.aspx
http://snit-mais.dgterritorio.gov.pt/portalsnit/full.aspx
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2. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO  

2.1 OBJETIVO DO PROJETO 

O projeto do Parque Eólico de Corrediço promovido pela INFINITA ENERGIA, S.A., surge como resposta a 

uma necessidade da sociedade, abraçada pela administração e políticas públicas, favorecendo o 

desenvolvimento desta forma de energia renovável, em detrimento das fontes fósseis. 

No âmbito do quadro de ação da União Europeia (UE) relativo ao clima e à energia (Pacote Energia-

Clima 2030), foi definida em outubro de 2014, a que Portugal está solidariamente comprometido como 

Estado Membro, a meta vinculativa de pelo menos 27% do consumo total de energia na UE provir de 

fontes renováveis até 2030. 

O documento do Estado Português "Compromisso para o Crescimento Verde", estabelece também a 

meta de 40% para 2030. Referir também, o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050), em 

que se pretende que se alcance a neutralidade carbónica em Portugal até 2050, que se traduz num 

balanço neutro entre emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e o sequestro de carbono pelo uso 

do solo e florestas, através da redução de emissões de GEE para Portugal entre 85 % e 90 % até 2050, 

face a 2005, e a compensação das restantes emissões através do uso do solo e florestas, a alcançar 

através de uma trajetória de redução de emissões entre 45 % e 55 % até 2030, e entre 65 % e 75 % até 

2040, em relação a 2005. 

O Parque Eólico do Corrediço ao produzir anualmente cerca de 98.000 MWh/ano, o equivalente ao 

abastecimento de 77.500 habitações, evitará a emissão de cerca de 36.000 toneladas de CO2 

comparativamente à produção a partir de gás natural. 

A produção deste tipo de energia contribuirá para alcançar as novas metas do Acordo de Paris, que 

visam a redução das emissões de gases com efeito de estufa, reduzindo a dependência nacional da 

produção de energia através de combustíveis fósseis, e a dependência externa nacional e contribuindo 

para o aumento da penetração de centros electroprodutores de base renovável na Rede Elétrica 

(implicando uma maior contribuição para o mix nacional de eletricidade com origem nas fontes de 

energia renovável em detrimento dos combustíveis fósseis). 

É neste enquadramento que o projeto do Parque Eólico de Corrediço se propõe converter a energia 

eólica em energia elétrica a integrar no Sistema Elétrico Nacional, através da ligação elétrica a 60 kV, 

entre o Parque Eólico de Corrediço e a Subestação de Andrinos (existente), propriedade da E-Redes. 

Para além disso, o projeto prevê um investimento total de 31.225.000,00€ e uma vida útil do parque 
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estimado em 25 anos. 

 

2.2 ANTECEDENTES 

Conforme referido anteriormente no capítulo 1.5 Enquadramento do Projeto no Regime Jurídico de AIA, 

o presente projeto do Parque Eólico do Corrediço e respetiva Linha Elétrica de ligação não tem 

enquadramento direto no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, motivo pelo qual em 

dezembro de 2021 foi apresentado à APA o Pedido de Enquadramento no regime jurídico de Avaliação 

de Impacte Ambiental (PERJAIA). 

Após análise da Agência Portuguesa do Ambiente, a deliberação foi para o que o projeto seguisse 

normalmente o processo de AIA, justificando, portanto, a elaboração do presente Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA). O parecer da autoridade de AIA a respeito da aplicabilidade do regime jurídico de 

Avaliação de Impacte Ambiental, que foi emitido em 07 de fevereiro de 2022, encontra-se no Anexo 3 

(Volume 2). 

Importante destacar que o desenvolvimento do layout do Parque Eólico do Corrediço e respetivo 

corredor da linha elétrica foi precedida de uma análise de grandes condicionantes, e que o seu 

desenvolvimento foi acompanhado pela equipa de ambiente, facto que permitiu apoiar a escolha das 

melhores soluções do ponto de vista técnico, económico e ambiental. A análise efetuada focou-se nos 

descritores ambientais considerados mais significativos para o projeto em análise e para a área em que 

o mesmo se insere, designadamente, o Ordenamento e Condicionantes do Território, a Paisagem e Uso 

do Solo, o Património, a Ecologia e o Ruído. Relativamente às condicionantes, de forma resumida, a 

seguir, são listadas aquelas consideradas na avaliação: 

Condicionantes restritivas: 

o ZEC Serras de Aire e Candeeiros (PTCON0015) 

o ZEC Azabuxo/ Leiria (PTCON0046) 

o ZEC Sicó/ Alvaiázere (PTCON0045) 

o Árvore de interesse público - Quercus faginea Lambert (carvalho-português ou cerquinho) 

o Habitats de interesse comunitário  

o Abrigo de morcegos de importância local/regional  

o Pedreiras e massas minerais  
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o Pontos de água e postos de vigia no âmbito do combate e proteção a incêndios 

o Áreas de RAN e Aproveitamento Hidroagrícola de Pombal.  

o Vértices Geodésicos  

o Captações de água para consumo humano  

o Áreas de Reserva Ecológica Nacional 

o Áreas de património do PDM de Leiria  

o Áreas de Património  

o Projetos aprovados em sede de AIA 

 

Condicionantes a evitar: 

o Geossítios 

o Rota da Nascente do rio Lis 

o Zonas com potenciais impactes estruturais na paisagem 

o Afastamento de habitações ou outros recetores sensíveis 

o Cemitério de Chão de Gaia 

o Captações de água para consumo humano – Zona de proteção intermédia 

o UOPG Arrabal-Leiria 

o Espaços Naturais (PDM Leiria)  

o Espaço Florestal de Conservação (PDM de Pombal)  

o Áreas de Reserva Ecológica Nacional 

o Gasoduto da Rede Nacional 

 

Outras Condicionantes: 

o Captações de água para consumo humano 

o Linhas elétricas 

o Linha ferroviária do Norte 

o Estradas e respetivas áreas de servidão 

o Infraestruturas de abastecimento de água e águas residuais e áreas de servidão 

o Área de proteção ao aeródromo 

o Áreas ardidas 
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2.3 ALTERNATIVAS 

A instalação de um Parque Eólico está diretamente relacionada com o potencial eólico existente em 

determinado local, bem como dos terrenos disponibilizados para o efeito, através do estabelecimento 

de contratos com os respetivos proprietários, e da autorização de interligação à rede pública para 

escoar a energia elétrica produzida. Assim a localização do Parque Eólico do Corrediço se insere neste 

contexto. 

Além disso, o local apresenta condições favoráveis para instalação de um parque eólico. Para o projeto, 

a ação do vento foi quantificada de acordo com a EN1991-1-4 para um período de retorno de 50 anos o 

que indica um elevado potencial para aproveitamento eólico na região. 

Relativamente ao escoamento da energia a produzir no Parque Eólico do Corrediço, devido à capacidade 

de receção da rede existente na evolvente ao PE, não se apresenta alternativa à subestação de 

Andrinos. 

De referir que no pedido de enquadramento ambiental no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte 

Ambiental (PERJAIA) foram definidos dois corredores alternativos (A1 e A2) para serem avaliados tendo 

em conta as condicionantes, bem como o denso tecido urbano existente na envolvente da subestação 

de Andrinos, de modo a evitar a afetação da ZEC Azabuxo/Leiria, conforme observa-se na Figura 2-1. 
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Figura 2-1 – Corredores alternativos avaliados no PERJAIA 

No decorrer do processo de PERJAIA e, mais tarde, de EIA, optou-se por se abandonar o estudo do 

corredor anteriormente designado como A2. Embora o corredor A1 atravesse uma área urbana 

superior, foram identificadas várias condicionantes no corredor A2 que levaram à tomada desta decisão, 

nomeadamente: 

- o atravessamento de uma área superior da Estrutura Ecológica Municipal do concelho de 

Leiria, em termos de áreas fundamentais e corredores estruturantes, quando comparada com o 

corredor A1; 

- o atravessamento de uma pequena mancha de Habitat 9240 – Carvalhais ibéricos de Quercus 

faginea e Quercus canariensis; 

- a identificação de ocorrências patrimoniais e respetivos perímetros de salvaguarda atribuídos 

no âmbito do PDM de Leiria, não existindo nenhuma ocorrência patrimonial no corredor A1. A 

destacar: 

• Igreja de Santa Eufémia – Edifício de Interesse Público 

• Vale Garcia 1- Sítio Arqueológico 
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• Vale Garcia 2 – Sítio Arqueológico 

• Olival dos Martos – Sítio Arqueológico 

- a intersecção, na totalidade da largura do corredor A2, com o Aproveitamento Hidroagrícola do 

Sirol, não se verificando qualquer intersecção deste amplo aproveitamento hidroagrícola com o 

corredor A1; 

- A existência de dois nós rodoviários, que se afiguram um obstáculo maior à passagem da linha, 

e que são inexistentes no corredor A1; 

- Uma maior proximidade acompanhamento durante uma larga parte do corredor com a ZEC 

Azabuxo/Leiria (PTCON0046). 

- a interseção do corredor, na aproximação por sul à subestação de Andrinos, com a zona 2 de 

proteção do Heliporto do Hospital de Santo André, referente à unidade hospitalar com o mesmo 

nome. Uma vez que o corredor A1 se aproxima da subestação por este, não existe esta 

condicionante.  

À luz da existência destas condicionantes para o corredor A2, e tendo em consideração que não é 

possível uma aproximação à subestação de Andrinos sem afetar áreas classificadas como urbanas, 

optou-se por estudar apenas o corredor A1 na fase de EIA. 
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Figura 2-2 – Condicionantes identificadas no corredor A1 e A2 (Fonte: PERJAIA). 

 

Para o presente Estudo de Impacto Ambiental, foi considerado pela equipe de projeto em fase de 

estudo prévio o Corredor A1, cuja área será objeto da avaliação da caracterização da situação de 

referência e avaliação de impactes. De referir que o Corredor A2 apresenta-se como tecnicamente mais 

complicado e mais extenso. 

Por fim, cabe mencionar que para além do levantamento das grandes condicionantes, foi feito o 

acompanhamento ambiental do desenvolvimento das soluções de projeto, em articulação com a equipa 

projetista, o que permitiu a definição de soluções quer do ponto de vista técnico, quer ambiental. 
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3. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

3.1 LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

3.1.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ADMINISTRATIVA 

O Parque Eólico do Corrediço localiza-se no concelho de Pombal e a linha elétrica de ligação à 

subestação de Andrinos localiza-se no concelho de Pombal e no concelho de Leiria, conforme 

apresentado na Figura 3-1, integrando em termos regionais a NUT II (Região Centro) e NUT III – Região 

de Leiria (Pombal, Leiria). 

 

Figura 3-1 – Localização do Projeto nos limites administrativos (concelhos e freguesias). 

No Volume 3 - Desenho 002, apresenta-se a implantação do projeto, os respetivos elementos que o 

constituem e os limites administrativos, à escala 1/10 000. 

No quadro seguinte apresenta-se o enquadramento administrativo da área em estudo, nomeadamente, 

NUTS, concelhos e freguesias abrangidas. 
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Quadro 3-1 – Enquadramento administrativo do Parque Eólico de Corrediço e da linha elétrica associada. 

NUTS II NUTS III DISTRITO CONCELHO FREGUESIA COMPONENTE DO PROJETO 

Região 
Centro 

Oeste Leiria 

Pombal 

União de freguesias de Santiago, 
São Simão do Litém e Albergaria 
dos Doze  

CO01, CO02, CO03 
Linha Elétrica 

Vila Chã 
CO04, CO05, CO06, CO07-SUP01*, 

Subestação do parque eólico 

Vermoil Linha Elétrica  

Leiria 

União das freguesias de 
Colmeias e Memória 

Linha Elétrica  

União das freguesias de Santa 
Eufémia e Boa Vista 

Linha Elétrica  

União das freguesias de Leiria, 
Pousos, Barreira e Cortes 

Linha Elétrica  

* SUP01 é um aerogerador suplente 

 

3.1.2. ÁREAS SENSÍVEIS 

O Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 

de outubro estabelece o Sistema Nacional de Áreas Classificada (SNAC) e de acordo com as consultas 

nas bases disponíveis no ICNF, a área do projeto do Parque Eólico e respetiva linha elétrica associada 

não se sobrepõe com nenhuma área integrada no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), 

conforme pode ser observado pela Figura 3-2. 

De referir que o troço final da linha elétrica na aproximação com a subestação de Andrinos circunda o 

ZEC Azabuxo/Leiria (PTCON0046), sendo esta a área mais próxima relativamente ao projeto, porém não 

havendo sobreposição. 
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Figura 3-2 – Localização do PE Corrediço e respetivo corredor da linha elétrica e respetivas ZEC e PNSAC. 

 

Considerando um buffer de 20 km a partir da área de estudo, referem-se portanto 4 áreas incluídas no 

SNAC ou outras de relevância ecológica, nomeadamente: 

• ZEC Azabuxo/ Leiria (PTCON0046), que se localiza a sul do troço final da linha elétrica na 

aproximação com a subestação de Andrinos, 

• Zona Especial de Conservação (ZEC) Sicó/Alvaiázere (PTCON0045) que se localiza de 

19,7km a sudeste da linha elétrica; e a cerca de 2,5km a norte da área de estudo do parque 

eólico; 

• ZEC Serra de Aire e Candeeiros (PTCON0015) que se localiza a cerca de 9,3km a sul do 

corredor da linha elétrica; 

• Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, que se localiza a cerca de 13,7km a sul do 

corredor da linha elétrica. 
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3.1.3. PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Na área de implantação do projeto estão contemplados diversos planos de âmbito nacional, regional e 

municipal. No quadro seguinte é apresentado de forma resumida os planos abrangidos, sendo que a 

análise detalhada encontra-se no descritor 4.12 “Ordenamento e Condicionantes”. 

Quadro 3-2 – IGT em vigor para a área em estudo. 

ÂMBITO/ 
TIPO 

IGT DIPLOMA LEGAL 

N
ac

io
n

al
 

Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território (PNPOT) 

- Lei nº 99/2019, de 5 de setembro (revisão). 

N
ac

io
n

al
/S

ec
to

ri
al

 

Plano de Gestão da 
Região Hidrográfica 

(PGRH) 

Vouga, 
Mondego e 

Lis (RH4) 

- Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro (1ª 
retificação); 
- Resolução de Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro (1ª 
publicação). 

Plano de Gestão de 
Riscos de 

Inundações (PGRI)  

Vouga, 
Mondego e 

Lis (RH4) 

- Declaração de Retificação n.º 22-A/2016, de 18 de novembro; 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2016, de 20 de setembro.  

Programa Regional 
de Ordenamento 
Florestal (PROF) 

Centro 
Litoral  

(PROF CL) 

- Declaração de Retificação n.º 7-A/2022, de 4 de março (2ª  
retificação); 
- Portaria n.º 18/2022, de 5 de janeiro (1ª alteração); 
- Declaração de Retificação n.º 16/2019, de 12 de abril (1ª retificação); 
- Portaria n.º 56/2019, de 11 de fevereiro (revisão). 

R
eg

io
n

al
 

Plano Regional de 
Ordenamento do 
Território (PROT) 

PROT-Centro 
- RCM n.º 177/2021, de 17 de dezembro (em elaboração); 
- RCM n.º 31/2006, de 23 de março (em elaboração). 

M
u

n
ic

ip
al

 

Plano Diretor 
Municipal (PDM) 

Pombal 

- Aviso n.º 17757/2019, 8 de novembro (4ª alteração); 
- Aviso n.º 16625/2019, de 17 de outubro (3ª alteração por adaptação); 
- Aviso n.º 12533/2019, de 6 de agosto (2ª alteração); 
- Aviso n.º 15686/2017, de 29 de dezembro (1ª alteração por adaptação); 
- Aviso n.º 86/2015, de 24 de abril (1ª correção material); 
- Aviso n.º 77/2015, de 20 de abril (1ª retificação); 
- Aviso n.º 4945/2014, de 10 de abril (1ª revisão) 

Leiria 

- Aviso n.º 12777/2022, de 27 de junho (2ª correção material); 
- Aviso n.º 4564/2022, de 3 de março (4ª alteração); 
- Aviso n.º 2953/2020, de 20 de fevereiro (3ª alteração); 
- Aviso n.º 8881/2018, de 29 de junho (2ª alteração por adaptação); 
- Aviso n.º 3066/2017, 23 de março (1ª alteração por adaptação); 
- Aviso n.º 15296/2016, 6 de dezembro (1ª correção material); 
- Aviso n.º 9343/2015, de 21 de agosto (revisão). 

 

3.2 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Conforme já referido acima, o projeto é composto pelo Parque Eólico do Corrediço e pela linha elétrica 

associada de 60 kV partindo da subestação do parque eólico até à subestação de Andrinos, de 
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propriedade da E-Redes (Figura 3-3). 

 

Figura 3-3 – Vista geral da subestação de Andrinos. 

 

A Figura 3-4 apresenta a espacialização do Projeto do Parque Eólico do Corrediço e respetivo corredor da 

linha elétrica associada. 

 

Figura 3-4 – Projeto do Parque Eólico do Corrediço e corredor da Linha Elétrica associada. 

 

7 
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Características Gerais 

O Parque Eólico terá uma potência nominal total de 33 000 kW / 28 000 kVA, pretendendo-se optar pelo 

regime de não injeção de energia reativa na Rede. A potência instalada será de 33 MW, que 

corresponde ao somatório das potências nominais de cada aerogerador. Neste caso trata-se de um 

parque eólico composto por 6 aerogeradores de potência nominal de 5.5MW, o que perfaz 33MW de 

potência instalada. Contudo, dado que o ponto de ligação à rede requerido é de 28MVA na subestação 

de Andrinos, esta é a única configuração que satisfaz a condição de o parque eólico entregar 28MW no 

ponto de interligação. Se a configuração do parque contemplasse apenas 5 aerogeradores, a potência 

instalada no parque eólico seria de 27.5MW, ou seja, teria uma capacidade inferior à potência requerida 

no ponto de entrega. A energia reactiva, do ponto de vista físico para que a potência útil seja igual à 

potência aparente, a potência reativa terá que ser nula. Isto é, para que a potência útil no ponto de 

entrega seja 28MW, e atendendo ao facto de a potência aparente ser de 28MVA, neste mesmo ponto, a 

potência reactiva terá que ser nula. Em todo o caso, o parque eólico está preparado para operar de 

acordo com estabelecido no “european grid code”, o que significa que caso o operador de rede solicite 

outras condições de operação o parque eólico poderá entregar potência reactiva à rede elétrica, tendo 

por base nessas condições a potência útil a entregar será menor que 28MW, dado que a potência 

aparente corresponde ao somatório da potência útil com a potência reativa. 

A entrega de energia será efetuada na subestação de Andrinos, propriedade da E-REDES, através de 

uma linha de 60 kV de tensão com cerca de 27,25 km, proveniente da subestação do PE de Corrediço, a 

construir entre o ponto de entrega (PE) e o ponto de receção (PR). 

No Parque Eólico existirão 6 postos de transformação instalados na base da torre de cada aerogerador, 

equipados com transformadores com uma potência nominal de 5500 kW. 

No centro de transformação, transforma-se a energia elétrica da tensão de geração de 0,690 kV a 30 kV. 

O Parque Eólico será composto por 2 circuitos de média tensão, sendo o circuito 1 composto pelos 

aerogeradores CO1, CO2 e CO3 e o Circuito 2 composto pelos aerogeradores CO4, CO5, CO6 e CO7. 

No Anexo 1 (Volume 2) apresenta-se a memória descritiva do Projeto e respetivas peças desenhadas 

associadas. 

A seguir serão detalhadas as principais estruturas que constituem o Parque Eólico do Corrediço: 
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• Aerogeradores 

• Subestação 

• Vias de acesso 

• Estaleiro 

• Linha de interligação de 60kV 

 

3.2.1. AEROGERADORES 

Os aerogeradores são equipamentos que utilizam a energia cinética do vento (fonte de energia 

renovável), convertendo-a em energia elétrica. São compostos por diversas componentes, dentre as 

quais se destacam a torre, o rotor, o gerador e as pás. Neste caso, os aerogeradores previstos possuem 

rotor de eixo horizontal constituídos por 3 pás. 

Para o Parque Eólico do Corrediço está prevista a instalação de aerogeradores da marca General 

Electric, modelo GE 158-5.5 (Figura 3-5), cada um sobre torre de 150 metros de altura, conforme dados 

do quadro abaixo. 

Quadro 3-3 – Principais características do aerogerador modelo GE 158-5.5 

Característica Valor 

Potência nominal de aerogerador 5,5 MW 

Número de aerogeradores 6 

Altura da Turbina 150m 

Diâmetro do rotor 158m 

Comprimento das pás 77,4m 

Número de pás 3 

Potência sonora nominal 106 dB 

Início de funcionamento 3 m/s 

Velocidade de vento em que é atingida a potência 
nominal 

12.5 m/s 

Paragem de funcionamento 22m/s 
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Figura 3-5 – Aerogerador GE 158-5.5 (fonte: www.ge.com). 

 

O PE do Corrediço é constituído por 6 aerogeradores (CO01 a CO06), cada um com potência de 5,5MW 

unitária, perfazendo um total de 33MW de capacidade instalada. Importa referir que o aerogerador 

(CO07) é considerado como suplente (SUP01) e que apenas será considerado em caso de supressão de 

alguma máquina das outras propostas. Este aerogerador suplente foi projetado de forma a coexistir com 

qualquer configuração de aerogeradores vizinhos, sendo substituído caso qualquer outro aerogerador 

aqui proposto se verifique inviável. 

No quadro a seguir apresenta-se a localização de cada aerogerador de acordo com as coordenadas do 

sistema ETRS89 PT TM06 e a espacialização na Figura 3-6. 

Quadro 3-4 – Localização dos aerogeradores a instalar 

Aerogerador Coordenada X Coordenada Y 

CO01 -37733,82 19042,69 

CO02 -37251,38 19076,18 

CO03 -36873,88 19461,92 

CO04 -36873,88 19653,77 

CO05 -35700,35 19640,95 

CO06 -35093,28 19542,54 

CO07 (SUP01) -34669,44 19708,05 

 

http://www.ge.com/
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Figura 3-6 – Localização dos aerogeradores do Parque Eólico de Corrediço. 

 

De referir que as áreas onde se pretende a instalação dos aerogeradores e respetivas plataformas são 

prioritariamente ocupadas por plantação de eucalipto, conforme apresenta a Figura 3-7. 

 

Figura 3-7 – Vista geral da área do Parque Eólico de Corrediço. 

Baseado nos cálculos do estudo de vento, desenhou-se uma disposição ótima de aerogeradores, tendo 

ainda em consideração as restrições do ponto de vista técnico e ambiental, identificadas na fase inicial 

do estudo. Para além do elevado potencial eólico do local, a localização do Parque Eólico teve ainda em 

CO03 

CO01 CO02 

CO04 CO05 
CO06 

CO07 
(SUP01) 
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consideração a existência de acessos adequados e a possibilidade da evacuação da energia produzida. 

A turbina eólica começa a ter rotação com velocidade de vento de 3 m/s e está desenhada para operar 

em velocidades de vento máximas de 22m/s, a partir da qual o aerogerador entrará em “stand by” de 

acordo com os seguintes critérios: velocidade do vento superior a 22 m/s num período de 600 segundos 

ou velocidade do vento superior a 27 m/s num período de 30 segundos ou velocidade do vento superior 

a 31 m/s num período de 3 segundos. 

As fundações deverão ser apresentadas pelo fabricante do aerogerador, posteriormente após a 

realização de uma campanha geotécnica e geológica. Com a apresentação do relatório da referida 

campanha, será apresentado um projeto com detalhe de construção. A Figura 3-8 apresenta um modelo 

de fundação do aerogerador. 

 

Figura 3-8 – Modelo de fundação do aerogerador. 

 

Para as operações de montagem dos aerogeradores, e eventuais operações de grande 

manutenção/reparação, serão projetadas plataformas de trabalho com as dimensões mínimas 

necessárias para dispor os componentes principais dos aerogeradores, deixando ainda espaço livre para 

a movimentação das gruas a utilizar durante as operações referidas (Figura 3-9). 

Prevê-se a construção de duas plataformas, uma plataforma permanente com 1.250 m² (50,00 m X 

25,00 m), e uma plataforma de montagem com cerca de 4.660,00 m². 

A utilização de duas plataformas (uma de montagem e outra auxiliar) traz uma vantagem organizacional 

durante o processo de montagem de vários aerogeradores, como é o caso.  

Ao redor das fundações será feita uma plataforma de montagem e uma plataforma auxiliar ligada ao 

caminho. A plataforma principal servirá para a colocação dos guindastes durante a montagem dos 
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aerogeradores e a plataforma auxiliar para a colocação dos elementos do rotor. O acesso à mesma a 

partir da estrada terá uma largura de 4,5 metros ao nível da estrada. 

 

Figura 3-9 – Plataforma de Montagem tipo GE 158-5.5, torre 150 mts. 

 

Apesar das plataformas serem mantidas durante a vida útil do parque, serão alvo de uma recuperação 

paisagística, através de um revestimento vegetal herbáceo, exceto numa faixa de 4 a 5 m em redor da 

base da torre de suporte do aerogerador e na faixa correspondente ao acesso, por razões de segurança 

contra incêndios, entre outras, conforme modelo apresentado na Figura 3-10. 

     

Figura 3-10 – Modelo da plataforma no entorno do aerogerador. 

 

De acordo com o Anexo 1 (Volume 2), durante a fase de construção, prevê-se que para cada 

aerogerador, serão necessários: 

- 100 veículos pesados (VP) de transporte de betão, por fundação; 

- 30 a 50 VP para mobilização da grua; 
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- 45 a 60 VP para transporte das componentes da torre em betão; 

- 3 a 7 VP para transporte das componentes metálicas de cada torre; 

- 5 VP para transporte da nacelle; 

- 1 VP para o rotor; 

- 3 VP para as pás do rotor. 

 

3.2.2. VALAS PARA CABOS MT 

Os cabos serão alojados em valas de 0,9 m de profundidade e uma largura mínima de 0,6 m. Uma 

camada de areia com 0,10 m de espessura será colocada no leito da trincheira, onde serão depositados 

os cabos a serem instalados. Acima dela irá outra camada de areia com uma espessura mínima de 0,10 

m, e nela será instalada uma proteção mecânica ao longo do comprimento do layout do cabo. Esta 

proteção será constituída por placas de cobertura. As duas camadas de areia cobrirão a largura total da 

vala levando em conta que entre os lados e os cabos é mantida uma distância de cerca de 0,10 m. 

Em seguida, uma camada de 0,25 m de espessura de terra da escavação será colocada. Nesta camada de 

terra e a uma distância de 0,25 m do solo, uma fita sinalizadora será colocada como aviso da presença 

de cabos elétricos. 

O cabo de comunicação será enterrado diretamente na vala, tal como se poderá verificar nos perfis de 

vala. Na parte inferior da vala, será colocado um cabo de cobre nu, que interligará as redes de terra 

individuais de cada aerogerador e a subestação do parque eólico. 

As valas serão devidamente marcadas por marcos de betão pré-fabricados, instalados a uma razão de 

um a cada 25 metros, bem como em todas as junções e mudanças de direção. 

Os aerogeradores serão interligados com cabos enterrados (um terno de três condutores, um por cada 

fase), que funcionarão à tensão de 30 kV (MT). O mesmo acontecerá entre a subestação e o primeiro 

aerogerador do circuito. 

Quando uma mesma vala é usada para enterrar dois ternos de cabos, esta vala é uma vala tipo 2, 

quando apenas passa um terno, será uma vala tipo 1. A vala tipo 1 possuirá 4.568,3m, e a vala tipo 2 

possuirá cerca de 1.056m. 

As valas de cabos irão acompanhar sempre os acessos existentes, a beneficiar ou a construir. 

De seguida apresenta-se uma figura onde se pode verificar que as valas de cabos irão acompanhar os 

acessos e de seguida apresenta-se o esquema unifilar da rede de média tensão. 
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Figura 3-11 – Valas de cabos. 

 

 

 

Figura 3-12 – Esquema unifilar da rede de média tensão. 
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3.2.3. SUBESTAÇÃO 

A subestação será uma instalação convencional com a aparelhagem de Alta Tensão (AT) e 

transformador de potência instalados no exterior e com o quadro de média tensão instalado num 

edifício que albergará os quadros auxiliares, nomeadamente o quadro de contagem, o quadro de 

serviços auxiliares de corrente alterna, o quadro de carregador de baterias/serviços auxiliares de 

corrente contínua, o quadro de comando e proteções, o quadro de comunicações e a mesa de comando 

com o SCADA (EC – Edifício de comando). 

A subestação do Parque Eólico do Corrediço localiza-se junto do aerogerador CO03 e ao lado da área do 

estaleiro a ser utilizado na fase de obras, ocupando uma área aproximada de 400 m² (Figura 3-13). 

 

Figura 3-13 – Localização da subestação do Parque Eólico do Corrediço. 
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Figura 3-14 – Esquema do perfil longitudinal do edifício de comando (à esquerda) e da subestação (à direita) 

 

 

Figura 3-15 – Vista em planta do edifício de comando (à esquerda) e da subestação (à direita) 

 

O Edifício de Comando possui 183m² de área ocupada, sendo que na sua execução procurar-se-á 

empregar materiais e cores características da região para que o edifício se integre no ambiente 

envolvente. Arquitetonicamente, o edifício é composto por um piso, organizando-se nos seguintes 

espaços: sala de média tensão, sala de baixa tensão, sala de monitorização, sala de baterias, quartos de 

banho, cozinha, escritórios e sala de reuniões. 

De referir que será estabelecida para as vias e áreas de circulação interna da Subestação a Iluminação 

Permanente de Segurança e destina-se a demarcar a área da subestação, permitir com segurança as 
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deslocações noturnas de pessoal de serviço e produzir um nível de iluminação adequado ao correto 

funcionamento do sistema de videovigilância. 

Importa referir que a área onde se prevê que seja instalada a subestação atualmente apresenta uma 

plantação de eucalipto, conforme pode ser observado na Figura 3-16. 

 

Figura 3-16 – Vista geral da área onde se prevê que seja instalada a subestação do Parque Eólico do Corrediço. 

 

Será implementado um painel de linha/transformador. Os painéis e barramentos de Alta Tensão (AT) e 

Média Tensão (MT) foram dimensionados (no mínimo) para correntes de 630 e 1250A, respetivamente. 

O painel linha de AT será constituído pelos seguintes equipamentos principais: 

• Três descarregadores de sobretensões, serão de óxido de zinco para a tensão estipulada de 

72,5kV, 10kA, equipados com limitador de pressão e um contador de descargas por 

descarregador, próprios para montagem exterior. 

• Três transformadores de medidas de tensão, do tipo indutivo, herméticos, de isolamento de 

papel impregnado em banho de óleo, adequados para montagem exterior, com núcleos de 

contagem, medida e proteções com as caraterísticas indicadas no esquema unifilar, isto é, 

adequadas ao funcionamento com os equipamentos que alimentam em todas as condições de 

funcionamento previsíveis; 

• Um Seccionador tripolar, equipado com facas de ligação à terra e dois comandos mecânicos 

manuais, de duas colunas rotativas, com corte central, de polos separados para instalação 

exterior. O fecho e abertura são realizados pela rotação horizontal dos braços de contacto 
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móveis. O comando dos três polos é sincronizado e os contactos são equipados com acessórios 

de pressão para garantir uma boa ligação elétrica; 

• Três transformadores de intensidade do tipo indutivo, herméticos, de isolamento de papel 

impregnado em papel em banho de óleo, com núcleos de contagem, medida e proteções com 

as caraterísticas indicadas no esquema unifilar, isto é, adequadas ao funcionamento com os 

equipamentos que alimentam em todas as condições de funcionamento previsíveis; 

• Um disjuntor 60 kV, trifásico unipolar, que será de corte em atmosfera de SF6, do tipo corte por 

auto sopragem do arco, sendo a pressão do gás controlada por pressostato. O modo de 

comando será do tipo mecânico, de abertura livre, com acumulação de energia em molas de 

abertura e de fecho, acionadas e rearmadas quer manual, por manivela, quer eletricamente, por 

motor de rearme. Será equipado com uma bobina de fecho e duas de abertura, que serão 

atuadas por emissão de corrente; 

• Três descarregadores de sobretensões, serão de óxido de zinco para a tensão estipulada de 

72,5kV, 10kA, equipados com limitador de pressão e um contador de descargas por 

descarregador, próprios para montagem exterior. 

• Um transformador de potência 30/60kV de 28/33 MVA ONAN/ONAF, grupo vectorial YNd11 

com regulador em carga no lado de alta tensão, automático. O transformador obedecerá às 

recomendações CEI aplicáveis, nomeadamente CEI 60076, CEI 60099-4, CEI 60214, CEI 60354, 

CEI 60542 e CEI 60076-10. 

• Estrutura metálica, para baixada de cabos, que ligarão o secundário do transformador de 

potência ao quadro de média tensão instalado no interior da subestação; 

• Na mesma estrutura serão instalados três descarregadores de sobretensões, serão de óxido de 

zinco para a tensão de 36kV, 10kA, equipados com limitador de pressão e um contador de 

descargas por descarregador, próprios para montagem exterior 

De seguida apresentam-se as características gerais, das correntes nominais e de curto-circuito, e 

também as principais características das condições ambientais da subestação do PE do Corrediço. 
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Quadro 3-5 – Características gerais da rede elétrica. 

Número de fases 3 

Tensão nominal AT 60 kV 

Tensão estipulada AT 72,5 kV 

Frequência nominal 50 Hz 

Sequência de fases Direta 

 

Quadro 3-6 – Características das correntes nominais e de curto-circuito. 

Elemento 60kV 30kV 

Barramentos - 1250 A 

Painel de Linha/ Transformador AT/MT 630 A 1250 A 

Corrente curto-circuito - valor eficaz 25 kA / 1s 25 kA / 1s 

Corrente curto-circuito - valor de crista 63 kA 63 kA 

 

Quadro 3-7 – Características das condições ambientais. 

Temperatura máxima: 40 ºC 

Temperatura mínima: -10 ºC 

Temperatura média diária: < 30 ºC 

Nível de poluição: forte (25 mm/kV) 

Altitude: < 1000m 

 

Na subestação não haverá sistema de drenagem, para isso o solo terá um declive. Na classificação do 

terreno, serão previstas ligeiras inclinações, de não menos de 0,5% e até 2% formando bacias diferentes 

em direção aos canais de cabos. Os canais de cabos terão também uma inclinação que permite que a 

água seja evacuada para o exterior da subestação. 

 

3.2.4. VIAS DE ACESSO 

A rota de acesso para o transporte dos aerogeradores e demais componentes incluindo as pás até ao 

Parque Eólico do Corrediço terá início no Porto de Aveiro, seguindo pela A25, posteriormente na A1 e 

IC8 até chegar às estradas municipais M606 e CM1060, que dão acesso à entrada do parque eólico. Esse 

percurso possui aproximadamente 370 quilómetros, conforme pode ser observado na Figura 3-17. 
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Figura 3-17 – Rota do transporte dos aerogeradores até o PE do Corrediço. 

 

A Figura 3-18 apresenta a vista geral da rotunda de acesso ao Parque Eólico do Corrediço com detalhe 

do caminho municipal CM1060. 
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Figura 3-18 – Vista geral da rotunda de acesso ao Parque Eólico do Corrediço. 

 

O percurso foi estudado e procedeu-se ao desenvolvimento do projeto base tendo em consideração a 

exequibilidade da circulação dos veículos pesados especiais necessários para a construção deste parque 

eólico. Salienta-se que para minimizar o impacto no meio ambiente e nas infraestruturas existentes 

(habitações, remoção de taludes), está previsto o transporte de componentes recorrendo a transportes 

especiais, e utilizando a tecnologia do “Blade lifter” que permite transportar as pás na vertical. A maioria 

das vias de acesso encontram-se em boas condições, embora tenham sido identificados pontos críticos 

onde será necessária alguma intervenção, como alterar o percurso aéreo de linhas elétricas de baixa 

tensão e linhas de telecomunicações, por travessias enterradas em vala de cabos.  

 

Posteriormente no interior do parque, o acesso será feito por uma série de caminhos, e alguns ramais 

de acesso aos aerogeradores. Os caminhos destinam-se à montagem dos aerogeradores e posterior 

acesso para exploração e manutenção. Tanto quanto possível serão utilizados caminhos já existentes, 

que se encontram em boas condições, conforme apresentado na Figura 3-19. 

 

CM1060 

Acesso ao PE 
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Figura 3-19 – Exemplos de caminhos existentes no interior do parque 

 

De acordo com o projeto, serão aproximadamente 5.341,87 metros de acessos, dos quais 1.453,80 

metros serão em caminhos existentes a beneficiar; e 3.888,10 metros serão em caminhos novos a 

construir, com as características idênticas às vias dos caminhos existentes a beneficiar. A Figura 3-20 

apresenta a identificação dos trechos novos e existentes ou a beneficiar. 
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Figura 3-20 – Identificação dos caminhos novos e existentes no interior do Parque Eólico do Corrediço. 

 

Os acessos a construir apresentarão um perfil transversal tipo constituído por uma faixa de rodagem de 

6,0 m de largura, conforme apresentado na figura seguinte.  

 

Figura 3-21 – Perfil transversal tipo de acessos. 
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Serão previstas passagens hidráulicas devidamente dimensionadas, para assegurar a continuidade de 

linhas de água ou para, em pontos baixos dos acessos, evitar a acumulação de água na valeta ou a 

formação de charcos no terreno circundante, que serão posteriormente avaliadas em obra de acordo 

com o projeto final de execução. 

Os acessos a construir no Parque apresentarão um perfil transversal tipo constituído por uma faixa de 

rodagem de 6,0 m de largura, existindo na situação de talude de escavação uma valeta com 0,75 m de 

largura e 0,40 m de profundidade, que terá por função, o escoamento das águas superficiais por forma a 

reduzir a necessidade de intervenções para reparação da camada superior das vias de acesso e 

assegurar a manutenção do escoamento natural das águas superficiais bem como a drenagem da 

própria estrutura do pavimento e o rebaixamento do nível freático nessa zona. A valeta tem 

escapatórias estrategicamente colocadas para não deixar acumular grandes caudais de água e fazer o 

seu escoamento, tanto quanto possível, para linhas de águas existentes. O revestimento da valeta será 

terreno compactado, com as dimensões dos pormenores nas peças desenhadas. Não deve ser usado 

qualquer revestimento da valeta, nomeadamente betão, dado que a configuração de inclinações e 

escapatórias projetada não carece da necessidade de proteção adicional da valeta, para além da sua boa 

compactação. 

Serão previstas passagens hidráulicas devidamente dimensionadas, para assegurar a continuidade de 

linhas de água ou para, em pontos baixos dos acessos, evitar a acumulação de água na valeta ou a 

formação de charcos no terreno circundante, que serão posteriormente avaliadas em obra de acordo 

com o projeto final de execução. 

Todos os órgãos de drenagem ou caixas de visita serão revestidos em pedra local argamassada, com a 

argamassa aditivada com um pigmento de cor que lhe confira um aspeto mais integrado com o terreno 

envolvente. Não devem ser usadas cores claras e vivas, mas sim castanhos ou verdes-escuros. 

 

O material utilizado para os acessos será material granular de acordo com o perfil tipo apresentado na 

figura seguinte. Os caminhos existentes são em agregado britado, tipo “tout venant”. 

Em termos estruturais, após o saneamento e consolidação da plataforma da terraplenagem, o 

pavimento será constituído por duas camadas de agregado britado de granulometria contínua com 

0,15+0,15m de espessura compactado a 98% do ensaio Proctor Modificado (PM), servindo uma delas de 

base e a outra de camada de desgaste. Esta estrutura de pavimento é adotada tendo em atenção a 

manutenção da caracterização paisagística do local, em que os acessos se apresentarão com um 
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pavimento de aspeto e coloração similar aos já existentes, e a pretensão de, na medida do possível, 

evitar a alteração das características de permeabilidade do terreno existente. 

 

Os taludes terão inclinações de 3/2 (horizontal/vertical), para o caso dos taludes de escavação e de 

taludes de aterro, devendo, em ambos os casos, ser recobertos com uma camada de 0,10m de terra 

vegetal. No estudo dos acessos, procurou-se a minimizar os movimentos de terra. As terras sobrantes 

de movimentos deverão ser aplicadas na construção das plataformas de montagem ou usadas para 

atenuação de depressões no traçado longitudinal das vias. De realçar que os volumes apurados nesta 

fase têm por base uma topografia mais genérica e que poderão ser otimizados após a execução de um 

levantamento topográfico detalhado. 

 

3.2.5. ESTALEIRO 

O estaleiro do PE do Corrediço será destinado para a gestão da obra e armazenamento de 

equipamentos e ocupará uma área de aproximadamente 1.600m². Será localizado junto da subestação 

do Parque Eólico e do aerogerador CO03, conforme se observa na Figura 3-22. 

 

Figura 3-22 – Proposta de localização do estaleiro no PE do Corrediço. 

 

Após o término das obras as instalações serão removidas, assim como todo o material armazenado nele. 

A área de implantação das instalações e áreas adjacentes será limpa e submetida a recuperação 

paisagística. 

 

Subestação 
CO03 

Estaleiro 
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3.2.6. MOVIMENTO DE TERRAS 

A execução das fundações para montagem dos aerogeradores, aberturas de valas de cabos, acessos 

existentes a beneficiar e novos e subestação, implicam a escavação de terras que será, na medida do 

possível, reutilizado na própria obra. 

Nesta fase não foi elaborado estudo geológico, pelo que se considerou uma decapagem média de 30 

centímetros. 

Relativamente aos taludes de escavação e de aterro a criar adotar-se-á uma abordagem conservadora 

no que se refere à inclinação dos taludes. 

No quadro seguinte apresenta-se o balanço global das terras, tendo em consideração as escavações e 

aterros previstos. 

Quadro 3-8 – Balanço de terras previsto 

Infraestrutura Decapagem (m3) Escavação (m3) Aterro (m3) Balanço de terras (m3) 

Vias de acesso 9.331,37 16.761,85 7.755,44 9.006,41 

Plataformas de 
montagem 

17.712,30 92.778,73 33.948,58 58.830,15 

Subestação 126,00 9.595,12 3.356,07 6.239,05 

Total 27.169,67 119.135,70 45.060,09 74.075,61 

 

Importa destacar que se trata de volumes estimados nesta fase de estudo prévio, podendo sofrer 

alteração e revisão na fase de projeto em execução, quando for elaborado o levantamento topográfico 

da área para implantação do projeto. Relativamente ao excedente de terras, prevê-se que o mesmo seja 

transportado até um aterro municipal a combinar numa fase posterior com a câmara municipal. Para o 

transporte dos 74.000 m3 está prevista a utilização de veículos pesados de maior porte, com uma 

capacidade entre 50m3 e 80 m3, o que diminuirá o número de veículos e viagens necessárias. Na 

situação mais desfavorável, está prevista a utilização de 1.480 unidades de transporte. 

 

3.2.7. MONITORIZAÇÃO DO PARQUE 

O Parque Eólico possuirá um sistema de comunicação e controlo de alarmes permanente, que permitirá 

o controlo e análise a distância ou localmente da mesma. 

O sistema de monitorização será equipado por uma rede de autómatos, com as seguintes funções: 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação de 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 
   

 

 
AM22015 
Versão 01 
set-22 
      45 
 

− Comando e a supervisão de toda a instalação; 

− Comando automático de ligação dos aerogeradores; 

− Sinalização de defeitos e indicação de medidas elétricas da Central; 

− Registar os defeitos e mudanças de estado da instalação. 

− Seccionamento automático dos equipamentos com defeitos (Posto de transformação, Posto de 

Seccionamento, subestação etc…) 

− Arranque e paragem; 

− Ligação à rede, controlo de potência e do factor de potência (co-seno de fi); 

− Separação da rede. 

 

Normalmente um Parque Eólico regista e monitoriza as seguintes variáveis: 

• Potência Nominal (kW); 

• Potência de Pico (kW); 

• Velocidade do Vento; 

• Direção do Vento; 

• Rendimento do sistema coletor; 

 

Os parâmetros a serem monitorizados pelo sistema de aquisição de dados para fazer o controlo do 

sistema coletor serão: 

• Medidores e grandezas com Potencia gerada (ativa e reativa) e Energia Ativa e reativa; 

• Velocidade de Vento; 

• Direção de Vento; 

• Temperatura, registada nas diferentes turbinas e na torre meteorológica; 

• Humidade registada na torre meteorológica (Figura 3-23); 

• Estados dos disjuntores, tanto de MT como BT, de cada aerogerador; 

• Estado dos diferentes Inversores. 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação de 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 
   

 

 
AM22015 
Versão 01 
set-22 
      46 
 

 

Figura 3-23 – Torre meteorológica instalada no local. 

 

O sistema que fará o controlo do Parque Eólico do Corrediço é o SCADA/PMU (Power Managment Unit), 

cujo armário será instalado no edifício de comando da subestação, conforme já referido anteriormente. 

A interface desse sistema é apresentada na Figura 3-24. 

 

 

Figura 3-24 – Interface de um Sistema SCADA/PMU de um Parque Eólico. 
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3.2.8. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS INTERVENCIONADAS 

Após a conclusão dos trabalhos de construção, os locais de estaleiro e zonas de trabalho serão 

recuperados e limpos. O objetivo dos trabalhos de recuperação é repor, sempre que possível, uma 

situação final o mais próximo possível da situação inicial. Para isso os trabalhos poderão envolver a 

remoção de entulhos, a estabilização de taludes, o restabelecimento, tanto quanto possível, das formas 

originais de morfologia, a descompactação do solo e a recuperação do coberto vegetal afetado. 

 

3.2.9. LINHA DE INTERLIGAÇÃO A 60KV 

A linha de interligação a 60kV fará a ligação da Subestação do Parque Eólico (SET PE) Corrediço até a 

Subestação de Andrinos, de propriedade da E-Redes. O traçado do corredor da referida linha é 

apresentado na Figura 3-25. Como referido anteriormente, esta ligação apresenta um comprimento 

aproximado de 27km. 

 

Figura 3-25 – Corredor da linha elétrica a 60 kV entre a Subestação do PE até a Subestação de Andrinos 

O corredor da linha elétrica proposto atravessa ao longo do percurso estradas, linhas de água, viás 

férreas, entre outras estruturas existentes. De referir que o traçado final da linha elétrica será definido 

em fase de projeto de execução, podendo haver alterações com relação aos cruzamentos. A seguir é 

apresentação uma caracterização considerando o corredor da linha elétrica em estudo. 
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Travessias em estradas 

A seguir é apresentada a lista de estradas que são atravessadas pelo corredor proposto para a linha 

elétrica. Cabe salientar que serão respeitadas as distâncias mínimas previstas nos dispositivos legais. 

• EN1 – 6, entre Santiago de Litém e Casal das Freiras 

• CM 1069, entre a EN-1 e EM 532-1 

• EM 532-1, entre São Simão de Litém e Santiago de Litém 

• EM 532-2, entre Santiago de Litém e Pinhete 

• EM 532, entre Gafaria e Vermoil 

• CM 1214, entre Bouça e Igreja Velha 

• EM 532-5, entre Galegos e Alfaiatas 

• EM 532, ente Areias e Vale D’Água 

• A1, entre os Viadutos 192 e 195 

• CM 1226, entre Alqueidão e Boa Vista 

• EN 350, entre Andrinos e Quintas do Sol 

• EN 113, entre os viadutos da EN350 e CM1241 

• EM 1071, entre EM 532-1 Vila Gateira e EM 532-4 

• CM 1241-1, entre CM 1242 Vila Gateira e EM 532-4 

• CM 1214, entre EM 532 Barreiro e EM532-4 

 

Figura 3-26 – Ponto de cruzamento na área do corredor da linha elétrica com a A1. 
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Travessia em linha férrea 

Ao longo do traçado da linha elétrica haverá a travessia apenas na Linha do Norte (Figura 3-27), entre as 

estações de Litém e Vermoil. Neste troço a via encontra-se eletrificada, pelo que o seu cruzamento 

deverá ser incluído na fase de projeto executivo. 

 

Figura 3-27 – Vista da Linha Férrea do Norte. 

 

Travessias em cursos de água 

Haverá a travessia em algumas linhas de água não navegáveis, tais como o Rio Arunca, Rio da Igreja 

Velha, Rio dos Frades, Ribeira de Agudim, Ribeira dos Murtórios, Ribeira do Sirol e Ribeira da Lavadeira, 

entre outras. Não haverá travessia de cursos de água navegáveis. O detalhe dos recursos hídricos 

existentes no corredor da linha elétrica encontra-se no Capítulo 4.5. 

 

Cruzamentos com Linhas Elétricas 

No traçado é previsível o cruzamento com linhas de baixa e média tensão dada a extensão do território 

atravessado, sendo previstos os devidos afastamentos de acordo com os regulamentos aplicáveis. 

Relativamente aos cruzamentos com linhas de MAT e AT, ao longo do corredor haverá o cruzamento 

com a linha MAT Batalha-Lavos a 400kV, a linha MAT Batalha-Paraímo a 400kV (Figura 3-28) e Pereiros-

Rio Maior 1 a 220kV, de propriedade da REN. Existe também uma travessia com uma linha de 60 kV, 

propriedade da E-REDES, que interliga a subestação de Pombal, com uma subestação privada. 
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Figura 3-28 – Apoio da Linha MAT Batalha-Paraímo a 400kV por onde haverá cruzamento com a linha aérea de 

60kV do presente projeto. 

Cruzamentos com gasodutos 

O corredor da linha elétrica cruza o gasoduto propriedade da REN, no entanto não se encontra previsto 

nenhuma interferência com a rede secundária de abastecimento de gás. O corredor da linha atravessa a 

Linha 08000 do Gasoduto Campo Maior - Leiria (Lote 3) da RNTG (Figura 3-29). 

   

Figura 3-29 – Cruzamento do corredor da linha elétrica com a Linha 08000 do Gasoduto Campo Maior – Leiria. 

 

Outros cruzamentos 

No corredor em estudo não ocorrerão, previsivelmente, qualquer cruzamento ou paralelismo com 

condutas adutoras, aeroportos ou Aeródromos. 
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3.2.9.1. DADOS TÉCNICOS DO PROJETO DA LINHA A 60KV 

O projeto da Linha elétrica será constituído pelos elementos estruturais normalmente usados em linhas 

do escalão de tensão de 60 kV, nomeadamente: 

• Apoios reticulados em aço da família “F” para linhas simples; 

• Fundações do apoio constituídas por quatro maciços independentes formados 

por uma sapata em degraus e uma chaminé prismática; 

• Um cabo condutor por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR 325 (Bear). 

• Um cabo de guarda, um cabo OPGW, possuindo características mecânicas e 

elétricas idênticas ao cabo de guarda ACSR 130 (GUINEA). 

• Isoladores de vidro temperado do tipo U100BLP; 

• Cadeias de isoladores e acessórios adequados ao escalão de corrente de defeito 

máxima de 25 kA; 

• Circuitos de terra do apoio dimensionados de acordo com as características dos 

locais de implantação. 

Apoios 

Os apoios são constituídos por estruturas reticuladas em aço do tipo Fe 510C, construídas com 

cantoneiras de abas iguais e chapas ligadas entre si por parafusos. Todas as peças são galvanizadas a 

quente por imersão. Todos os parafusos serão da classe 8.8 de rosca métrica segundo Norma DIN 7990. 

Poderão ser também do tipo tubular em chapa com espessura adequada e secção poligonal. 

Qualquer que seja o tipo dos apoios, aplicam-se as disposições aplicáveis da EN 50341-1, EN 50341-3-17 

e do RSLEAT. Em zonas urbanas com condicionalismos de espaço ao nível do solo poderão ser usados 

também apoios tubulares. 

Os tipos de apoios adotados, de acordo com a função, e dimensão de famílias são os seguintes: 

Quadro 3-9 – Características Gerais dos Apoios. 

Família de Apoios 
Altura Útil Mínima 

ao Solo (m) 

Altura Útil Máxima 

ao Solo (m) 

Altura Total Máxima 

(m) 
Envergadura (m) 

F 15,00 33,60 41,80 4,5 
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Na Figura 3-30 apresenta-se a silhueta de apoios que poderão ser utilizados na construção da linha 

elétrica. 

  

Apoio Tipo F65CA Apoio Tipo F95CA 

Figura 3-30 – Tipo de apoios. 

 

Circuito de Terra dos apoios 

Os eléctrodos de terra dos apoios serão constituídos por fitas ou estacas. Nos eléctrodos de terra 

constituídos por estacas serão utilizadas estacas do tipo "Copperweld" com 2,10 m de comprimento e 

16 mm de diâmetro (Figura 3-31). 

Os cabos que interligam os elétrodos de terra às cantoneiras das bases são de cobre nu de 50 mm². 

Em zonas pouco frequentadas, a configuração tipo de elétrodos de terra que se preconiza utilizar é de 

quatro estacas e respetivos cabos de cobre de ligação à estrutura. 

Nas zonas públicas a sua configuração deverá ser definida caso a caso podendo normalmente ter 

características idênticas às zonas frequentadas, mas com 2 ou mesmo 3 anéis em vez de um. 
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Figura 3-31 – Circuito de terra dos apoios 

 

Fundações 

No dimensionamento das fundações aplicam-se as disposições aplicáveis da EN 50341-1, EN 50341-3-17 

e do RSLEAT. Em condições normais, as fundações previstas são do tipo convencional e são constituídas 

por quatro maciços de betão independentes, com sapata em degraus, chaminé prismática e armação. 

Para a família de postes selecionados é importante referir que a definição da fundação poderá ser 

visualizada na Figura 3-32. 

 

Figura 3-32 – Vistas frontal elaterial do tipo de fundação dos postes. 
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Cabos 

Os cabos condutores e os cabos de guarda convencionais são dos tipos ACSR, AAC ou AAAC e serão 

selecionados de forma a terem as características mecânicas e elétricas adequadas e a poderem suportar 

quer as correntes de defeito quer a capacidade de transporte de energia especificadas para a linha sem 

diminuição das suas características. 

Em casos especiais (por exemplo em linhas implantadas em zonas de grande densidade urbana) as 

remodelações das linhas poderão utilizar cabos especiais de alta temperatura e baixa flecha cujas 

características dimensionais e elétricas deverão ser idênticas às dos cabos equivalentes do tipo ACSR. 

A linha será constituída por três condutores de alumínio-aço (ACSR 325 (BEAR)), em toda a sua 

extensão. 

 

Isoladores 

Serão usados isoladores de calote e haste, em vidro, do tipo U100BLP dado que será considerado um 

nível poluição ligeiro/médio a que corresponde a linha de fuga específica de 20 mm/kV. O comprimento 

da linha de fuga das cadeias com isoladores U100BLP é 1780 mm (24,55 mm/kV). 

 

Conjuntos sinaléticos 

Cada apoio tem de possuir sinalização claramente visível do solo. Em particular deverão existir os 

seguintes elementos: 

• Chapa de sinalização ou de advertência com o texto “PERIGO DE MORTE” e o 

número de ordem do apoio na linha; 

• Chapa de identificação com o nome (sigla) da linha, e nº de telefone do 

departamento responsável; 

• Os apoios localizados junto de vias de comunicação e zonas urbanas, deverão 

ter ainda placas sinaléticas com o logotipo da E-Redes; 
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Distâncias de segurança 

Os valores calculados para a distância mínima entre peças em tensão e a massa na situação de repouso 

e na situação de desviado pelo vento estarão de acordo com o estipulado RSLEAT. As distâncias no ar a 

considerar devem ser as seguintes: 

Quadro 3-10 – Distâncias Regulamentares em mm entre peças em tensão e a massa. 

Tensão mais elevada (kV) 72,5 

Entre dispositivos de proteção nas ligações aos 
pórticos das subestações 

760 (1) 

Entre dispositivos de proteção  660 (1) 

Entre peças em tensão e os apoios para cadeias 
não desviadas pelo vento 

660 (1) 

Entre peças em tensão e os apoios para cadeias 
desviadas pelo vento 

660 (1) 

(1) Admite-se uma tolerância de 3% 

Neste projeto, em relação às distâncias dos cabos com obstáculos, irão adotar-se os critérios definidos 

pelas especificações técnicas da E-Redes, SA. Sendo que alguns estão acima dos mínimos 

regulamentares, conforme indicado no quadro a seguir. 

Quadro 3-11 – Distâncias Regulamentares (DPE-C11-401/N) sob obstáculos em linha de 60kV. 

Obstáculos Critério Utilizado no Projeto (m) Mínimos RSLEAT (m) 

Solo 8,0 8,0 

Árvores (espécies não abatíveis) 3,5 3,5 

Edifícios 5,0 5,0 

Estradas 10,0 7,0 

Vias Férreas não electrificadas 13,5 7,0 

Vias Férreas electrificadas 13,5 13,5 

Linhas aéreas cruzadas Superiormente 3,0 3,0 

 

Para a implantação das linhas apoios devem ainda ser consideradas como referido no RSLEAT, as 

seguintes distâncias mínimas: 

Quadro 3-12 – Distâncias Regulamentares na implantação dos apoios. 

Elementos Valor em metros (m) 

Gaseodutos 10 

Linhas de Água 10 
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Elementos Valor em metros (m) 

IP IC e Autoestradas Fora da zona edificada 

Caminhos 3 

Estradas 5 

 

 

Informações do cálculo elétrico da linha  

A seguir são apresentadas as principais informações relacionadas ao cálculo elétrico da linha de 60kV, 

sendo o detalhamento encontra-se na memória descritiva. 

• Os condutores são do tipo alumínio-aço com um condutor por fase para o cabo ACSR 325 

(BEAR); 

• A resistência elétrica quilométrica do cabo ACSR 325 (BEAR) em corrente contínua à 

temperatura de 20 ºC é de 0.1093 Ω/km; 

• A densidade da corrente será: 269,75A / 326,12mm² / 0,83 A/mm²; 

• As correntes de defeito trifásico serão de 25kV tanto para subestação de Andrinos quanto para 

a subestação do Paque eólico; 

• A queda de tensão por fase será de 2,572 % da tensão de serviço. 

 

Balizagem Aérea 

A sinalização diurna dos cabos consiste na colocação de bolas de cor alternadamente vermelha ou 

laranja internacional e branca possuindo o diâmetro mínimo de 600 mm, que serão instaladas nos cabos 

de guarda convencionais de modo a que a projeção segundo o eixo da linha da distância entre esferas 

consecutivas seja sempre igual ou inferior a 30 metros. 

A balizagem diurna dos apoios consiste na pintura às faixas, de cor alternadamente vermelha ou laranja 

internacional e branca. 

A balizagem noturna consiste ou na colocação de balisores nos condutores superiores, próximo das 

fixações dos cabos às cadeias, de cada lado dos apoios, ou na sinalização no topo dos apoios com díodos 

eletroluminescentes (“LED”) alimentados por painéis solares e baterias acumuladoras de energia ou 

outro equipamento equivalente desde que aprovado pelo INAC. 

Estes dispositivos terão de emitir luz vermelha com uma intensidade mínima de 10 Cd. 
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Sinalização para Aves 

A sinalização para a avifauna será feita de acordo com as recomendações do presente estudo, bem 

como a colocação de plataformas para ninhos, caso se mostre necessário. 

Os condutores deverão ser sinalizados em toda a extensão do vão, através da instalação de sinalizadores 

alternadamente em cada condutor, de 20 m em 20 m, em cada condutor de fase lateral. 

Em Área Crítica onde o risco predominante é a colisão a sinalização deve ser feita com aplicação de 

Fireflies. 

Nas outras situações: a sinalização poderá ser feita por instalação de espirais de sinalização dupla de cor 

branca ou amarela/vermelha/laranja (alternando as referidas cores), nos condutores de fase nus. 

No estudo dos corredores está definida a utilização do cabo ACSR 325 (BEAR) cujo diâmetro é superior 

17mm, e pelo disposto que está no “manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de 

Linhas aéreas de distribuição e de transporte de energia elétrica”, os cabos com diâmetro > 17 mm não 

carecem de sinalização. 

No caso de troços de linhas elétricas em que, para dar cumprimento à circular aeronáutica n.º 10/03, de 

6 de maio, seja necessário efetuar balizagem aérea através da utilização de bolas de balizagem, não será 

necessário aplicar sinalização para aves. 

3.3 CRONOGRAMA 

Após a obtenção da Declaração Ambiental e o respetivo licenciamento por parte da DGEG, poder-se-á 

dar início à construção do Parque Eólico do Corrediço. 

Prevêem-se 12 meses para a fase de construção da área do parque eólico e da linha de interligação e 

estima-se que o tempo de vida útil seja 25 anos. 

A construção está estipulada em 3 fases (ver quadro a seguir), sendo: 

- Fase I: Obra Civil; 

- Fase II: Montagem do Parque Eólico; 

- Fase III: Comissionamento, período no qual fazem-se os testes necessários à subestação e 

aerogeradores de forma a garantir o seu funcionamento correto. 
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Quadro 3-13 – Cronograma previsto para a construção do PE Corrediço 

 

 

3.4 INVESTIMENTO 

O investimento total previsto é de 31.225.000,00 € a serem amortizados na vida útil do parque. 

 

3.5 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 

Com vista à construção e exploração do Parque Eólico do Corrediço serão necessários recursos naturais, 

tais como o solo e água ou recursos transformados como os metais, papel/cartão, plástico, óleos, 

cimento, tintas, lubrificante, combustíveis e até a energia elétrica. Porém, apenas em fase de projeto de 

execução se conseguirá ter estimativas mais concretas e os respetivos balanços (por exemplo ao nível 

das terras/solo), para as diferentes fases do projeto. 

O recurso chave a ser utilizado é o Ar, não se prevendo propriamente o seu consumo, mas sim a 

exploração da dinâmica das suas massas. 

 

3.6 PRODUÇÃO DE EFLUENTES, EMISSÕES E RESÍDUOS 

A implantação do parque eólico implicará na produção de efluentes, emissões atmosféricas e de 

resíduos sólidos, sendo que a descrição detalhada em cada fase é apresentada a seguir. 

 

3.6.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção prevista, com duração de 12 meses, estima-se que estejam a trabalhar 

entre 50 e 100 trabalhadores, distribuídos conforme a necessidade de cada etapa da obra. 

Em termos de efluentes, estes resultam essencialmente das águas residuais provenientes das 
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instalações sanitárias provisórias a instalar no estaleiro, sendo prevista a utilização de sanitários 

químicos portáteis, cujos efluentes serão destinados corretamente posteriormente à sua utilização. 

Relativamente às emissões gasosas produzidas no decorrer da fase de obra, estas resultam 

fundamentalmente da combustão de motores a gasolina e gasóleo (essencialmente viaturas ligeiras e 

pesadas e alguns equipamentos). 

Além disso, em virtude da movimentação nas vias de acesso internas do parque, haverá a dispersão de 

poeiras e material particulado fino. 

No que se refere à produção de resíduos, durante a fase de construção estes estarão associados 

essencialmente às seguintes atividades: 

• Desmatação e limpeza do terreno; 

• Implantação e operação do estaleiro; 

• Operações de terraplenagem (execução de aterros e escavações); 

• Construção da subestação, da linha elétrica de ligação e montagem dos aerogeradores; 

• Circulação e operação de veículos, máquinas e equipamentos afetos à obra; 

• Colocação dos cabos elétricos enterrados 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 73/2011, de 17 de junho e revogado com efeitos com efeitos a partir de 01.07.2021, pelo Decreto-

Lei n.º 102-D/2020, um resíduo é qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou tem a 

intenção ou a obrigação de se desfazer, nomeadamente os identificados na Lista Europeia de Resíduos 

(LER). 

A LER foi publicada pela decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro, que altera a decisão 

2000/532/CE, da Comissão, de 3 de maio, referida no artigo 7.º da diretiva 2008/98/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, e constitui uma lista harmonizada de resíduos que tem em 

consideração a origem e composição dos resíduos. 

De seguida são apresentadas as principais tipologias de resíduos associados à construção de um projeto 

desta natureza em termos de perigosidade e classificação segundo o código LER. Destaca-se ainda, que 

nem todos os resíduos identificados virão a ser produzidos, uma vez que a ocorrência de alguns deles só 

se verificará em caso de acidente ou em resultado de qualquer situação inesperada. 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação de 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 
   

 

 
AM22015 
Versão 01 
set-22 
      60 
 

Quadro 3-14 – Listagem dos resíduos passíveis de serem produzidos durante a fase de construção, classificados de acordo com 
o código LER. 

Descrição Código LER 

Óleos usados 

Óleos minerais clorados de motores, transmissões e lubrificação  13 02 04* 

Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação  13 02 05* 

Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação  13 02 06* 

Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação  13 02 08* 

Resíduos de embalagens 

Embalagens de papel e de cartão  15 01 01 

Embalagens de plástico  15 01 02 

Misturas de embalagens  15 01 06 

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas  15 01 10* 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza, vestuário de proteção 

contaminados por substâncias perigosas  
15 02 02* 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza, vestuário de proteção não 

abrangidos em 15 02 02*  
15 02 03 

Resíduos de construção e de demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados) 

Betão  17 01 01 

Tijolos  17 01 02 

Madeira  17 02 01 

Vidro  17 02 02 

Plástico  17 02 03 

Cobre, bronze e latão  17 04 01 

Ferro e aço  17 04 05 

Misturas de metais  17 04 07 

Resíduos metálicos contaminados com substâncias perigosas  17 04 09* 

Cabos contendo hidrocarbonetos, alcatrão ou outras substâncias perigosas  17 04 10* 

Solos e rochas, contendo substâncias perigosas  17 05 03* 

Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas de resíduos) 

contendo substâncias perigosas  
17 09 03* 

Misturas de resíduos de construção e demolição não abrangidas em 17 09 01, 17 17 09 04 
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Descrição Código LER 

09 02 e 17 09 03  

Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, da indústria e dos serviços), 

incluindo as frações recolhidas seletivamente 

Papel e cartão  20 01 01 

Vidro  20 01 02 

Resíduos biodegradáveis (da desmatação)  20 02 01 

Misturas de resíduos urbanos e equiparados  20 03 01 

* resíduo perigoso 

Relativamente à manutenção da maquinaria pesada e outros equipamentos de construção civil, da qual 

resultam resíduos tais como óleos usados, pneus usados, pilhas e acumuladores, uma vez que a sua 

manutenção é realizada fora do estaleiro em oficinas próprias e licenciadas para o efeito, não se 

verificam consequências ambientais. 

De referir que o artigo 10.º do Decreto-Lei 178/2006, consagra também o princípio da responsabilidade 

alargada do produtor pelos resíduos que produza, pelo que é ao produtor que cabe a responsabilidade 

da gestão de resíduos. Por este motivo, para as próximas etapas de licenciamento ambiental deverá ser 

elaborado um Plano de Gestão de Resíduos para o projeto em questão. 

3.6.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração, os efluentes referem-se às instalações sanitárias do edifício de comando, que 

compreende três  lavatórios, duas sanitas e um urinol, esperando-se uma quantidade reduzida portanto 

de produção de efluentes. 

Considera-se que o número de trabalhadores previstos na fase de exploração é muito reduzido, pelo 

que se prevê que as quantidades de efluentes sejam muito reduzidas durante o tempo de vida útil do 

Projeto. 

Relativamente às emissões gasosas, estas serão mais reduzidas do que as que ocorrem na fase de 

construção, uma vez que as atividades previstas (manutenção e/ou substituição de peças) terão uma 

periodicidade espaçada no tempo. 

Com relação aos resíduos, apenas as operações de manutenção do parque eólico serão responsáveis 

pela produção de resíduos, e a expectativa é que seja em reduzidas quantidades. 
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Além disso, eventuais resíduos vegetais resultantes da manutenção da área no entorno dos 

aerogeradores, serão produzidos. No quadro seguinte apresenta-se a listagem dos resíduos passíveis de 

serem produzidos pelas atividades de exploração do parque eólico, classificados de acordo com o 

Código LER. 

Quadro 3-15 – Listagem dos resíduos passíveis de serem produzidos durante a fase de exploração, classificados de acordo com 
o código LER 

Descrição Código LER 

Óleos usados 

Óleos minerais clorados de motores, transmissões e lubrificação  13 02 04* 

Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação  13 02 05* 

Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação  13 02 06* 

Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação  13 02 08* 

Resíduos de embalagens 

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas  15 01 10* 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza, vestuário de proteção 

contaminados por substâncias perigosas  
15 02 02* 

Resíduos de construção e de demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados) 

Misturas de metais  17 04 07 

Cabos não abrangidos em 17 04 10*  17 04 11  

Solos e rochas, contendo substâncias perigosas  17 05 03* 

Misturas de resíduos de construção e demolição não abrangidas em 17 09 01, 17 

09 02 e 17 09 03  
17 09 04 

Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, da indústria e dos serviços), 

incluindo as frações recolhidas seletivamente 

Resíduos biodegradáveis (da desmatação)  20 02 01 

 * resíduo perigoso 

 

3.6.3 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Na fase de desativação, as atividades previstas são muito similares às da fase de construção, pelo que se 

espera que existam pequenas quantidades de efluentes e emissões gasosas. 
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Relativamente aos resíduos, espera-se que a produção de resíduos seja sobretudo entulhos de 

construção civil (proveniente do desmonte dos maciços das fundações dos aerogeradores) além de 

outros materiais oriundos das instalações do parque, que estão classificados pela LER como não 

perigosos. 

À semelhança do que havia sido referido nas fases anteriores, o destino final destes resíduos deverá ser 

o seu encaminhamento para operadores licenciados. 

Relativamente aos aerogeradores, de acordo com Beauson, J., Brøndsted, P. (2016), 94% dos resíduos 

gerados são recicláveis. Os 6%, que correspondem às pás, são feitos de resina e fibra reforçada com 

compósitos poliméricos. 

Atualmente, são muitas as pesquisas, projetos, estudos, parcerias, consórcios, start-ups e outras 

tecnologias relacionadas à disposição final das pás dos aerogeradores. Há algumas tecnologias 

divulgadas que estão disponíveis em diferentes níveis de maturidade. 

Para este projeto, no momento do descomissionamento ou de eventual re-power do parque, serão 

deverão ser adotadas as melhores práticas disponíveis no mercado para disposição final dos 

componentes dos aerogeradores, incluindo as pás, devendo ser priorizadas soluções relacionadas ao 

upcycling e reciclagem dos materiais.  
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4. CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE 

Para a área de estudo considerou-se, em termos gerais, um raio de 500m em torno dos aerogeradores, 

e um buffer de 200m para o corredor da Linha elétrica, tendo em conta as características do projeto e 

do local onde se insere. 

A noção de tempo foi tratada na base dos horizontes temporais marcados por acontecimentos 

concretos que individualizam períodos com características funcionais específicas, nomeadamente as 

fases de construção e de exploração, que coincidem com horizontes de curto e médio/longo prazo. Foi 

também considerada a fase de desativação, cuja análise se baseia num horizonte temporal de longo 

prazo, aproximadamente de 25 anos, devendo este obedecer a um plano de ações e medidas para a 

desmontagem e transporte de todos os equipamentos e posterior recuperação de todas as zonas 

intervencionadas. 

No âmbito desta análise propõe-se a análise dos descritores considerados como sendo suscetíveis de 

virem a ser consideravelmente afetados pelo projeto, tendo em consideração a sua natureza e do 

território em que se encontra. Neste sentido considera-se relevante a análise aos seguintes descritores: 

• Clima 

• Alterações Climáticas 

• Qualidade do Ar 

• Geologia e Geomorfologia 

• Recursos Hídricos 

• Solos 

• Ecologia (Fauna e Flora) 

• Património 

• Paisagem 

• Ruídos 

• Uso do Solo 

• Ordenamento territorial e condicionantes 

• Socioeconomia 

• Saúde Humana 
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4.1. CLIMA 

O clima pode ser definido como a sucessão habitual dos estados da atmosfera, sendo caracterizado 

pelos valores médios anuais dos diversos elementos meteorológicos, tais como: temperatura do ar, 

vento, humidade do ar, nebulosidade, insolação, precipitação, evaporação, nevoeiro, trovoada, granizo, 

neve e geada. Estes parâmetros podem ser caracterizados individualmente pela amplitude, pelas 

variações diurnas, mensais e anuais e pelos seus valores extremos máximos e mínimos, num caráter de 

longo prazo, em geral de 30 anos. 

4.1.1. METODOLOGIA 

Para a caracterização da situação de referência ao nível do clima, aplicou-se a seguinte abordagem: 

1. Identificação das estações meteorológicas mais representativas da área em estudo, sendo 

elas: a estação de Alcobaça (Fruticultura), de Coimbra (Bencanta) e de Monte Real (Base Aérea). 

2. Caracterização dos principais parâmetros meteorológicos da área em estudo, com base nas 

Normais Climatológicas das estações selecionadas referentes ao período de registo 1971-2000, através 

dos dados disponibilizados no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). 

3. Classificação climática da região onde se insere a área em estudo, tomando como referência 

em particular o sistema de classificação de Köppen e Peixoto (1987). 

4.1.2. ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS 

A caracterização do clima da área em estudo teve por base os dados disponíveis no site do IPMA 

referentes às Normais Climatológicas das estações mais próximas, nomeadamente a estação de 

Alcobaça (E. Fruticultura), de Coimbra (Bencanta) e de Monte Real (Base Aérea), com dados disponíveis 

ao período compreendido entre 1971-2000. Importa destacar que para além destas informações, foram 

consultadas as Normais Climatológicas do período de 1981-2010 para as estações de Alcobaça e 

Coimbra, para os parâmetros de temperatura e precipitação, visto que já estavam disponíveis no site do 

IPMA na altura da elaboração deste estudo. 

As estações selecionadas são, de entre as estações climatológicas com dados mais recentes, as que se 

consideram mais representativas da área de estudo, apresentando-se no Quadro seguinte, as suas 

principais características. A estação de São Pedro de Moel não foi considerada por localizar-se na costa, 

com características litorâneas diferentes da zona onde o projeto se insere. 
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Quadro 4-1 – Características das Estações Climatológicas existentes na envolvente da área de estudo. 

Estação Latitude Longitude Altitude Período de Registo 

Alcobaça (Fruticultura) 39º31’N 08º58W 38m 1971 - 2000 

Coimbra (Bencanta) 40º13’N 08º27’W 27m 1971 - 2000 

Monte Real (Base Aérea) 39º50’N 08º53’W 32m 1971 - 2000 

 

 

Figura 4-1 - Localização das Estações Climatológicas próximas da área de estudo (em azul). 

A estação meteorológica de Monte Real é a mais próxima da área de estudo, distando cerca cerca de 13 

km), portanto, sendo aquela com características mais semelhantes à região onde se insere o 

empreendimento. A estação de Alcobaça dista cerca de 30 km da área e a estação de Coimbra cerca de 

43 km. 

Na caracterização do presente descritor foram analisados vários elementos meteorológicos, 

nomeadamente temperatura do ar, precipitação, humidade relativa do ar, evaporação e velocidade do 

vento. 

4.1.3. PARÂMETROS METEOROLÓGICOS 

4.1.3.1. Temperatura do Ar 

De seguida apresenta-se a temperatura média anual registada nas estações de Alcobaça, de Coimbra e 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação de 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 
   

 

 
AM22015 
Versão 01 
set-22 
      67 
 

de Monte Real. 

Quadro 4-2 - Distribuição mensal e anual dos valores médios de temperatura média diária nas estações climatológicas de 
Alcobaça, Coimbra e Monte Real, no período de 1971-2000. (Fonte: IPMA) 

Estação 
Média da Temperatura Média diárias (ºC) 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Anual 

Alcobaça  9,6 10,6 12,4 13,6 15,5 18,4 20,3 20,3 19,3 16,2 13,1 11,1 15,0 

Coimbra 9,6 10,9 12,6 13,9 16,2 19,4 21,6 21,5 20,2 16,6 12,9 10,8 15,5 

Monte Real 9,6 10,7 12,3 13,5 15,5 18,2 20 20,1 19,1 16,2 12,8 10,8 14,9 

 

Da análise do quadro anterior verifica-se que em todas as estações o mês mais frio é o mês de janeiro, 

tendo atingido 9,6 ºC e os meses mais quentes são julho e agosto. A média anual da temperatura das 3 

estações avaliadas ficou na casa dos 15 ºC e a maior temperatura evidenciada foi de 21,6 ºC no mês de 

agosto na estação de Coimbra. 

De acordo com a Câmara Municipal de Pombal, o clima do concelho é próprio das zonas mediterrânicas, 

no qual se sente fortemente a presença de duas estações predominantes: o inverno, com temperaturas 

suaves; e o verão, com temperaturas elevadas. 

4.1.3.2. Precipitação 

De seguida apresenta-se a precipitação média mensal e anual dos valores médios de precipitação total, 

em mm, nas estações analisadas. 

Quadro 4-3 – Distribuição mensal e anual dos valores médios da quantidade de precipitação total nas estações climatológicas 

de Alcobaça, Coimbra e Monte Real, no período de registo 1971-2000 (Fonte: IPMA). 

Estação 
Precipitação Média Total (mm) 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Anual 

Alcobaça  106,0 101,7 59,2 64,8 76,1 23,8 7,8 11,8 36,2 95,2 124,9 132,1 839,6 

Coimbra 112,2 105,6 65,5 84,8 79,5 39,8 12,8 14,4 51,7 102,6 109,4 126,8 905,1 

Monte Real 101,2 92,9 59,7 72,6 64 23,6 8,5 10,6 36 92,7 110,8 118,1 790,7 

Como se pode observar no quadro anterior, grande parte da precipitação ocorre no semestre húmido 

(ou seja, de outubro a fevereiro). A precipitação varia ao longo do ano, sendo dezembro o mês em que 

se verificam os valores mais elevados de precipitação 132,1mm e 126mm na estação de Alcobaça e 

Coimbra, respetivamente. Por seu lado a estação de Alcobaça e Monte Real apresentam grande 

variabilidade entre o semestre húmido e seco, com valores de precipitação média abaixo de 10mm, no 

mês de julho. 
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Esse comportamento pode ser exemplificado pelos dados da estação climatológica de Monte Real, 

conforme apresentado na Figura 4-2. 

 

Figura 4-2 – Comparativo entre precipitação e temperatura do ar na estação climatológica de Monte Real. 

 

4.1.3.3. Humidade Relativa do Ar 

No quadro seguinte apresenta-se a distribuição mensal e anual dos valores médios de humidade relativa 

do ar, às 9h, nas estações de Alcobaça, Coimbra e Montel Real. 

Quadro 4-4 - Valores médios de humidade relativa do ar nas estações climatológicas de Alcobaça, Coimbra e Monte Real, no 

período de registo 1971-2000. 

Estação 
Humidade Relativa do Ar (%) às 9h 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Anual 

Alcobaça  87 85 80 76 74 74 75 76 80 84 87 87 80 

Coimbra 86 84 79 77 76 76 77 79 80 82 85 85 81 

Monte Real 95 88 89 79 78 77 79 81 85 87 89 90 85 

De acordo com o Quadro anterior, as estações apresentam valores médios anuais de humidade relativa 

do ar, às 9h, muito semelhantes, variando ao longo do ano entre 74-87% na estação de Alcobaça, entre 

76-86% na estação de Coimbra, e ainda entre 77-95% para a estação de Monte Real. 

Os meses de maio e junho são os que apresentam menor valor de humidade relativa (cerca de 74%) na 

estação de Alcobaça. Relativamente aos meses mais húmidos, destaca-se à estação de Monte Real, 

tendo atingido 95% no mês de janeiro e também possuir a maior média anual, se comparado com as 

duas outras estações estudadas. Importa destacar que a estação de Monte Real é a que se localiza mais 
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próxima da área de estudo. 

Uma vez que o valor médio anual da humidade relativa do ar é superior a 70% em todas as estações em 

análise, conclui-se que a área em estudo se caracteriza por um nível tendencialmente elevado de 

humidade relativa do ar, em particular no semestre húmido. 

4.1.3.4. Evaporação 

Os valores mais altos de evapotranspiração para as referidas estações ocorrem no mês de julho e 

agosto, e os mais baixos em novembro nas estações de Alcobaça e Coimbra, e no mês de dezembro na 

estação de Monte Real. Em termos anuais, verifica-se uma maior evaporação na estação de Monte Real 

(948,5mm) relativamente às outras duas estações avaliadas. De seguida apresentam-se os valores 

mensais e o valor anual de evaporação, nas estações selecionadas de Alcobaça, Coimbra e Monte Real. 

Quadro 4-5 - Valores médios de evaporação nas estações climatológicas de Alcobaça, Coimbra e Monte Real, no período de 
registo 1971-2000. 

Estação 
Evaporação (mm) 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Anual 

Alcobaça  49,6 51,9 78,4 76,5 82,3 92,8 106,1 101,9 85,0 64,6 45,8 46,2 881,1 

Coimbra 48,3 54,2 83,8 87,1 90,7 99 112,9 97,8 88,8 64,8 46,6 48,4 922,4 

Monte Real 48,9 53,3 81,3 86,4 94,2 100,6 111,9 109,3 91,3 71,2 51,7 48,4 948,5 

Tomando como exemplo a estação climatológica de Monte Real, a Figura 4-3 apresenta um comparativo 

entre os valores medidos de precipitação e evaporação ao longo dos meses, de acordo com os dados 

das Normais Climatológicas para o período em questão analisado. 

 

Figura 4-3 – Comparativo entre precipitação e evaporação na estação climatológica de Monte Real 
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4.1.3.5. Velocidade e Direção do Vento 

O regime de vento será analisado à luz da sua velocidade média, sendo que os valores médios de 

velocidade do vento são apresentados no Quadro seguinte. 

Quadro 4-6 - Valores médios da velocidade do vento nas estações climatológicas de Alcobaça, Coimbra e Monte Real, no 

período de registo 1971-2000. 

Estação 
Velocidade média do vento (km/h) 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Anual 

Alcobaça  5,8 6,4 6,8 7,2 7,1 7,0 7,5 7,1 5,9 5,5 5,5 6,5 6,5 

Coimbra 4,8 5,3 5,3 5,6 5,2 5,1 5,1 4,8 4,2 4,0 4,0 4,9 4,9 

Monte Real 9,9 10,3 10,2 11,7 12,4 12,1 12,6 11,5 9,5 9,1 9,4 10,1 10,6 

 

De acordo com os dados presentes no Quadro anterior verifica-se que a velocidade média do vento 

difere ligeiramente nas estações estudadas, sendo superior na estação de Monte Real, com uma média 

anual de 10,6 km/h, e inferior na estação de Coimbra com uma média anual de 4,9 km/h. De uma forma 

geral, a estação Monte Real registrou os maiores valores de velocidade média do vento ao longo dos 

meses se comparado com as duas outras estações avaliadas. 

O comportamento mensal da velocidade do vento na estação climatológica de Monte Real é 

apresentada na Figura 4-4, sendo possível observar os maiores valores ocorrendo entre os meses de 

abril e agosto. 

 

Figura 4-4 – Média mensal da velocidade do vento na estação climatológica de Monte Real 
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Considerando o vento ser um parâmetro importante para análise da instalação do Parque Eólico objeto 

deste estudo de impacto, a seguir são apresentados os principais dados do Estudo de Avaliação do 

Recurso Eólico, disponibilizado pelo proponente do projeto. 

Os dados de vento usados foram de uma série temporal virtual horária do modelo de vento ERA5, 

desenvolvida pelo ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts). 

Os resultados indicaram que a direção predominante dos ventos na região é NNW, conforme pode ser 

observado na Figura 4-5, que apresenta a Rosa dos Ventos. 

 

Figura 4-5 – Rosa dos Ventos. 

 

No que se refere à velocidade do vento, na envolvente da área prevista para implantação do Parque 

Eólico do Corrediço prevêm-se ventos na ordem de 7,0 m/s, conforme pode ser observado na Figura 

4-6. 
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Fonte: Estudo de avaliação do recurso eólico 

Figura 4-6 – Mapa de vento 

Em termos históricos, de acordo com o PMAAC-L (2018), o regime de vento no período de 2006 a 2014 

na estação de Monte Real foi marcado por uma muito forte predominância de vento de NNW (>25% das 

observações), seguido pelo de N (>12%) e pelo de NW (10%). Esta forte dominância reflete a 

importância da Nortada, vento costeiro característico desta região da fachada ocidental portuguesa, 

sobretudo durante o semestre quente. 

 

Fonte: PMAAC-L, 2018. 

Figura 4-7 – Regime anual do vento em Monte Real/B.A. 
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4.1.3.6. Insolação 

A insolação, intervalo de tempo de sol descoberto, atinge em média 2.259,3 anualmente na estação de 

Alcobaça, e 2.299,8 na estação de Coimbra, conforme se pode verificar no quadro seguinte. Já a estação 

de Monte Real registou a maior média anual de insolação, com 2.469,6 horas. 

Quadro 4-7 – Valores médios da insolação nas estações climatológicas de Alcobaça, Coimbra e Monte Real, no período de 
registo 1971-2000. 

Estação 
Horas Insolação 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Anual 

Alcobaça  135,1 117,9 194,2 193,7 222,8 230,6 255,0 274,5 222,7 172,5 126,5 114,0 2259,3 

Coimbra 133,7 130,5 188,1 194,5 220,1 252,2 280,5 274,7 210,0 166,9 133,9 114,7 2299,8 

Monte Real 148,1 140,9 205,1 213,7 242,7 262,5 285,7 281,8 225,9 186,9 148 128,3 2469,6 

O período de maior insolação corresponde aos meses de verão, atingindo-se o máximo no mês de julho 

em Coimbra e Monte Real, e em agosto em Alcobaça. Em contraste, o período com menor insolação é 

nos meses de inverno, com mínimos no mês de dezembro para as três estações avaliadas. 

 

4.1.4. CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA 

Portugal continental tem vários fatores que influenciam os contrastes internos de clima, sendo os 

principais: 

• Origem de massas de ar (subtropical/polar); 

• Posição no território (fachada atlântica/continente); 

• Distância ao Mediterrâneo e Norte de África; 

• Distância ao Atlântico; 

• Relevo. 

A assimetria provocada por estes fatores é notória quando comparando os concelhos do litoral do país e 

gradualmente para o interior, bem como de norte para sul. 

De acordo com a classificação de Köppen, o clima da área em estudo é do tipo Csb, caracterizado por 

um clima temperado com Verão seco e suave, em que: 

C Clima mesotérmico (temperado) húmido, em que a temperatura do mês mais frio é inferior a 

18ºC, mas superior a –3ºC, enquanto o mês mais quente apresenta valores superiores a 10ºC;  
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s Estação seca no Verão, em que a quantidade de precipitação do mês mais seco do semestre 

quente é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do semestre frio e inferior a 40 mm; 

b Verão pouco quente mas extenso, em que a temperatura média do ar no mês mais quente do 

ano é inferior a 22ºC, havendo mais de quatro meses cuja temperatura média é superior a 10ºC. 

A Figura 4-8 apresenta a distribuição dos tipos de clima em Portugal, com destaque em vermelho para a 

localização da área em estudo na região de clima do tipo Csb. 

 

Figura 4-8 – Classificação climática de Köppen. 

 

4.2. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

As alterações climáticas são consideradas como um conjunto muito vasto de fenómenos globais gerados 

pela emissão de gases de efeito estufa, com consequências profundas e transversais a várias áreas da 

sociedade, nomeadamente, económica, social e ambiental. 
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Com a entrada em vigor do Acordo de Paris a 4 de novembro de 2016, a comunidade internacional 

procura dar uma resposta global e eficaz à necessidade urgente de travar o aumento da temperatura 

média global e resolver, com determinação, os desafios ligados às alterações climáticas. Nesse mesmo 

ano, a Comissão Europeia apresentou o Pacote Legislativo “Energia Limpa para todos os Europeus” com 

o objetivo de promover a transição energética na década 2021-2030. 

Para o contexto nacional, têm sido criados diversos documentos estratégicos e diplomas por forma a 

conduzir o desenvolvimento do país no sentido da estabilização a longo prazo das concentrações de 

GEE. 

Em 2019, foi aprovado o Roteiro para a Neutralidade Carbónica (RNC 2050) que apresentava trajetórias 

alternativas até 2050 para quatro componentes setoriais – energia, transportes, resíduos e agricultura, 

florestas e uso do solo - principais responsáveis pelas emissões de GEE e pelo sequestro de carbono. 

Conforme previsto no RNC 2050, foi estabelecida a redução de emissões de gases com efeito estufa 

(GEE) para Portugal entre 85 % e 90 % até 2050, face a 2005, e a compensação das restantes emissões, 

através do sequestro de carbono pelo uso do solo e florestas. A trajetória de redução de emissões foi 

fixada entre 45 % e 55 % até 2030, e entre 65 % e 75 % até 2040, em relação aos valores registados em 

2005. 

Em 2020, através do Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 – PNEC aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 53/2020 (https://files.dre.pt/1s/2020/07/13300/0000200158.pdf), Portugal 

comprometeu-se internacionalmente com o objetivo de redução das suas emissões de gases com efeito 

de estufa por forma a que o balanço entre as emissões e as remoções da atmosfera (ex., pela floresta) 

seja nulo em 2050. A este objetivo deu-se o nome de “neutralidade carbónica”. 

Este documento foi elaborado em articulação com os objetivos do RNC2050 e constitui o principal 

instrumento de política energética e climática nacional para a próxima década rumo a um futuro neutro 

em carbono. Estabelece as políticas e medidas em eficiência e segurança energética, mercado interno, 

investigação, inovação e competitividade, bem como redução de emissões com gases de efeito de 

estufa. 

A Estratégia Portugal 2030 está focada na transição climática e na sustentabilidade e uso eficiente de 

recursos, promovendo a economia circular e respondendo ao desafio da transição energética e à 

resiliência do território. Tendo como objetivos para 2030: 
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• Reduzir as emissões globais de Gases de Efeito Estuda (GEE) em 45% a 55% e em 40% no setor 

dos transportes face a 2005; 

• Aumentar para 47% do peso das energias renováveis no consumo final bruto de energia; 

• Reduzir em 35% o consumo de energia primária; e reduzir para metade a área ardida, de modo 

a aumentar a capacidade de sequestro do carbono. 

De acordo com os dados mais recentes do Inventário Nacional de Emissões 2021 referente a estimativa 

de emissões de GEE de 2019, as emissões registadas em 2019 confirmam uma trajetória de 

cumprimento das metas nacionais, visto que foram estimadas em cerca de 63,6 Mt CO2e, 

representando um aumento de cerca de 8,1% face a 1990, um decréscimo de 25,9% relativamente a 

2005 e de 5,4% relativamente a 2018, respeitando o intervalo da meta PNAC de 2020. 

Ainda de acordo como Inventário de 2021 o setor da energia, que inclui os transportes, representou em 

2019 cerca de 70% das emissões nacionais, apresentando um decréscimo de 8,4% face a 2018. Neste 

setor, a produção de energia e os transportes são as fontes mais importantes representando 

respetivamente cerca de 21% e 28% do total das emissões nacionais. A Figura 4-9 mostra a 

preponderância do sector energia no total das emissões nacionais. 

 

Figura 4-9 - Evolução das emissões setoriais: 1990-2019 (APA, 2021). 

 

Devido às alterações climáticas podem verificar-se os seguintes efeitos: 

• O aumento anómalo da procura de eletricidade para arrefecimento em ocasiões de ondas de 

calor, que se esperam mais frequentes com as alterações climáticas, que poderá ainda ser 
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coincidente com a diminuição de eficiência das centrais termoelétricas, verificando-se um efeito 

cumulativo; e 

• O aumento de procura de eletricidade para aquecimento, com a consequente sobrecarga de 

rede elétrica, em vagas de frio, que serão cada vez mais frequentes. 

De acordo com as previsões climáticas desenvolvidas no âmbito das alterações climáticas e transpostas 

na Estratégia Nacional de Alteração às Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020), contemplada no 

Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPic), a generalidade dos cenários de alterações 

climáticas para o período 2080-2100 projeta alterações significativas do ciclo anual da precipitação em 

Portugal continental, com tendência para a sua redução durante a primavera, verão e outono. 

 

4.2.1. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA REGIÃO DE LEIRIA 

A região de Leiria pelas suas características, apresenta-se como um território especialmente vulnerável 

às alterações climáticas, sendo indispensável adotar medidas cautelares que reduzam a exposição aos 

riscos costeiros, hidrológicos ou de incêndio, ou às implicações das ondas de calor. 

Em setembro de 2018 foi publicado o Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria 

(PMAAC-L), oriundo da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria (EMAAC-L), 

realizada em 2016 no âmbito do projeto ClimAdaPT.Local. O referido Plano tem como objetivos 

específicos: 

• Identificar os impactos climáticos, avaliar as vulnerabilidades atuais e futuras e a capacidade 

adaptativa municipal; 

• Desenvolver investigação sobre as alterações climáticas no concelho e promover inovação na 

adaptação, recolhendo, produzindo, sistematizando e analisando informação relevante que 

possibilite análises setoriais e espacializadas, para uma avaliação abrangente e sistemática das 

vulnerabilidades atuais e futuras do concelho de Leiria; 

• Promover e criar condições técnicas para a integração da adaptação no ordenamento do 

território e na gestão dos recursos hídricos ao nível municipal; 

• Elaborar um instrumento de planeamento municipal; 

• Dotar o Município de Leiria de uma estratégia de comunicação e divulgação do PMAAC-L, que 
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contribua para sensibilizar os atores locais para os impactos e vulnerabilidades face às 

alterações climáticas e para a necessidade de adotar medidas adaptativas. 

Já em outubro de 2021 foi lançado o Programa de Educação, Sensibilização E Informação Pública Sobre 

Alterações Climáticas Da Região De Leiria (PESIPAC-RL), no qual se propõe um conjunto de ações de 

promoção do conhecimento e da literacia sobre as Alterações Climáticas, capacitando e sensibilizando 

os públicos-alvo (população adulta e população infantil) para a adoção de medidas de autoproteção e de 

adaptação (https://pesipac.cimregiaodeleiria.pt/). Os principais objetivos são: 

• Fomentar a consciencialização ambiental da população; 

• Aumentar a resiliência e segurança da população; 

• Minimizar os impactos das alterações climáticas na Região de Leiria; 

• Alcançar os compromissos e metas nacionais e europeias. 

Cabe destacar que o município de Pombal integra a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria 

(CIMRL), a qual visa promover o desenvolvimento integrado e sustentável de projetos e atividades de 

interesse comum aos municípios da região de Leiria. Em maio de 2020 foi publicado pela Comunidade 

Intermunicipal da Região de Leiria a “REVISITAÇÃO DA ESTRATÉGIA INTEGRADA DE 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E DEFINIÇÃO DE QUADRO ESTRATÉGICO “REGIÃO DE LEIRIA 2030” 

estando em pauta, dentre outros assuntos, as alterações climáticas nas avaliações e estratégias naquela 

região. 

Nesse contexto, o concelho de Pombal é um dos municípios associados da Agência Regional de Energia 

da Alta Estremadura (Enerdura), a qual visa contribuir para um modelo de desenvolvimento sustentável, 

atuando na procura de soluções inovadoras com menor impacte ambiental e na introdução de conceitos 

de eficiência energética e ambiental nos processos de planeamento e de ordenamento do território. 

Em um relatório publicado em 2018 que trata da Matriz Prospetiva do município de Pombal, foram 

analisados cenários de evolução da procura energética para um horizonte temporal até 2050. 

A projeção para o concelho de Pombal é que aproximadamente 37% do consumo de energia em 2050 

seja de responsabilidade da indústria e por consequência a emissão de CO2 também será mais 

representativa. A distribuição do consumo nesse e demais setores é apresentada na Figura 4-10 e as 

emissões de CO2 por setor é apresentada na Figura 4-11. 

https://pesipac.cimregiaodeleiria.pt/
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Figura 4-10 - Consumo de Energia Elétrica por Setor de Atividade (2050) no concelho de Pombal. 

 

Figura 4-11 - Emissões de CO2 por Setor de Atividade em 2050 [%] no concelho de Pombal. 
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Em termos de consumo total de energia, de acordo com a Base de Dados Portugal Contemporanea 

(Pordata), em 2020 no município de Leiria foi registrado 636.023,45 MWh e em Pombal um total de 

249.961,59 MWh. Tais dados mostram que o município de Leiria tem um consumo largamente superior 

a Pombal, derivado também de uma maior população residente e uma presença maior da indústria do 

município. 

As fontes de energia renováveis (FER), onde se integra o presente projeto, são fontes de energia 

provenientes de recursos naturais que se renovam constantemente, de um modo sustentável, mesmo 

depois de serem usadas para gerar eletricidade ou calor. 

Estas fontes evitam que se utilizem combustíveis fósseis para produção de eletricidade, minimizando 

assim a emissão de gases com efeito de estufa. 

Segundo dados disponíveis pela Associação de Energias Renováveis – APREN, entre janeiro e fevereiro 

de 2022 foram gerados 7090 GWh de eletricidade em Portugal Continental, dos quais 56,1 % foram de 

origem renovável. Desse total, aproximadamente 30% foi oriundo de energia eólica (Figura 4-12). 

 

Figura 4-12 - Balanço da Produção de Eletricidade de Portugal Continental em jan-fev de 2022. 

 

Os parques eólicos instalam-se em locais onde a velocidade média anual do vento excede 6 m/s, o que 

em Portugal se verifica em zonas montanhosas e relativamente próximas à costa. De acordo com a 
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informação da APREN para 2021, a potência a partir da eólica atingiu cerca de 5.628 MW, o que 

representou cerca de 26% em relação ao cenário nacional. 

Importa referir que no caso concreto de Pombal, no ano de 2015 foram produzidos 53.000 MWh/ano de 

energia renovável, de origem eólica. Nesse valor estavam excluídos os centros eletroprodutores em 

regime de microprodução e miniprodução. Em 2015 encontrava-se em operação o Parque Eólico de 

Sicó, que iniciou a sua produção em 2008 e possuia uma potência instalada de 20 MW 

(http://sige.enerdura.pt/images/data/20180319_mp/IrRADIARE_mp_pombal.pdf). 

Em 2017, no distrito de Leiria, existiam 14 parques, que eram responsáveis pela produção de 705 GWh 

(gigawatts- hora), de acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Estado da Energia. 

Nesse contexto, o Parque Eólico do Corrediço ao produzir anualmente cerca de 98.000 MWh/ano, 

evitará a emissão de cerca 36.000 toneladas de CO2 comparativamente à produção a partir de gás 

natural e será mais uma fonte de energia renovável a contribuir com o atingimento das metas a nível 

nacional. 

4.3. QUALIDADE DO AR 

Neste capítulo apresenta-se a caracterização da situação atual do ambiente atmosférico em termos 

qualitativos e quantitativos da zona de implantação do projeto, de acordo com os dados disponíveis. 

4.3.1. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

O principal diploma que enquadra a qualidade do ar ambiente é o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 

setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março e pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 

de maio, e estabelece medidas destinadas a definir e fixar objetivos relativos à qualidade do ar 

ambiente, com o fim de evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos para a saúde humana e para o 

ambiente. 

No Quadro seguinte apresentam-se os valores limite de proteção à saúde humana definidos para os 

poluentes relevantes em termos da atividade do projeto nas fases de construção e exploração. 

Quadro 4-8 – Valores limite em ar ambiente estabelecidos no Decreto-Lei n.º 102/2010. 

Poluente Designação Período Valor limite 

Dióxido de 
Azoto (NO2) 

Valor limite para proteção da saúde humana 
1 hora 2001  (μg/m³) 

Ano civil 40 (μg/m³) 

Limiar de alerta à população 3 horas 400 (μg/m³) 
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Poluente Designação Período Valor limite 

Partículas em 
suspensão 

(PM10) 

Valor limite para proteção da saúde humana 
1 dia 502 (μg/m³) 

Ano civil 40 (μg/m³) 

Partículas em 
suspensão 

(PM2.5) 
Valor limite para proteção da saúde humana Ano civil 25 (μg/m³) 

Monóxido de 
Carbono (CO) 

Valor limite para proteção da saúde humana 8 horas 10.000 (μg/m³) 

Benzeno 
(C6H6) 

Valor limite para proteção da saúde humana Ano civil 5 (μg/m³) 

SO2 Valor limite para proteção da saúde humana 
1 hora 350 (μg/m³) 

1 dia 125 (μg/m³) 

1 - A não exceder mais de 18 horas em cada ano civil / 2 - A não exceder mais de 35 dias em cada ano civil. 

 

O diploma estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, transpondo para a 

ordem jurídica interna as seguintes diretivas: 

• Diretiva (UE) 2015/1480 da Comissão, de 28 de agosto de 2015, que altera vários anexos das 

Diretivas 2004/107/CE e 2008/50/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelecem 

as regras relativas aos métodos de referência, à validação dos dados e à localização dos pontos 

de amostragem para a avaliação da qualidade do ar ambiente; 

• A Diretiva n.º 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio, relativa à 

qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa;  

• A Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro, relativa 

ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no 

ar ambiente. 

 

4.3.2. CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 

O índice de qualidade do ar permite uma avaliação qualitativa do estado da qualidade do ar e, a partir 

dos resultados, adequar comportamentos e ações no sentido da proteção da saúde humana. 

Para a Zona Centro Litoral, as estações de qualidade do ar geridas pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-Centro) correspondem às estações de Ervedeira (Leiria) e 

de Montemor-o-Velho (Montemor-o-Velho). 
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Os dados de monitoramento das estações são disponibilizados na Base de Dados Online sobre a 

Qualidade do Ar (QualAr) vinculado à Agência Portuguesa do Ambiente (https://qualar.apambiente.pt/), 

porém ela é reduzida e não abrange a totalidade do território nacional, concentrando-se em locais de 

maior ocupação de fontes poluentes. 

Para esta zona, considerando o histórico anual do índice de qualidade do ar em 2015, 2016 e 2017, 

pode-se verificar na maior parte dos anos que a classificação da qualidade do ar foi “Bom”, conforme 

pode ser observado na Figura 4-13. 

 

Figura 4-13 - Histórico anual do índice de qualidade do ar na Zona Centro Litoral, em 2015, 2016 e 2017 (APA: 
https://qualar.apambiente.pt/). 

 

Em relação à área de estudo, a estação de qualidade do ar que se localiza mais próxima é a estação de 

Ervedeira, em Leiria (Figura 4-14), distante cerca de 28km a noroeste da área de implantação do projeto. 

No quadro seguinte resume-se os dados da referida Estação. 

https://qualar.apambiente.pt/
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Figura 4-14 – Localização da estação de Ervedeira relativamente à área de estudo. 

 

Quadro 4-9- Dados da estação de Qualidade do Ar Ervedeira, em Leiria. 

Id Estação 2019 

Nome Ervedeira 

Concelho Leiria 

Influência Fundo 

Ambiente Rural 

Longitude -8.892939 

Latitude 39.924595 

Altitude (m) 68 

Data de Início 2003-01-01 

Rede Rede de Qualidade do Ar do Centro 

Instituição 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro 

De acordo com o Qualar, para a estação selecionada, os dados disponíveis para os poluentes 

considerados importantes para a análise da Qualidade do Ar, são: NO2, SO2 e Partículas de diâmetro 

inferior a 2.5 μm (PM2.5).  

O dióxido de enxofre (SO2) com origem antropogénica, resulta da queima de combustíveis fósseis, no 

setor de produção de energia e noutros processos industriais. O dióxido de nitrogénio (NO2) também 

resulta da queima de combustíveis. Já as partículas são emitidas para a atmosfera a partir de uma gama 

variada de fontes antropogénicas, sendo as mais representantivas a queima de combustíveis fósseis, os 
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processos industriais e o tráfego rodoviário. 

Os valores de acordo com Portal Qualar para a estação de Ervedeira para o ano de 2020 estão 

disponibilizados nos quadros que se seguem. 

Quadro 4-10 - Valores de NO2 na estação de Ervedeira, para o ano de 2020 (Fonte: Qualar). 

Estação 

Eficiência 
horária 

Excedências 
ao VL horário 

19º máximo 
horário) 

Média anual 
(VL=40 
µg/m3) 

Excedências 
LA 400 
µg/m3 

% (Nº) (ug/m3) (ug/m3) (Nº) 

Ervedeira 90 0 32 3 0 

 

Quadro 4-11 - Valores de SO2 na estação de Ervedeira, para o ano de 2020 (Fonte: Qualar). 

Estação 

Eficiência 
Horária 

Média Anual 
(horária) 

Excedências ao 
VL horário 350  

25º Máximo 
horário 

Eficiência 
diária 

Média anual 
(horária) 

Excedências 
ao VL diário 
125 µg/m3 

4º 
máximo 

diário 

(%) (µg/m3) (Nº) (Nº) (%) (µg/m3) (Nº) (µg/m3) 

Ervedeira 90 3 0 9 90 3 0 9 

 

Quadro 4-12 - Valores de PM2.5 na estação de Ervedeira, para o ano de 2020 (Fonte: Qualar). 

Estação 

  

Eficiência 
horária 

Média Anual 
(Horária) 

Eficiência 
diária 

Média anual 
(diária) 

(%) (ug/m3) (%) (ug/m3) 

Ervedeira 98 9 97 9 

 
LA: Limiar de Alerta; OLP: Objetivo de Longo Prazo; VA: Valor Alvo, VL: Valor limite 
a) As médias de base octo-horária (8 horas) são calculadas a partir dos dados horários. O primeiro período de cálculo para um 
determinado dia será o período decorrido entre as 17h00 do dia anterior e a 01h00 desse dia. O último período de cálculo será o 
período entre as 16h00 de um determinado dia e as 24h00 desse mesmo dia. Para o cálculo de uma média octo-horária são 
necessários, pelo menos, 75% de valores horários, isto é, 6 horas.  

 

Analisando os quadros apresentados anteriormente, verifica-se que, para o ano de 2020 e tendo em 

conta os dados na estação de Ervedeira, não existem valores ultrapassados nem para o NO2, SO2 e PM2,5 

podendo considerar-se a qualidade do ar boa para estes parâmetros. 

Além destes dados de monitorização, foram analisados também os dados do Inventário Nacional de 

Emissões Atmosféricas para uma seleção de poluentes, evidenciando os resultados da desagregação 

espacial das emissões atmosféricas ao nível do concelho e relativa ao ano de 2017. 

Os dados disponibilizados referem-se aos poluentes (GEE – CO2, Partículas Finas - PM2,5, Percursores de 
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Ozono – COVNM (compostos orgânicos voláteis não metânicos) e Gases Acidificantes – NH3), e por 

setores emissores (indústria e eletricidade, residencial e serviços, transportes, resíduos, agricultura e 

fogos florestais). 

Para os concelhos de Leiria e Pombal, apresenta-se na Figura 4-15 e Figura 4-16 respetivamente as 

emissões em 2017. 

 

Figura 4-15 – Emissões de poluentes atmosféricos para o Concelho de Leiria, nos diversos sectores de atuação, em 2017. 

 

No concelho de Leiria, o total das emissões de CO2 equivalente em 2017 foi de 907,5 kton. Verifica-se 

que estas emissões resultaram, na sua maioria, dos setores da Indústria e Eletricidade (46,7%), e dos 

Transportes (23,7%) com os Resíduos, Residencial e Serviços e Agricultura a apresentarem valores 

semelhantes entre si. 

As emissões de COVNM totalizaram 4,35 kton em 2017. As emissões dos setores da Indústria e 

Eletricidade e do setor dos Transportes contribuíram com 50,1% e 28,9%, respetivamente, para o total 

das emissões no concelho de Leiria, deste poluente. 

Relativamente às Partículas (PM2.5), o seu total de emissão para o ano de 2017 foi de 0,53 kton. As 

emissões de PM2.5 deste concelho provêm maioritariamente dos setores Residencial e Serviços (45%) e 
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do setor da Indústria e Eletricidade (42,5%), e do setor dos Transportes (9,9%). Os restantes setores 

totalizam 2,6% no seu conjunto. 

O total de emissão de NH3 em 2017 foi de 142,92 kton. As emissões de NH3 no concelho de Leiria 

resultaram maioritariamente do sector da Agricultura (62,4%).O setor da Indústria e Eletricidade 

representou 16,5% e o dos Transportes 13,9%. 

Para o concelho de Pombal, os dados são apresentados na Figura 4-16. Nota-se que de forma geral para 

os 4 poluentes analisados que o setor mais representativo é da Indústria e Eletrecidade. 

 

Figura 4-16 – Emissões de poluentes atmosféricos para o Concelho de Pombal, nos diversos sectores de atuação, em 2017. 

 

O total das emissões de CO2 equivalente em 2017 foi de 347,4 kton. Verifica-se que estas emissões 

resultaram, na sua maioria, do setor da Indústria e Eletricidade com 45,6%, seguido dos Transportes 

com 28,9% e do setor Residencial e Serviços com 12,6%. 

As emissões de COVNM totalizaram 2,49 kton em 2017. Tal como no anterior, estas emissões derivam 

essencialmente de três setores, com ênfase para a Indústria e Eletricidade, que representa 63%. 

Seguidamente estão o setor dos Transportes com 22,6% e o setor Residencial e Serviços com 9,9%. 

Relativamente às Partículas (PM2.5), o seu total de emissão para o ano de 2017 foi de 0,54 kton. Para as 
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emissões deste poluente é ainda mais evidente a contribuição da Indústria e Eletricidade, 

representando 74,8% das partículas PM2.5. O segundo setor que mais contribui, embora que em muito 

menor escala, é o setor Residencial e Serviços, com 19,5%. 

O total de emissão de NH3 em 2017 é de 62,92 kton. Assim, tal como os demais poluentes, as emissões 

de NH3 no concelho de Pombal resultaram maioritariamente do setor da Indústria e Eletricidade (43,8%) 

e da Agricultura (34,6%). O Setor dos transportes contribui em menor escala, com 15,3%. 

 

Principais Fontes De Poluição Atmosférica Na Zona Em Estudo 

De acordo com o documento produzido pela APA “Distribuição Espacial de Emissões Nacionais (2015-

2017), foram identificadas as principais fontes pontuais, que correspondem às principais unidades 

industriais instaladas em território nacional. 

De seguida apresenta-se o mapa com a localização das fontes de emissão consideradas no Inventário 

Nacional como fontes pontuais, de acordo com o referido estudo, bem como a localização da área de 

estudo. 
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Figura 4-17 - Fontes pontuais consideradas no INERPA 

 

De acordo com a Figura 4-17 e também pelas características dos setores mais representativos em 

termos de emissões, pode verificar-se a presença de estabelecimentos de caráter industrial, 

principalmente na região mais próxima de Leiria, contribuindo para as emissões de poluentes 

atmosféricos, em fontes pontuais. 

Além disso, nas imediações da área de estudo, são identificadas as seguintes fontes difusas de emissões 

de poluentes atmosféricos: 

• Rede Ferroviária: Segmento da Linha do Norte 

• Rede rodoviária, em especial: 

▪ A1; 

Área de 
estudo 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação de 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 
   

 

 
AM22015 
Versão 01 
set-22 
      90 
 

▪ IP1; 

▪ N113; 

▪ N350; 

▪ N1-6; 

▪ M532; 

▪ M532-2; 

▪ CM1060; 

▪ E80. 

Importa referir que o Parque Eólico do Corrediço e a linha elétrica associada, considerando tratar-se de 

produção de energia a partir de fonte renovável, neste caso o vento, não contribui para um aumento 

das emissões atmosféricas na região, uma vez que as emissões relacionam-se basicamente com a 

movimentação de maquinaria para a instalação, manutenção e posteriormente na fase de desativação 

do parque, e portanto, não sendo significativa. 

Face ao exposto anteriormente, e considerando as características da área de implantação do projeto, 

em conjugação com os fatores climáticos da região, permite concluir que a qualidade do ar é boa, com 

tendência de manutenção das condições atuais. 

 

4.4. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Neste descritor procede-se à identificação e caracterização sumária da geomorfologia da região, 

identificação das principais unidades litológicas, caracterização da sismicidade e tectónica, 

caracterização dos recursos geológicos e identificação dos valores geológicos, presentes na área de 

estudo. Esta caracterização teve por base os seguintes elementos: 

• Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000, Folha 23-C – Leiria e respetiva notícia explicativa; 

• Carta Neotectónica de Portugal Continental, à escala de 1:1 000 000 e respetiva notícia 

explicativa; 

• Base de dados do LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia; 

• Base de dados da DGEG - Direção-Geral de Energia e Geologia; 
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• Base de dados do Património Geológico de Portugal com o inventário de geossítios de 

relevância nacional. 

4.4.1. GEOMORFOLOGIA 

A região onde se localiza a área de estudo, do ponto de vista morfológico, caracteriza-se principalmente 

pela presença de relevos calcários associados a maciços pouco penetráveis e solos relativamente 

pobres. É característico da região que os cabeços dos relevos sejam relativamente planos. 

Situada numa cumeada denominada por Alto das Maricas, cuja altimetria varia entre 278 e 305 m e que 

apresenta uma ocupação fundamentalmente florestal ocupada por pinhal e eucalipto, sem qualquer 

tipo de afloramento rochoso, a área de estudo onde se localiza o PE de Corrediço caracteriza-se por ser 

ligeiramente aplanada evidenciando pequenas elevações pouco destacadas no relevo.  

Na figura seguinte apresenta-se o mapa de declives da área de estudo, onde se verifica que o declive na 

área do Parque Eólico do Corrediço é pouco acentuado, sendo a classe mais abundante entre 1 - 13%. 

Verificando-se de seguida, ao longo da zona do corredor, que a mesma tendência se mantém, havendo 

uma intercalação de classes entre 1 - 13% e 14 – 26%. Assim é possível constatar que não existem 

propriamente áreas de declive muito acentuado que dificultem de algum modo a implementação do 

projeto. 
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Figura 4-18 – Mapa de declives da área de estudo. 

 

Dentro da área de estudo existem dois marcos geodésicos, o de Buraco do Mocho (301 m) e o de Pipa 

(294 m).  
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Figura 4-19 – Marcos geodésicos próximos da área de estudo. 

 

 

O que colmata a tese de se observar um relevo pouco diversificado na área de estudo do Parque Eólico, 

conforme se verifica na seguinte figura onde se apresenta o mapa hipsométrico.  
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Figura 4-20 – Mapa hipsométrico da área de estudo. 

 

Através da análise da figura anterior, constata-se que em praticamente toda a área de estudo do Parque 

Eólico do Corrediço a elevação do terreno encontra-se inserida na classe 225 - 325m. No corredor da 

linha elétrica, a classe mais abundante corresponde ao intervalo 125 – 225m, embora se encontrem 

pontualmente ao longo do corredor, áreas correspondentes a outras classes. No setor SW do corredor, 

isto é, enquanto mais se aproxima da subestação de Andrinos, o relevo é mais atenuado, variando entre 

25 e 125 m de elevação. 

Na envolvente da localização dos aerogeradores é possível identificar, por análise da Carta Militar, a 

existência de alguns vales, nomeadamente Vale da Brinha, Vale de Sintra, Vale Carneiro e Vale Ruivo, 

aos quais se encontram associadas algumas linhas de água de caráter temporário. Não obstante, estes 

encontram-se próximos dos limites da área de estudo, afastados da área onde se prevê a 

implementação dos aerogeradores. As linhas de água existentes na área de estudo, são essencialmente 

caracterizadas por serem temporárias.  
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Relativamente à área do corredor da linha elétrica, além das linhas de águas referidas anteriormente, 

refere-se o Rio Arunca, Ribª das Lages e Ribª de Agodim, para além destes cursos de água de caráter 

permanente, identifica-se o atravessamento de pequenas linhas de água de caráter efémero que são 

parte integrante da sub-bacia do Mondego e do Lis.  

 

4.4.2. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO REGIONAL 

Geologicamente a área de estudo situa-se na Orla Ocidental, localizando-se o parque eólico de 

Corrediço-Andrinos sobre formações do Cretácio e o corredor da linha elétrica, maioritariamente, sobre 

formações do plistocénicas, cretácicas e jurássicas, de acordo com a Carta Geológica de Portugal, Folha 

23-C – Leiria, à escala 1:50.000, conforme apresentado na figura seguinte.  
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Figura 4-21 – Localização da área de estudo e marcos geodésicos mais próximos da mesma, na Carta Geológica de Portugal, 

folha 23-C – Leiria. 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação de 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 
   

 

 
AM22015 
Versão 01 
set-22 
      97 
 

4.4.3. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO LOCAL 

De seguida descrevem-se as formações litológicas ocorrentes na área de estudo: 

Quaternário 

a – Aluviões 

Corresponde a aluviões e areias de fundo de vale que ocorrem associados ao longo das 

principais linhas de água da região. Esta formação ocorre associada às linhas de água do 

Rio Arunca, Ribª do Vergado, Ribª de Lagares, Ribª de Agodim, Rib. dos Martorios, Ribª 

da Caranguejeira. Esta formação é atravessada pelo corredor da linha elétrica. 

Neogénico 

P – Pliocécino de fácies continental 

Corresponde a arenitos argilosos, areias e cascalheiras, com algumas intercalações 

argilosas e lignitosas. Na zona do Barracão as argilas com vegetais fósseis são cobertas 

por areias grosseiras, com seixos por vezes mal rolados. Esta formação ocorre em troços 

do corredor da linha elétrica. 

Miocénico 

M – Miocénico continental 

Esta formação está representada por formações detríticas, de arenitos mais ou menos 

argilosos com intercalações de argilas, e às vezes por arenitos siltosos, mais ou menos 

grosseiros, com seixos mal rolados, mais ou menos grosseiros. Esta formação é 

intercetada no corredor da linha elétrica próximo da subestação de Andrinos. 

Paleogénico 

Ǿ – Oligocénico 

Esta formação é constituída por margas arenosas, de arenitos argilosos ou calcários e de 

conglomerados com cimento margoso ou calcário. Esta formação é atravessada 

pontualmente na secção do corredor da linha elétrica que se encontra entre os marcos 

geodésicos de Prata (180m) a NW e Longra (205m) a SE.  

E – Eocénico 

Esta formação é representada por conglomerados com elementos calcários, arenitos e 

argilas. Atravessada pontualmente na secção do corredor da linha elétrica que se 

encontra entre os marcos geodésicos de Prata (180m) a NW e Longra (205m) a SE. 
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Cretácico 

C2-3 – Turoniano, incluindo as camadas com Neolobites vibrayeanus e Pterocera incerta, do 

Cenomaniano superior 

Calcários apinhoados, calcários subcristalinos, calcários brancos, calcários margosos, 

muito fossilíferos, com argilas e arenitos, na base. Esta formação é atravessada 

pontualmente na secção do corredor da linha elétrica que se encontra entre os marcos 

geodésicos de Prata (180m) a NW e Longra (205m) a SE. 

C1-2 – Cretácico inferior (Cenomaniano, Albiano, Aptiano e Neocomiano) 

Esta formação é constituída pelo complexo arenítico, constituído por alternância de 

argilas, arenitos calcários, areias grosseiras, com algumas intercalações argilosas e 

margosas, às vezes com restos de vegetais fósseis. 

Esta formação é dominante em toda a área de estudo do parque eólico do Corrediço e 

ocorre em alguns troços do corredor da linha elétrica. 

Jurássico 

J3
bc – Lusitaniano superior (Kimeridgiano inferior) – Complexo de Vale de Lagares 

Trata-se de um complexo de arenitos de grão fino, alternados com argilas cinzentas, 

com vegetais fósseis e, às vezes, com algumas intercalações de calcários areníticos, 

cinzentos, com restos carbonosos e pequenos moluscos indetermináveis. Esta formação 

aflora em grande parte do corredor da linha elétrica. 

δ – Doleritos 

Esta formação é constituída por rochas eruptivas, do tipo doleritos, que ocorre sob a 

forma de filões, muitas vezes associados às falhas de orientação NW-SE. Esta formação é 

atravessada pelo corredor da linha elétrica junto da Calvaria.  

 

Nas imagens abaixo apresentadas estão representadas formações rochosas presentes na área de 

estudo. 
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Figura 4-22 – Exemplos de formações rochosas presentes na área de estudo. 

 

4.4.4. TECTÓNICA E NEOTECTÓNICA 

Conforme anteriormente referido, a área de estudo situa-se na zona da Orla Ocidental 

Na figura seguinte apresenta-se a localização da área de estudo no Esquema Tectono-Estratigráfico 

(adaptado da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:1 000 000, de 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-23 – Localização da área de estudo de acordo com o Esquema Tectono-Estratigráfico 

 

De acordo com a Carta Neotectónica de Portugal na escala 1:1 000 000 (Cabral & Ribeiro, 1988), verifica-

se que a área de estudo não interseta nenhuma falha ou lineamento geológico. 
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Figura 4-24 – Localização da área de estudo na Carta Neotectónica de Portugal. 
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4.4.5. SISMICIDADE 

Portugal encontra-se perto da fronteira entre duas placas tectónicas, a Africana e a Euro–Asiática, sendo 

esta fronteira, genericamente designada por falha Açores–Gibraltar. A atividade sísmica do território 

português resulta de fenómenos localizados na fronteira entre estas placas (sismicidade interplaca) e 

também de fenómenos no interior da placa Euro-asiática (sismicidade intraplaca). No interior desta 

placa, a sismicidade é difusa, coincidindo os epicentros, grosso modo, com os grandes acidentes ao nível 

do soco, os quais rejogaram aquando da compressão miocénica e mostram também sinais de atividade 

sísmica no Quaternário (últimos 2 milhões de anos). Apesar de fraca intensidade atualmente registada, 

importa ter alguma atenção à sismologia da região, uma vez que a história revela que é propícia à 

ocorrência de sismos, e que já ocorreram sismos de grande intensidade com epicentro a SW do Cabo de 

S. Vicente e no Cabo de Gorringe, e que poderão voltar a ocorrer. 

Em linha com as normas do Eurocódigo 8 e NP EN 1998-1 de 2010 os terrenos podem classificar-se de 

acordo com os seguintes tipos:  

Quadro 4-13 - Tipos de Terreno 

Tipo de 
Terreno 

Descrição do perfil estratigráfico 

Parâmetros 

vs30 (m/s) 
NSPT 

(pancadas/30 cm) 
cs (Kpa) 

A 
Rocha ou outra formação geológica de tipo 
rochoso, que inclua, no máximo, 5m de material 
mais fraco à superfície 

> 800 - - 

B 

Depósitos de areia muito compacta, de seixo 
(cascalho) ou de argila muito rija, com uma 
espessura de pelo menos várias dezenas de 
metros, caracterizados por um aumento gradual 
das propriedades mecânicas com a profundidade 

360 - 800 > 50 > 250 

C 

Depósitos profundos de areia compacta ou 
medianamente compacta, de seixo (cascalho) ou 
de argila rija com uma espessura entre várias 
dezenas e muitas centenas de metros. 

180 - 360 15 - 50 
70 - 
250 

D 

Depósito de solos não coesivos de compacidade 
baixa a média (com ou sem alguns estratos de 
solos coesivos moles), ou de solos 
predominantemente coesivos de consistência 
mole a dura. 

< 180 < 15 < 70 

E 

Perfil de solo com um estrato aluvionar 
superficial com valores de vs do tipo C ou D e uma 
espessura entre cerca de 5 m e 20 m, situado 
sobre um estrato mais rígido com vs > 800 m/s 

- - - 

S1 

Depósitos constituídos ou contendo um estrato 
com pelo menos 10 m de espessura de argilas ou 
siltes moles com um elevado índice de 
plasticidade (PI > 40) e um elevado teor de água 

< 100 
(indicativo) 

- 10 – 20 

S2 
Depósitos de solos com potencial de liquefação, 
de argilas sensíveis ou qualquer outro perfil de 

- - - 
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Tipo de 
Terreno 

Descrição do perfil estratigráfico 
Parâmetros 

vs30 (m/s) 
NSPT 

(pancadas/30 cm) 
cs (Kpa) 

terreno não incluído nos tipos A-E ou S1 

 

De acordo com o Eurocódigo 8 e a EN1998, os territórios nacionais foram divididos pelas autoridades 

nacionais, em zonas sísmicas, dependendo da sismicidade do local. Por definição, admite-se que a 

sismicidade em cada zona é constante. Sendo que na maioria das aplicações da EN 1998, a sismicidade é 

descrita apenas pelo valor de referência de aceleração máxima na base de um terreno do tipo A agR. 

O valor de referência de aceleração máxima à superfície do terreno, é escolhido pelas autoridades 

nacionais para cada zona sísmica, corresponde ao período de retorno de referência TNCR da acção 

sísmica para o requisito de não ocorrência de colapso escolhido pelas autoridades nacionais. A este 

período de retorno de referência é associado um coeficiente de importância Ƴf igual a 1.0. Para períodos 

de retorno que não sejam o de referência, o valor de cálculo da aceleração à superfície de um terreno 

do tipo A, ag é igual a agR multiplicado pelo coeficiente de importância  Ƴf (ag = Ƴf.agR), nos casos de baixa 

sismicidade, poderão utilizar-se métodos expeditos ou simplificados de calculo sísmico para certos tipos 

ou categorias de estruturas.  

Em Portugal são considerados dois tipos de ações sísmicas, uma vez que existem dois cenários de 

geração de sismos que podem afetar Portugal: 

• Um cenário designado de “afastado” referente, em geral, aos sismos com epicentro na região 

Atlântica e que corresponde → Ação sísmica Tipo 1 

• Um cenário designado de “próximo” referente, em geral, aos sismos com epicentro no território 

continental, ou no arquipélago dos Açores → Ação sísmica Tipo 2 

 

De acordo com o Eurocódigo 8 os valores de aceleração máxima de referência para as várias zonas 

sísmicas e para os dois tipos de ação sísmica são os indicados no quadro seguinte: 

Quadro 4-14 – Aceleração máxima de referência agR (m/s) nas várias zonas sísmicas. 

Ação sísmica Tipo 1 Ação sísmica Tipo 2 

Zona sísmica agR (m/s2) Zona sísmica agR (m/s2) 

1.1 2.5 2.1 2.5 

1.2 2.0 2.2 2.0 

1.3 1.5 2.3 1.7 
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Ação sísmica Tipo 1 Ação sísmica Tipo 2 

Zona sísmica agR (m/s2) Zona sísmica agR (m/s2) 

1.4 1.0 2.4 1.1 

1.5 0.6 2.5 0.8 

1.6 0.35 - - 

 

Na figura seguinte apresenta-se o zonamento sísmico para Portugal Continental, de acordo com o 

definido no quadro anterior. 

  

 

Acção sísmica Tipo 1 Acção sísmica Tipo 2  

Figura 4-25 – Zonamento sísmico em Portugal Continental (Fonte: Eurocodigo 8). 

 

De acordo com o zonamento sísmico para Portugal Continental (Fonte: eurocodigo 8), a área de estudo 

insere-se na zona 1.5 da Ação sísmica do Tipo I e na zona 2.4 da Ação sísmica do Tipo II. 

Segundo o zonamento sísmico para o território nacional, elaborado pelo Regulamento de Segurança e 

Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, a área de estudo localiza-se na Zona Sísmica B. Esta 

corresponde à segunda zona de maior intensidade sísmica, das quatro em que Portugal Continental se 

encontra classificado, e à qual corresponde um coeficiente de sismicidade () de 0,7. 

Segundo a Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (histórica e atual) observada em Portugal 

Continental (IPMA, 1997), escala de Mercalli modificada (1956), a área em estudo apresenta uma 
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intensidade sísmica máxima de grau VIII. De acordo com a referida escala, os sismos de grau VIII são 

classificados como Ruinosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-26 – Localização da área de estudo no mapa de intensidade sísmica máxima observada e zonamento sísmico. 

 

4.4.6. RECURSOS MINERAIS 

Para a caracterização dos recursos minerais na área de estudo, foram consultados os dados disponíveis 

no site da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). De acordo com informação da DGEG, na área de 

estudo verifica-se a existência de: 

• Algumas explorações de massas mineiras (pedreiras) localizadas na envolvente na zona central 

do corredor da linha elétrica. São atravessadas pelo corredor da linha elétrica parte da Pedreira 

de Cimo do Outeiro, a Pedreira Crasto nº4, uma pequena secção da Pedreira de 

Pinheirinhos/Camarinhal e também uma pequena secção da pedreira de Brejo Largo nº12 

• Uma área de reserva denominada “Barracão-Pombal-Redinha”, onde existem argilas especiais 

em quantidade e qualidade para uso cerâmico, entre outros, que é intersetada pelo corredor da 

linha elétrica; 

Intensidade Sísmica máxima observada 

Zona de Intensidade V 

Zona de Intensidade VI 

Zona de Intensidade VII 

Zona de Intensidade VIII 

Zona de Intensidade IX 

Zona de Intensidade X 

Zonamento Sísmico 

Zona sísmica A (α = 1,0) 

Zona sísmica B (α = 0,7) 

Zona sísmica C (α = 0,5) 

Zona sísmica D (α = 0,3) 

Área de estudo 
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• Uma área cativa, destinada a explorações de argilas, intersetada pelo corredor da linha elétrica; 

• Duas áreas de concessões mineiras concedidas, intersetadas pelo corredor da linha elétrica: 

• Concessão mineira MNC000165 “Serra do Branco” – exploração de caulino 

• Concessão mineira MNC000131 “Crasto Norte” – exploração de caulino 

• Pedido de Concessão mineira MNPC21406 “Crasto Sul” (intersetada pelo corredor da linha 

elétrica) – exploração de caulino 

 

Nas figuras seguintes apresenta-se a localização da área de estudo e dos recursos minerais existentes, 

de acordo com a informação disponibilizada no site da DGEG 

 

 

Figura 4-27 – Localização da área de estudo e das Pedreiras existentes (Fonte DGEG 2020). 
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Figura 4-28 – Localização da área de estudo e das Áreas de reserva e cativa existentes (Fonte DGEG 2020). 

 

 

Figura 4-29 – Localização da área de estudo e das concessões mineiras existentes (Fonte DGEG 2020). 
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Relativamente ao património geológico, na área de estudo onde se prevê a instalação do Parque Eólico 

e corredor da linha elétrica, não existe registo de locais de interesse geológico ou geomorfológico na 

base de dados de geossítios do LNEG. Também não foram identificados geosítios na consulta efetuada 

ao Inventário Nacional de Geossítios da ProGeo – Associação Europeia para a Conservação do 

Património Geológico – Grupo Português. 

Nesta temática, importa ainda referir a importância da preservação do Património Geológico e 

Geomineiro a que corresponde o Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de 

Portugal. De acordo com a informação disponibilizada no site Roteiro de Minas, não existe património 

geomineiro na área de estudo. 

 

4.5. RECURSOS HÍDRICOS 

4.5.1. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

4.5.1.1. ENQUADRAMENTO HIDROGRÁFICO 

A área de estudo insere-se na Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4) (Figura 4-30). 

 

Figura 4-30 – Localização da área de estudo nas Regiões Hidrográficas de Portugal. 
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A Região Hidrográfica 4 ocupa uma área total de 12.144 km², da qual fazem parte as bacias hidrográficas 

dos rios Vouga, Mondego e Lis e as bacias hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo as respetivas 

águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes. 

O rio Vouga estende-se por cerca de 148 km até desaguar na Barra de Aveiro. O rio Mondego, o maior 

rio português cuja bacia hidrográfica se encontra inteiramente inserida em território nacional 

contemplando uma área de 6 645 km2, nasce na Serra da Estrela a 1.525 m de altitude, realizando um 

trajeto de aproximadamente 258 km até desaguar no Oceano Atlântico junto à Figueira da Foz. Os seus 

principais afluentes são os rios Dão, Alva, Ceira e Arunca. 

O rio Lis nasce na povoação de Fontes, Leiria, percorrendo uma distância próxima de 40 km até a norte 

da Praia da Vieira, onde desagua, sendo os seus principais afluentes o rio de Fora e a ribeira da 

Caranguejeira, na margem direita e o rio Lena e a ribeira do Rio Seco, na margem esquerda. A bacia 

hidrográfica do rio Lis consiste numa bacia costeira que contempla uma área de 945 km². 

A área de estudo, como anteriormente referido, encontra-se inserida na Região Hidrográfica 4 (RH4), na 

sub-bacia do Lis e na sub-bacia do Mondego, nomeadamente na sub-bacia de massa de água superficial 

do rio Arunca. A figura seguinte apresenta a área de estudo e as sub-bacias de massas de água 

superficiais intersetadas pela área de estudo. 

 

Figura 4-31 – Sub-bacias abrangidas pela área de estudo. 
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4.5.1.2. LINHAS E MASSAS DE ÁGUA 

A área de estudo é intersetada por algumas linhas de água, estas que se encontram inseridas nas sub-

bacias hidrográficas do rio Lis e do rio Arunca (RH4), conforme apresentado na Figura 4-32. 

 

Figura 4-32 – Localização da área de estudo nas sub-bacias e respetivas linhas de água. 

 

Importa referir que o corredor da linha elétrica, além das linhas de águas referidas anteriormente, é 

atravessado por pequenas linhas de água de caráter efémero que são parte integrante da sub-bacia do 

Mondego e do Lis. 

De acordo com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica de Vouga, Mondego e Lis (RH4) as principais 

massas de água existentes na área de estudo são: 
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Quadro 4-15 - Massas de água existentes na área de estudo 

 

 

Massa de 
água 

Código 
 

Tipologia 
Extensão 

(km) 
Área 
(km2) 

Classificação do estado 
global (2016-2021) 

Localização na área de estudo 

Ribeira de 
Valmar 

PT04MON0701 
Rios do Litoral 

Centro 
11,1413 49,7434 Bom e superior Na secção Norte do Parque Eólico 

Rio Arunca PT04MON0680 
Rios do Litoral 

Centro 
80,616 287,7478  Inferior a bom 

Na secção Sul do Parque Eólico e no corredor da 
linha elétrica até cerca de metade do mesmo 

Ribeira de 
Agudim 

PT04LIS0710 
Rios do Litoral 

Centro 
14,873 54,9249 Inferior a bom 

No corredor da linha elétrica, junto à povoação de 
Talos 

Ribeiro dos 
Frades 

PT04LIS0711 
Rios do Litoral 

Centro 
25,0035 108,4751  Bom e superior 

No corredor da linha elétrica na secção SW entre as 
povoações de Colmeias e Cova das Faias 

Rio Lis PT04LIS0709B 
Rios do Litoral 

Centro 
17,3753  44,8832  Inferior a bom 

No final do corredor da linha elétrica, na 
aproximação à povoação de Andrinos 
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Na Figura 4-33 encontram-se representadas as referidas massas de água e a localização da área de 

estudo em relação às mesmas, permitindo uma melhor perceção das zonas onde se intersetam. 

 

Figura 4-33 – Massas de água intersetadas pela área de estudo. 

 

De acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica (RH4), as principais massas de águas existentes 

na área de estudo apresentam, uma classificação inferior a bom para o seu estado global de 2016 a 

2021. 

De acordo com os PGRH (RH4), as principais massas de água existentes na área de estudo, o Rio Lis e o 

Rio Arunca, apresentam uma classificação razoável para o seu estado ecológico entre 2016 e 2021. De 

acordo com o PGRH 2016/2021 “o estado/potencial corresponde a uma estimativa do grau de alteração 

da estrutura e função do ecossistema devido às diferentes pressões antropogénicas e integra a avaliação 

de elementos de qualidade biológica e dos elementos de suporte aos elementos biológicos, isto é, 

químicos, fisico-químicos e hidromorfológicos. A classificação final do estado/potencial ecológico resulta 

da pior classificação obtida para cada elemento de qualidade.” 
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Conforme referido anteriormente a área de estudo abrange a sub-bacia do Mondego e a sub-bacia do 

Lis, no quadro seguinte apresentam-se os valores de escoamento médio anual para as referidas sub-

bacias intercetada pela área de estudo. 

Quadro 4-16 - Escoamento médio anual das sub-bacias e região hidrográfica (RH4) atravessada pela área de estudo. 

Região Hidrográfica/ 
Sub-bacias 

Escoamento médio anual (m3) 

20% 
(ano seco) 

50% 
(ano médio) 

80% 
(ano húmido) 

RH4 4114 6826 9770 

Mondego e Costeiras entre o Mondego e o Lis 1537 2663 3820 

Lis 140 322 492 

 

No decorrer da visita de campo foram identificadas algumas das linhas de água presentes na área de 

estudo localizadas dentro do corredor da linha elétrica (Figura 4-34). 

 

Figura 4-34 – Rio Arunca e um dos seus afluentes. 

 

4.5.1.3. ALBUFEIRAS 

Conforme observado na Figura 4-35, não existe nenhuma albufeira atravessada pela área de estudo. A 

albufeira mais próxima da área de estudo é a Albufeira Castelo do Bode, e encontra-se a uma distância 

de aproximadamente 21 km. 
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Figura 4-35 – Localização da área de estudo e a albufeira mais próxima. 

 

4.5.1.4. CAPTAÇÕES DE ÁGUA SUPERFICIAL 

De acordo com as informações fornecidas pela Agência Portuguesa do Ambiente relativas à 

Admnistração da Região Hidrográfica do Centro (ARH), não foram identificadas quaisquer captações de 

águas superficiais na área de estudo. 

 

4.5.1.5. ZONAS INUNDÁVEIS 

De acordo com o Plano de Gestão dos Riscos de Inundações (2.º Ciclo), na secção final do corredor da 

linha elétrica identifica-se a interseção, embora que bastante reduzida, de uma área de risco potencial 

significativo de inundação (ARPSI), nomeadamente a ARPSI de Leiria (Código: PTRH4ALis01). 

Quadro 4-17 - Área inundável (Km2)  

ARPSI T= 20 anos T= 100 anos T= 1000 anos 

Leiria 33,64 36,24 39,69 

 

4.5.1.6. QUALIDADE DA ÁGUA 

A área de estudo interseta cinco massas de água, devidamente descritas anteriormente, estando elas 

sujeitas a determinadas pressões, pontuais ou difusas. Embora o projeto em questão não provoque 
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alterações ao nível das pressões existentes sobre as massas de água, fica a nota de algumas das 

existentes segundo o PGRH da RH4: 

• Pressões pontuais: 

o Águas residuais urbanas 

o Instalações não DEI 

o Aquicultura 

• Pressões difusas: 

o Pecuária 

o Agricultura 

 

De forma a monitorizar o estado da água, existem ao longo de todo o território nacional, vários pontos 

de monitorização da qualidade da água. No caso não existe nenhum ponto de monitorização de águas 

superficiais dentro da área de estudo. Assim encontram-se representados na seguinte figura as estações 

de monitorização mais próximas da área de estudo. 

 

Figura 4-36 – Estações de monitorização de águas superficiais mais próximas da área de estudo. 
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Quadro 4-18 – Dados das estações de monitorização mais próximas da área de estudo. 

Estação Nome Coord_X (m) Coord_Y (m) Concelho Freguesia Bacia Rio Estado 

15E/12 
Ponte 
Chãs 

150925 313826 Leiria 
União das freguesias de  

Colmeias e Memória 
Lis 

Ribeira dos 
Milagres 

Ativa 

15E/13 
Ponte 

Colmeias 
150178 314945 Leiria 

União das freguesias de  
Colmeias e Memória 

Lis 
Ribeira dos 

Milagres 
Ativa 

15E/11 
Ponte 
Mata 

145365 314616 Leiria 
União das freguesias de  

Marrazes e Barosa 
Lis 

Ribeira dos 
Milagres 

Ativa 

15E/15 
Ponte 

Catraia 
144019 313099 Leiria 

União das freguesias de  
Marrazes e Barosa 

Lis 
Ribeira dos 

Milagres 
Ativa 

15E/16 
Ponte 

Carreira 
142124 312981 Leiria Regueira de Pontes Lis 

Ribeira dos 
Milagres 

Ativa 

15E/05 
Ponte 

Arrabalde 
141184 309472 Leiria 

União das freguesias de Leiria,  
Pousos, Barreira e Cortes 

Lis Rio Lis Ativa 

15E/10 
Ponte 
Caniço 

142317 308583 Leiria 
União das freguesias de Leiria,  

Pousos, Barreira e Cortes 
Lis Rio Lis Ativa 

15E/03 

Ponte 
Mestras/ 

Casa 
vitória 

141045 308269 Leiria 
União das freguesias de  

Parceiros e Azoia 
Lis Rio Lena Ativa 

15E/09 

Vidigal Lis 
/ S. 

Romão - 
CAPT. 39 

143315 306958 Leiria 
União das freguesias de Leiria,  

Pousos, Barreira e Cortes 
Lis Rio Lis Ativa 

 

Os parâmetros foram selecionados de acordo com os elementos químicos e físico-químicos gerais 

apresentados no documento “Critérios para a classificação do Estado das Massas de Água Superficiais – 

Rios e Albufeiras” (INAG, 2009) para a categoria “Rios” e “Albufeiras”. 

Quadro 4-19 – Parâmetros de monitorização da qualidade da água. 

  Estação de Monitorização 

Parâmetro Unidade 
15E/1

2 
15E/1

3 
15E/1

1 
15E/1

5 
15E/1

6 
15E/0

5 
15E/1

0 
15E/0

3 
15E/0

9 

Oxigénio Dissolvido mg O2/L 6,9 4,4 7,1 7,8 7,6 6,5 10,11 7,6 8 

Taxa de Sat. Oxigénio 
Dissolvido 

% sat. de 
O2 - - - - - - - - - 

CBO5 mg O2/L <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 4,8 <3,00 <3,00 

pH - 7,6 7,2 7,6 7,8 7,7 7,9 7,9* 8,1 8,2 

Nitratos mg NO3/L 16 3,2 26 25 25 13 7 12 15 

Azoto amoniacal mg NH4/L <0,1 0,27 0,37 0,13 0,33 0,64 0,45 0,69 <0,100 

Fosforo Total mg P/L <0,1 1,21 0,5 0,88 0,93 0,43 0,47 0,26 0,048 

Ano dos dados 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2020 2021 2021 
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*Dado referente ao ano de 2015 

Importa referir que de acordo com os dados presentes no SNIAMB relativos às zonas delimitadas para 

consumo humano de águas superficiais, a área de estudo não se encontra sobre nenhuma das referidas 

zonas. 

De acordo com o 2º Ciclo do PGRH da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis, é possível 

identificar os estados químico e ecológico das massas de água intersetadas pela área de estudo. O 

quadro sintetiza as características qualitativas das massas de água referidas. 

 

Quadro 4-20 – Estado qualitativo das massas de água intersetadas pela área de estudo. 

Massa de 
água 

Código Estado ecológico 
Estado 

quimico 
Estado global 

Ribeira 
de 

Valmar 
PT04MON0701 Bom Bom Bom e Superior 

Rio 
Arunca 

PT04MON0680 Razoável Bom Inferior a bom 

Ribeira 
de 

Agudim 
PT04LIS0710 Razoável Bom Inferior a bom 

Ribeiro 
dos 

Frades 
PT04LIS0711 Bom Bom Bom e Superior 

Rio Lis PT04LIS0709B Razoável Bom Inferior a bom 

 

 

4.5.2. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

4.5.2.1. ENQUADRAMENTO HIDROGEOLÓGICO REGIONAL 

De acordo com a cartografia dos Sistemas Aquíferos de Portugal Continental, a área de implantação do 

Projeto localiza-se na unidade hidrogeológica da Orla Ocidental, ver figura seguinte: 
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Figura 4-37 – Enquadramento Hidrogeológico de Portugal. 

 

A área de estudo localiza-se na Orla Ocidental que é essencialmente composta por rochas calcárias e por 

rochas detríticas. No que respeita à circulação da água subterrânea na Orla Ocidental, existem dois tipos 

específicos de sistemas aquíferos: aquíferos cársicos e aquíferos porosos.  

Os sistemas aquíferos cársicos, têm circulação condicionada por estruturas cársicas originadas pela 

dissolução de calcários e dolomitos, esta dissolução ocorre por infiltração das águas pluviais ao longo de 

fendas ou outras aberturas, onde circulam, alargando-as constantemente, o que contribui para o 

aumento da circulação subterrânea e para a contínua intensificação deste processo. A infiltração e o 

escoamento elevado, pelas estruturas cársicas, tornam estes aquíferos particularmente vulneráveis à 

poluição, com baixíssimo poder autodepurador e com rápida disseminação de possíveis contaminantes. 

Os sistemas aquíferos porosos, são suportados por formações detríticas e apresentam uma grande 

heterogeneidade, pelo que as condições hidrogeológicas variam em função das camadas captadas e da 

localização das mesmas. Neste tipo de aquífero, a circulação da água ocorre através dos poros 

existentes entre os grãos que compõem as rochas. 
 

 

 

4.5.2.2. ENQUADRAMENTO HIDROGEOLÓGICO LOCAL 

Embora estejam definidos estes dois tipos de sistemas aquíferos como característicos da Orla Ocidental, 

devido às suas particularidades hidrogeológicas estão definidos sistemas aquíferos individualizados e 
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devidamente delimitados, sendo que a área de estudo intersecta três desses sistemas aquíferos: 

O14 – Pousos – Caranguejeira 

O15 – Ourém 

O29 – Louriçal 

Na Figura 4-38 apresenta-se a localização da área de estudo e dos referidos sistemas aquíferos. 

 

Figura 4-38  – Localização da área de estudo nos sistemas aquíferos individualizados. 

A área de estudo do Parque Eólico de Corrediço atravessa parcialmente o sistema aquífero de Ourém, 

cerca de 50% do setor Este do corredor da linha elétrica não se encontra na área de nenhum sistema 

aquífero individualizado, aproximadamente 25% do setor Oeste do corredor interseta o sistema 

aquífero do Louriçal, enquanto a restante área do corredor atravessa o sistema aquífero de Pousos-

Caranguejeira. 

O Sistema Aquífero de Pousos-Caranguejeira ocupa uma área de cerca de 102 km². Caracteriza-se por 
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ser um sistema aquífero multicamada, poroso, sendo praticamente inexistente a conexão hidráulica 

entre os diferentes níveis devido às elevadas espessuras de argila. A alimentação deste sistema aquífero 

ocorre por recarga direta, situando-se a área de alimentação na formação aquífera principal, os arenitos 

cretácicos (Arenitos do Carrascal), embora algumas captações aproveitem parte das formações 

carbonatadas do cretácico sobrejacente aos arenitos. Trata-se de um aquífero relativamente pouco 

vulnerável à contaminação por ter um tempo de residência presumivelmente longo. A transmissividade 

estimada média para este sistema aquífero é de 37 m2/dia e a mediana 18 m2/dia. 

O Sistema Aquífero de Ourém ocupa uma área de cerca de 316km2. Trata-se de um sistema aquífero 

multicamada, predominantemente confinado, de produtividade mediana, onde a formação aquífera 

dominante corresponde aos arenitos cretácicos (Arenitos do Carrascal). Neste aquífero, nas áreas 

confinadas, os furos são na sua maior parte artesianos, alguns deles repuxantes. Os valores de 

transmissividade são em média de 47 m2/dia. A alimentação deste sistema aquífero faz-se por recarga 

direta, situando-se a área de alimentação principal nas regiões altas, a norte e noroeste e, 

eventualmente, por alguma recarga proveniente das formações turonianas. Estima-se uma recarga de 

cerca de 10 hm3/ano.  

O Sistema Aquífero do Louriçal ocupa uma área de cerca de 588 km2. Considerado o sistema aquífero 

mais complexo e menos conhecido da região Centro, trata-se de um sistema multiaquífero que 

comporta três subsistemas: Cretácico, Miocénico e Plio-Quaternário. A área de estudo atravessa 

especificamente o Subsistema Cretácico, que se caracteriza por ser um aquífero essencialmente poroso 

constituído essencialmente por materiais detríticos de textura bastante variável, de produtividade 

média. A natureza argilosa das camadas que separam as várias unidades aquíferas, conferem ao sistema 

um caráter multicamada, com as características hidráulicas a variar bastante de local para local 

consoante a composição granulométrica das rochas. O Sistema Aquífero do Louriçal conta com a 

transmissividade a variar entre 86 e 1007 m²/dia. 

Importa também referir que a área de estudo se encontra sobre quatro diferentes massas de água 

subterrânea, nomeadamente: 

PTO15 – Ourém 

PTO02RH4 – Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Mondego 

PTO29 – Louriçal 
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PTO14 - Pousos-Caranguejeira 

Três das massas de água referidas são coincidentes com os sistemas aquíferos acima descritos, 

nomeadamente as de Ourém, Louriçal e Pousos-Caranguejeira. No entanto, a área de estudo interseta 

uma outra massa de água, a Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Mondego. 

A Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Mondego está inserida na Bacia Hidrográfica do rio 

Mondego, na zona designada Baixo Mondego, possuindo uma área de cerca de 330 km2 sobre várias 

formações essencialmente jurássicas. A este desta massa de água encontra-se o limite entre o Maciço 

Antigo e a Orla Ocidental Mesocenozóica. 

Na figura seguinte encontra-se a representação da área de estudo sobre o mapa das massas de água 

subterrâneas em Portugal, sendo possível identificar a massa de água sobre a qual se encontra 

determinada secção da área de estudo. 

 

Figura 4-39 – Localização da área de estudo sobre as massas de água subterrâneas. 

 

4.5.2.3. CAPTAÇÕES DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 

De acordo com a informação disponibilizada nas bases de dados do site do Sistema Nacional de 

Informação de Ambiente (SNIAmb), foram identificadas na área de estudo algumas captações públicas 
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de água subterrâneas, com perímetros de proteção definidos (imediata, intermédia e alargada), na zona 

da Boa Vista, na figura seguinte encontram-se representadas as referidas captações relativamente à 

área de estudo e corredor da linha elétrica. 

 

Figura 4-40 – Localização das captações públicas subterrâneas e respetivos perímetros de proteção existentes na 

área de estudo e envolvente. 

No quadro seguinte apresenta-se a caracterização das captações subterrâneas públicas existentes 

dentro da área de estudo. 

Quadro 4-21 – Captações subterrâneas públicas existentes na área de estudo (Fonte: SNIAmb) 

Captação M (m)* P (m)* 

AC8 147733  312397 

AC21 147704  312269 

SL4 147789  312515 

SL12 147721  312431 

JK11 147642  312477 

* Coordenadas retangulares planas no sistema Gauss — Elipsóide Internacional — datum de Lisboa. 
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Parte do corredor da linha elétrica atravessa as referidas captações, bem como os perímetros de 

proteção imediata, intermédia e alargada. 

Após análise de informação fornecida pela APA relativa à ARH Centro, foi também possível identificar 

algumas captações subterrâneas privadas em vários pontos da área de estudo, sendo a informação 

relativa a diferentes períodos de tempo indicada na legenda da Figura 4-41. 

 

Figura 4-41 – Localização das captações subterrâneas privadas. 

 

A visita de campo possibilitou a captação de imagens de algumas destas captações subterrâneas de 

água, no caso da Figura 4-42, um poço privado que se insere dentro da área de estudo do corredor da 

linha elétrica. 
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Figura 4-42 - Poço existente dentro do corredor da linha elétrica, próximo do Cemitério de Santiago de Litém. 

 

4.5.2.4. QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA 

Dentro da área de estudo foi apenas identificada uma estação de monitorização de águas subterrâneas, 

pelo que para melhor caracterização da qualidade das mesmas, foram selecionadas duas estações 

próximas à área de estudo, sendo que cada uma das estações permite caracterizar a qualidade de cada 

um dos sistemas aquíferos intersetados pela área de estudo, as características das estações encontram-

se no seguinte quadro e a localização das mesmas, na Figura 4-43. 

 

Quadro 4-22 – Estações de monitorização de águas subterrâneas (Fonte: SNIRH). 

Estação Nome Concelho Coord_X (m) Coord_Y (m) Sistema Aquífero 

285/105 SL4 Leiria 147722 312434 Pousos - Caranguejeira 

286/25 MF5 Pombal 164135 315992 Ourém 

274/84 MF4 Pombal 153324 320908 Louriçal 
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Figura 4-43 – Estações de monitorização de águas subterrâneas na área de estudo e na sua envolvente. 

 

De acordo com PGRH 4 (2016-2021), a área de estudo está inserida Zona de Captação de Água 

Subterrânea para produção de água para consumo humano. Por isso, deve seguir as normas de 

qualidade conforme o número 3 do Artigo n.º 15 do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de agosto. 

Quadro 4-23 – Classificação da qualidade da água de acordo com o DL 236/98. 

Id. Estação Classificação da Qualidade da água Parâmetros Responsáveis pela Qualidade da água 
Data dos 

dados 

285/105 A2 Oxigénio dissolvido (sat) e pH 2021 

286/25 A1 - 2015 

274/84 A1 - 2015 

 

Conforme observado no quadro acima, a qualidade da água subterrânea analisada na estação de 

monitorização que se encontra dentro da área de estudo possui uma qualidade inferior à categoria A1, 

desta forma, de acordo com o estabelecido no artigo n.º 17 do Decreto-Lei 236/98 de 1 de agosto, essas 

águas “não podem ser utilizadas para a produção de água para consumo humano, salvo quando tal seja 

expressamente autorizada, perante a falta de alternativa técnica e economicamente viáveis, e desde que 
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a água seja sujeita a um esquema de tratamento idêntico ao exigido no Anexo II.”  No entanto, nas 

outras duas estações de monitorização fora da área de estudo, a qualidade da água é classificada como 

boa para o consumo humano. 

De acordo com o SNIRH e a compilação Sistemas Aquíferos de Portugal apresenta-se seguidamente de 

forma sumária, a qualidade das águas de cada um dos sub-sistemas aquíferos atravessados pela área de 

estudo na Orla Ocidental: 

Sistema Aquífero de Ourém – Qualidade da água 

De acordo com o SNIRH, a maioria das águas deste sistema aquífero possuem mineralização total 

moderada, dureza baixa, fácies cloretada sódica ou bicarbonatada cálcica. 

De modo geral, as águas deste sistema aquífero são de boa qualidade para consumo humano, sendo 

que a maioria se encontra em cumprimento dos Valores Máximos Recomendados (VMR), e são também 

de boa qualidade para uso agrícola. A maioria, aproximadamente 80%, pertence à classe C1S1 e as 

restantes à classe C2S1 representando desta forma um perigo de salinização dos solos, baixo a médio, e 

um perigo de alcalinização dos solos baixo. 

Sistema Aquífero de Pousos-Caranguejeira – Qualidade da água 

De acordo com o SNIRH, as águas deste sistema aquífero são de boa qualidade para consumo humano 

uma vez que apenas o ferro apresenta alguns valores acima do VMA. 

No que respeita ao uso agrícola, as águas deste sistema aquífero são de boa qualidade para uso agrícola. 

A maioria pertence à classe C1S1 e as restantes à classe C2S1 pelo que representam um perigo de 

salinização dos solos baixo a médio e baixo perigo de alcalinização dos solos. 

Sistema Aquífero do Louriçal – Qualidade da água 

De acordo com o SNIRH, as águas do sistema aquífero Cretácico apresentam a concentração do cloreto 

e do sódio superiores ao VMR em todas as amostras e a concentração de ferro ultrapassa o VMR numa 

das amostras. 

No que respeita ao uso agrícola, as águas deste sistema aquífero são da classe C2S1 (Perigos de 

salinização médio e alcalinização baixos). A qualidade da água, de acordo com os parâmetros aqui 

considerados, respeita todos os VMRs do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. 
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A par da qualidade das águas dos aquíferos, também as massas de água são classificadas. Embora três 

delas sejam coincidentes com os sistemas aquíferos acima descritos, há que salientar que são conceitos 

distintos, e como tal, os parâmetros de qualidade são diferentes. Desta forma, apresenta-se no seguinte 

quadro o estado das massas de água subterrâneas, a nível quantitativo, químico e o seu estado global. 

 

Quadro 4-24 – Estado quantitativo, químico e global das massas de água subterrânea. 

Massa de água Código Estado quantitativo Estado quimico Estado global 

Ourém PTO15 Bom Bom Bom 

Orla Ocidental 
Indiferenciado da 

Bacia do Mondego 
PTO02RH4 Bom Bom Bom 

Louriçal PTO29 Bom Bom Bom 

Pousos-Caranguejeira PTO14 Bom Bom Bom 

 

4.6. SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO 

4.6.1. METODOLOGIA 

A caracterização da situação de referência, ao nível dos solos e capacidade de uso do solo, teve por base 

a consulta das seguintes Cartas: 

• Carta dos Solos de Portugal – Unidades Pedológicas, do Atlas do Ambiente (1971), à escala 

1:1.000.000; 

• Carta de Capacidade de Uso do Solo, do Atlas do Ambiente (1980), à escala 1:1.000.000. 

 

4.6.2. CARACTERIZAÇÃO DOS TIPOS DE SOLOS 

A origem dos solos é determinada por vários processos (físicos e/ou químicos) a que estão sujeitos, quer 

seja pelos fatores que originam o solo (material de origem, clima, relevo, organismos, tempo e ação 

humana), pelos processos pedogenéticos envolvidos na diferenciação de solos ou pela relação 

solo/condições ambiente. O conjunto e interação destes fatores dão origem à formação de diferentes 

unidades, com características físicas diferentes nos vários horizontes pedológicos.  

De acordo com a Carta de Solos do Atlas do Ambiente que resulta da Classificação da FAO/UNESCO, 
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ocorrem na área de estudo os seguintes tipos de solos: 

• Cambissolos 

o Cambissolos êutricos  

o Cambissolos cálcicos  

• Podzóis 

 

Fonte: Carta de Solos do Atlas do Ambiente 

Figura 4-44 – Tipos de solos existentes na área de estudo. 

 

De seguida descreve-se a categoria de solos presente na área de estudo, de acordo com classificação 

FAO/UNESCO: 

Cambissolos – Caracterizam-se por serem solos recentes, derivados de materiais transportados 

de outros locais pela água, vento ou gravidade, pouco evoluídos, em fase inicial de formação, 

moderadamente desenvolvidos sobre uma rocha mãe pouco a moderadamente meteorizada, 

caracterizados por terem sofrido pouca eluviação. 
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É o tipo de solo mais representado em Portugal e a sua origem é muito variada tanto em relação 

à rocha-mãe, como ao clima e relevo da zona. Na área de estudo predominam: 

o Cambissolos êutricos, correspondem aos Solos Litólicos Não Húmicos Pouco 

Insaturados, com grau de saturação superior a 50%, pelo menos nos 50cm superiores do 

perfil. Correspondem a rochas sedimentares pós-Paleozóicas; 

o Cambissolos cálcicos, correspondem aos solos Calcários, sendo pouco evoluídos, de 

perfil AC, por vezes ABc e C, formados a partir de rochas calcárias, com percentagem 

variável de carbonatos ao longo de todo o perfil e sem as características próprias dos 

Barros. 

Podzóis – Caracterizados por serem solos ácidos, de textura grosseira e pouco férteis, mas são 

facilmente mobilizáveis e podem tornar-se produtivos quando devidamente fertilizados. Em 

Portugal existem nas regiões de Leiria, Caldas da Rainha, Ribatejo e na orla costeira Alentejana. 

 

4.6.3. CAPACIDADE DE USO 

A Carta de Capacidade de Uso é uma interpretação da Carta de Solos, em que estes são agrupados de 

acordo com as suas potencialidades e limitações, isto é, a sua capacidade para suportarem as culturas 

mais frequentemente cultivadas (com exclusão das arbustivas e arbóreas), sem que sofram deterioração 

pelos fatores de desgaste e empobrecimento, através dos cultivos anuais, perenes, florestais e vida 

selvagem. 

Segundo a Carta de Capacidade de Uso do Solo do SROA para o Atlas do Ambiente, os solos enquadram-

se nas classes abaixo indicadas, em termos de capacidade de uso do solo. 

Tabela 4-1 - Classes de Capacidade de Uso do Solo. 

Classe Características principais 

A 
- poucas ou nenhumas limitações 
- sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros 
- suscetível de utilização agrícola intensiva 

B 
- limitações moderadas 
- riscos de erosão no máximo moderados 
- suscetível de utilização agrícola moderadamente intensiva 

C 
- limitações acentuadas 
- riscos de erosão no máximo elevados 
- suscetível de utilização agrícola pouco intensiva 
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Classe Características principais 

D 

- limitações severas 
- riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados 
- não suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais 
- poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e 
exploração florestal 

E 

- limitações muito severas 
- riscos de erosão muito elevados 
- não suscetível de utilização agrícola 
- severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração 
florestal 
- ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou de 
recuperação 
- ou não suscetível de qualquer utilização 

 

A análise da capacidade de uso do solo da área de estudo teve por base a classificação da Carta de 

Capacidade de Uso do Solo do Atlas do Ambiente, à escala 1:1.000.000. De acordo com esta carta a 

capacidade de uso do solo apresenta a seguinte classificação de uso: 

Classe A – Agrícola, sem limitações 

Classe B – Agrícola, com limitações moderadas 

Classe C – Agrícola, condicionada 

Classe D – Não agrícola (florestal), com limitações moderadas 

Classe E – Não agrícola (florestal), com limitações severas 

Classe F – Não Agrícola (Florestal) 

Na figura seguinte apresenta-se a localização da área de estudo na Carta de Capacidade de Uso do Solo 

do Atlas do Ambiente, à escala 1:1.000.000. 
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Fonte: Carta Capacidade de Uso do Solo do Atlas do Ambiente 

Figura 4-45 – Classes de capacidade de uso do solo na área de estudo. 

 

Da análise da Figura 4-45, verifica-se que na área de estudo ocorrem solos da classe A – Agrícola sem 

limitações, da classe F – utilização não agrícola (florestal) e numa pequena secção, um complexo de 

classe C+F – agrícola condicionada e não agrícola (florestal). 

Na área onde se pretende instalar os aerogeradores dominam solos da classe F, enquanto no corredor 

da linha elétrica apesar de também dominarem os solos da classe F, ocorrem alternadamente solos da 

classe A e da classe C+F. Importa referir que no corredor da linha elétrica algumas das áreas 

pertencentes à classe A coincidem com as áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN) o 

que corrobora a aptidão destes terrenos para a utilização agrícola. 
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4.7. ECOLOGIA 

4.7.1. METODOLOGIA 

Flora, Habitats e vegetação 

A caracterização da flora e vegetação na área de estudo foi realizada com recurso a consulta 

bibliográfica e prospeções de campo. Para o Parque Eólico de Corrediço a visita de campo foi realizada a 

2 de maio de 2019 e, para a Linha Elétrica, a visita decorreu a 18 de abril de 2022. 

A visita de campo permitiu identificar, caracterizar e cartografar as unidades de vegetação e habitats 

presentes na área de estudo, tendo os elementos recolhidos em campo sido, posteriormente, inseridos 

num ambiente de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Permitiu ainda inventariar as espécies 

florísticas presentes, para as quais foram efetuados levantamentos florísticos em todas as unidades de 

vegetação identificadas, nomeadamente um total de 49 levantamentos sistemáticos de flora, 7 na área 

do Parque Eólico de Corrediço e 42 no corredor da Linha Elétrica (Figura 4-46). Nos percursos entre os 

levantamentos foi ainda inventariada a presença de espécies, por forma a apurar tanto quanto possível, 

a diversidade vegetal da área e aumentar a probabilidade de registar espécies com estatutos 

biogeográficos (endemismos lusitânicos e ibéricos), que se encontram ameaçadas e/ou abrangidas por 

legislação nacional. 
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Figura 4-46 – Locais dos levantamentos sistemáticos de flora. 

Para a pesquisa bibliográfica foi tida em conta a localização do projeto, como tal foram consideradas as 

quadrículas UTM 10x10km NE30, NE31 e NE41 para a área do Parque Eólico do Corrediço e, as 

quadrículas UTM 10x10km ND19, NE10, NE20, NE21, NE30 e NE31 para o corredor da Linha Elétrica 

associada. As principais fontes bibliográficas utilizadas para obter um elenco florístico da área de estudo 

foram: 

• Flora-on (Flora-On: Flora de Portugal Interactiva, 2014); 

• 4º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2013-2018) (ICNF, 2019); 

• Plantas invasoras em Portugal (Plantas invasoras em Portugal, 2022); e 

• Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental (Carapeto et al., 2020). 

A nomenclatura utilizada no elenco florístico é preferencialmente a proposta por Castroviejo et al. 
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(1986-1996) na Flora Ibérica, para os restantes taxa recorreu-se à Flora de Portugal (Franco, 1971-1998). 

 

Fauna 

A caracterização da fauna na área de estudo foi realizada com recurso a consulta bibliográfica e 

prospeção em campo. Refere-se ainda que, foi também considerada a informação recolhida no âmbito 

de estudos anteriores relacionados com o projeto em análise, concretamente para o Parque Eólico de 

Corrediço. 

As visitas de campo à área de estudo foram realizadas a 9 de maio de 2019, para o Parque Eólico de 

Corrediço e a 18 de abril de 2022 para a área do corredor da linha elétrica, a 60kV associada. Foram 

registados todos os encontros com fauna efetuados durante as prospeções de campo. Considerando 

que cada grupo faunístico tem características comportamentais distintas, foi utilizado o método de 

amostragem mais adequado para cada grupo, consoante as suas características ecológicas, 

encontrando-se descrito em seguida. 

Os anfíbios foram amostrados por prospeção visual nas linhas de água que atravessam a área de estudo. 

Para a amostragem de répteis foram também prospetas as linhas de água, assim como áreas secas com 

rochas expostas e árvores maturas com buracos nos troncos. Para a amostragem de mamíferos não 

voadores, foram procurados indícios de presença (dejetos, pegadas) ao longo de transectos lineares, 

tendo sido amostrados 7 transectos na área do PE de Corrediço (Figura 4-47). 

No caso das aves a amostragem foi efetuada por meio de pontos de escuta e observação com as 

seguintes características: 

• Pontos de observação e escuta para deteção de aves em geral, com duração de cinco minutos, 

nos biótopos mais representativos da área de estudo (Bibby et al., 1992); 

• Pontos de observação para aves de rapina, com duração de uma hora, localizados em locais 

altos e de boa visibilidade da área em seu redor (Hardey et al., 2006). 

Foram realizados um total de 29 pontos de amostragem de aves em geral, 4 pontos na área do Parque 

Eólico do Corrediço e 25 pontos no corredor da Linha Elétrica. Relativamente à amostragem de aves de 

rapina, foram realizados um total de 5 pontos de observação: 1 ponto na área do Parque Eólico do 

Corrediço e 4 pontos no corredor da Linha Elétrica (Figura 4-47). A análise dos dados recolhidos permitiu 

o cálculo da abundância (número de indivíduos/contactos) e riqueza específica (número de espécies) 

relativas por ponto e por biótopo, para um raio de 100m e 250m em redor dos pontos de amostragem 

de aves em geral, respetivamente. 

Para o grupo dos quirópteros, no âmbito de estudos anteriores para o Parque Eólico do Corrediço, 

foram realizadas amostragens específicas, nomeadamente amostragens acústicas com detetor de 

ultrassons ao nível do solo na área de implantação do Parque Eólico, e prospeção e avaliação de 
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ocupação de abrigos de quirópteros num raio de 10 km ao redor da área de implantação do Parque 

Eólico.  

Para as amostragens de ultrassons foram realizados 7 pontos de escuta na área de implantação do 

Parque Eólico do Corrediço (Figura 4-47). A distribuição espacial dos pontos de amostragem teve em 

conta a localização prevista para os aerogeradores e os principais biótopos existentes na área de estudo 

do Parque Eólico. 

As amostragens acústicas consistiram no registo das emissões sonoras dos quirópteros que surgiram na 

área de deteção do microfone, durante um período de 10 minutos. Acoplado ao detetor utilizou-se um 

gravador áudio onde se guardaram as emissões sonoras registadas, para posteriormente serem 

analisadas e identificadas as respetivas espécies. 

A amostragem decorreu nas três a quatro primeiras horas após o pôr-do-sol. Não foram realizadas 

amostragens em condições meteorológicas adversas, nomeadamente chuva, nevoeiro e vento de 

intensidade superior a 5,0 m/s (ICNF, 2017). 

O detetor de ultrassons utilizado foi o modelo D240X da Pettersson Elektronik AB (com gama de 

frequências 10 a 120 kHz) em modo “tempo expandido” (o som é reproduzido a uma velocidade 10 

vezes inferior, tornando-o audível sem que haja alteração das características originais). As emissões 

sonoras foram armazenadas num gravador digital modelo GMINI 402 da Archos. 

A identificação de quirópteros através das suas emissões sonoras é uma técnica bastante utilizada em 

estudos de atividade destes mamíferos, tendo como principal vantagem o facto de não lhes causar 

qualquer tipo de perturbações (Ahlén, 2004; Ahlén & Baagoe, 1999; Catto, 1994; Fenton & Bell, 1981; 

Russo & Jones, 2003; Sherwin et al., 2000; Vaughnan et al., 1997). No entanto, a utilização desta técnica 

apresenta várias dificuldades, nomeadamente as que estão relacionadas com a detetabilidade (por 

exemplo, existem espécies que emitem sinais muito fracos [Plecotus sp.] ou com frequências muito 

elevadas [Rhinolophus sp.] e por isso facilmente dissipáveis, o que torna praticamente impossível a sua 

deteção) e com a identificação (há espécies com vocalizações muito idênticas, como Miniopterus 

schreibersii e Pipistrellus pygmaeus, o que pode impossibilitar a sua distinção através das emissões 

sonoras).  

Durante as amostragens foram recolhidos ainda dados ao nível do solo referentes ao vento (intensidade 

e orientação), à temperatura do ar e à humidade relativa. Estes dados foram obtidos no início das 

amostragens em cada ponto, com um anemómetro de bolso modelo SKYMATE SM-18, da Speedtech 

Instruments e uma bússola do tipo militar.  

Na avaliação da atividade contabilizou-se o número de encontros (sequência de pulsos associados à 

passagem de um quiróptero no espaço amostrado pelo microfone) e determinou-se o tipo de pulsos 

emitidos (pulsos de navegação, de alimentação e/ou sociais). 

A análise dos registos sonoros dos quirópteros detetados foi efetuada de forma semiautomática através 

da utilização de um programa desenvolvido pela Plecotus – Estudos Ambientais Unip. Lda (Silva et al., 
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2014) e sempre que necessário, de forma manual/tradicional com recurso ao programa de análise de 

sons Batsound Pro – Sound Analysis, da Pettersson Elektronik AB. 

No programa de análise semiautomática são retirados 19 parâmetros caracterizadores dos pulsos (16 

parâmetros espectrais e três parâmetros temporais). Posteriormente foi efetuada uma comparação 

probabilística (Redes Neuronais Artificiais) entre esses parâmetros e uma base de dados de referência, 

de acordo com o modelo proposto por Silva et al. (2013). As Redes Neuronais Artificiais atribuem aos 

pulsos uma espécie ou grupo de espécies, com uma probabilidade de certeza associada. Os resultados 

do modelo de classificação apresentam uma sensibilidade média de 95% e um erro médio de 4%. Só são 

consideradas como corretas as classificações do modelo com uma probabilidade superior a 70%. 

A base de dados de referência de vocalizações de quirópteros inclui mais de 16.000 pulsos individuais 

referentes a cerca de 1.400 indivíduos dos géneros Rhinolophus, Myotis, Pipistrellus, Nyctalus, Eptesicus, 

Barbastella, Plecotus, Miniopterus e Tadarida, capturados em Portugal continental. As capturas foram 

efetuadas à saída de abrigos ou no exterior, tendo as gravações ocorrido após a identificação 

morfológica e libertação dos indivíduos capturados. 

Todas as identificações produzidas pelo programa semiautomático foram revistas, utilizando-se como 

referência os trabalhos de Barlow & Jones (1997a; 1997b), Pfalzer & Kusch (2003), Rainho et al. (2013), 

Russ (2012), Russo & Jones (1999) e Zingg (1990). 

As gravações que o modelo não conseguiu analisar, com identificações consideradas erradas pelo 

revisor ou com uma probabilidade inferior a 70%, foram analisadas por métodos manuais/tradicionais. 

Nestes casos, na identificação das espécies teve-se em conta as seguintes variáveis sonoras: 

• tipo de frequência: frequência modulada (FM – pulsos de curta duração em que há uma rápida 

variação de frequência ao longo do tempo), frequência quase constante (QCF – pulsos que 

mantêm a frequência quase constante ao longo do tempo) ou combinações das duas (FM-CF ou 

CF-FM – pulsos que apresentam porções com variação brusca de frequência, seguidos ou 

antecedidos de poções de frequência quase constante ao longo do tempo); 

• frequência de máxima energia (FmaxE, kHz): frequência emitida com maior intensidade; 

• gama de frequências (BW, kHz); diferença entre a frequência máxima (Fmax) e a frequência 

mínima (Fmin); 

• duração do pulso (Δtp, ms): intervalo de tempo entre o início e o fim de um pulso; 

• intervalo entre pulsos (INT, ms): intervalo de tempo entre o início de um pulso e o início do 

pulso seguinte; 

• taxa de repetição (TR, Hz): taxa com que são emitidos os pulsos (TR=1/INT).  

Com a prospeção de abrigos pretendeu-se determinar os locais que, na área de influência do projeto, 
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possuíam condições para servir de abrigo a quirópteros (minas, pontes de pedra, escarpas interiores, 

edifícios abandonados, etc.), verificar se estes eram utilizados, identificar as espécies e quantificar o 

número de indivíduos presentes. 

A prospeção foi efetuada num raio de aproximadamente 10km ao redor da linha de aerogeradores do 

Parque Eólico, com base na análise de cartografia e consulta bibliográfica. Sempre que possível, a 

avaliação da presença de quirópteros foi efetuada através de visitas diurnas: 
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Figura 4-47 – Locais de amostragem de fauna. 

 

Devido às características comportamentais de muitas espécies faunísticas (e.g. elevada mobilidade, 

comportamentos esquivos, diferentes fenologias, diferentes períodos de atividade), apenas foi possível 

detetar a presença de algumas das espécies potenciais na área de estudo. Contudo, através dos habitats 

existentes é ainda possível avaliar o elenco da fauna com ocorrência potencial. 

Para a pesquisa bibliográfica foi tida em conta a localização do projeto, como tal foram consideradas as 

quadrículas UTM 10x10km NE30, NE31 e NE41 para a área do parque eólico de Corrediço e, as 

quadrículas UTM 10x10km ND19, NE10, NE20, NE21, NE30 e NE31 para o corredor da Linha Elétrica 

associada. As principais fontes bibliográficas utilizadas para obter um elenco faunístico da área de 

estudo encontram-se listadas no Quadro 4-25. 

Quadro 4-25 - Principais fontes de informação utilizadas para a inventariação de fauna. 

Grupo Fonte 

Herptofauna Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010) 

Avifauna 

Altas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008) 

Altas das Aves Invernantes e Migradoras de Portugal (Equipa 

Atlas, 2018) 

Relatório sobre a distribuição das aves noturnas em Portugal 

(GTAN-SPEA, 2018) 

Aves Exóticas que nidificam em Portugal Continental (Matias, 

2002) 

Ebird (Ebird, 2022) 

Relatório Nacional do Artigo 12º da Diretiva Aves (2008-2012) 

(ICNF, 2014a) 

Aves e morcegos 

Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação 

de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia 

elétrica e à informação geográfica associada (ICNB,2010a) 

Shapes de Áreas Críticas e Muito Críticas associadas ao 

Manual para a monitorização de impactes de Linhas de Muito 

Alta Tensão sobre a avifauna e avaliação da eficácia das 

medidas de mitigação (ICNF e CIBIO, 2020) 

Mamíferos Atlas de Mamíferos de Portugal (Becantel et al., 2019) 
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Grupo Fonte 

Atlas dos Morcegos de Portugal Continental (Rainho et al., 

2013) 

Análise dos dados do Programa de Monitorização de Abrigos 

Subterrâneos de Importância Nacional de Morcegos (1988-

2012) (ICNF, 2014b) 

Plano Nacional de Conservação dos Morcegos Cavernícolas 

(Palmeirim & Rodrigues, 1992) 

Todos os grupos 
3º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-

2012) (ICNF, 2013) 

 

A fonte da terminologia e nomenclatura utilizadas para cada grupo faunístico varia, tal como listados 

abaixo: 

• Anfíbios e répteis: Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010); 

• Aves: Handbook of the Birds of the World (HBW & BirdLife International, 2017); 

• Quirópteros: Nomes comuns dos morcegos Europeus segundo a EUROBATS (Lina, 2016); e 

• Restantes mamíferos: Atlas de Mamíferos de Portugal (Becantel et al., 2019). 

4.7.2. ÁREAS SENSÍVEIS 

A área de estudo não se sobrepõe com nenhuma das áreas integradas no Sistema Nacional de Áreas 

Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro ou outras de relevância ecológica (e.g. Important Bird 

Areas [IBAs]) (Figura 4-48). Contudo, na sua envolvente, (considerando um buffer de 20km, existem 

áreas incluídas no SNAC ou outras de relevância ecológica, nomeadamente (Figura 4-48): 

• Zona Especial de Conservação (ZEC) Azabuxo/Leiria (PTCON0046), que se localiza a cerca de 10m 

a sul do extremo sul do corredor da linha elétrica; 

• ZEC Sicó/Alvaiázere (PTCON0045), que dista cerca de 2,5km da área do Parque Eólico do 

Corrediço e a 3,4km a norte do corredor da linha elétrica; 

• ZEC Serra de Aire e Candeeiros (PTCON0015), que se localiza a cerca de 10,3km a sul do 

corredor da linha elétrica; 

• Parque Natural Serra de Aire e Candeeiros, a cerca de 14,5km a sul do corredor da linha elétrica; 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação de 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 
   

 

 
AM22015 
Versão 01  
set-22 
      139 
 

• Zona de Proteção Especial (ZPE0060) Aveiro/Nazaré (PTZPE), a cerca de 19,7km a oeste do 

corredor da linha elétrica. 

 

Figura 4-48 – Áreas classificadas e sensíveis presentes na envolvente da área de estudo. 

 

É ainda de referir que, a extremidade sul do corredor da linha elétrica interseta o corredor ecológico 
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designado por Gândaras Sul (Figura 4-49). Não foram identificados exemplares de arvoredo de interesse 

público na área de estudo global, localizando-se o mais próximo a cerca de 275m a sul da área de estudo 

do Parque Eólico. 

 

Figura 4-49 – Corredores ecológicos e arvoredo de interesse público atravessados pelo corredor da linha elétrica. 

 

4.7.3. BIOGEOGRAFIA 

A distribuição dos elementos florísticos e vegetação é influenciada pelas características edáficas e 
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climáticas da região, sendo possível enquadrar a vegetação com base na biogeografia (Costa et al., 

1998). A biogeografia permite a compreensão da distribuição das espécies florísticas e em conjunto com 

a fitossociologia, possibilitam a caracterização das comunidades vegetais presentes numa dada região. 

Em termos bioclimácicos, a região em que se engloba a área de estudo do Parque Eólico e parte do 

corredor da linha elétrica encontra-se, no andar mesomediterrânico inferior húmido a sub-húmido e a 

parte final do corredor da linha no andar termomediterrânico de ombroclima sub-húmido a húmido 

(Costa et al. 1998). De acordo com Costa et al. 1998, os esquemas sintaxonómicos das regiões em que 

se engloba a área de estudo são os seguintes: 

Reino Holártico 

Região Mediterrânica 

Sub-região Mediterrânica Ocidental 

Superprovíncia Mediterrânica Ibero-atlântica 

Província Gaditano-Onubo-Algarviense 

Sector Divisório Português 

Subsector Oeste-Estremenho 

 Superdistrito Estremenho 

Sector Divisório Português 

Subsector Beirense Litoral 

A área de estudo do Parque Eólico e parte do corredor da linha elétrica englobam-se no Superdistrito 

Estremenho. O Superdistrito Estremenho é dominado por rochas calcárias, havendo também algumas 

bolsas de arenitos. As zonas mais altas deste Superdistrito dizem respeito a serras calcárias que não 

ultrapassam os 670m. O litoral costeiro tem altitudes menores e relevo ondulado com pequenas colinas. 

Algumas das espécies que caracterizam este Superdistrito são Asplenium ruta-muraria, Biarum 

arundanum, Cleonia lusitanica, Micromeria juliana, Narcissus calcicola, Quercus rotundifolia e Scabiosa 

turolensis. Este Superdistrito possui com séries de floresta original a do carvalho-cerquinho (Arisaro-

Querceto broteroi), a do sobreiro (Asparago aphylli-Querceto suberis) e a mesomiterrânica sub-húmida 

de bosques de azinheira em solos derivados de calcários (Lonicero implexae/Quercetum 

rotundifoliae/Quercetum cocciferae-airensis/Teucrium capitatae-Thymetum sylvestris). A vegetação 
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rupícola calcícola é distinta neste Superdistrito e representada por Asplenietalia petrachae-Narciso 

calcicolae-Asplenietum ruta-murariae. Também o juncal de solos calcários mal drenados Juncetum 

acutifloro-valvati está também presente (Costa et al., 1998). 

A parte final do corredor da linha engloba-se no subsetor Beirense Litoral. O subsetor Beirense Litoral é 

dominado por solos siliciosos e relevos planos, nas zonas mais litorais que se estendem do litoral de 

Leria à Ria de Aveiro. São espécies diferenciais deste subsetor Erica cinerea, Halimium alyssoides, 

Halimium ocymoides e Pseudarrhremnatherum longifolium. O Narcissus scaberulus é endémico do 

subsetor. Esta é a zona por excelência dos carvalhais termófilos de Rusco aculeati-Quercetum roboris 

viburnetosum tini. Na orla dos carvalhais ocorre a comunidade endémica dominada pelo azereiro 

(Prunus lusitanica), Frangulo alnae-Prunetum lusitanicae. Estas comunidades arbustivas contatam 

frequentemente com o amial mesofítico Scrophulario-Alnetum glutinosae. Uma das etapas de regressão 

do carvalhal mais comum é o urzal Ulici minoris-Ericetum umbellatae. Grande parte do subsetor é 

ocupado por bosques de sobreiro, Asparago aphylli-Quercetum suberis, e suas etapas subseriais: Erico-

Quercetm lusitanicae e Lavandulo luisieri-Ulicetum jussiaei ulicetosum minoris. São endémicos do 

subsetor a subassociação Ulicetosum minoris da associação Lavandulo luisieri-Ulicetum jussiaei e os 

bosques do Arisaro-Quercetum broteroi quercetosum roboris, que ocorrem nos calcários descalcificados 

da zona (Costa et al., 1998). 

 

4.7.4. FLORA 

O elenco florístico para a área de estudo engloba 648 espécies de flora (Tabela 4-2), 447 espécies para a 

área de estudo do Parque Eólico do Corrediço e 531 espécies para o corredor da linha elétrica. O elenco 

florístico abrange espécies de 103 famílias. As famílias mais bem representadas na área de estudo são as 

seguintes: Asteraceae e Fabaceae (Figura 4-50). Durante a visita de campo foi possível confirmar a 

presença de 151 espécies: 91 na área de estudo do Parque Eólico do Corrediço e 145 no corredor da 

linha elétrica. 

Tabela 4-2 -Espécies de flora elencadas para a área de estudo (Ocorrência: C – confirmada, X – potencial). 

Família Nome científico 
Ocorrência 

PE LE 

Actinidiaceae Actinidia deliciosa  C 

Acanthaceae Acanthus mollis  X 

Aizoaceae Carpobrotus edulis C  

Alismataceae Alisma lanceolatum  X 
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Família Nome científico 
Ocorrência 

PE LE 

Alismataceae Alisma plantago-aquatica X  

Alismataceae Baldellia repens X  

Amaranthaceae Beta maritima C C 

Amaranthaceae Chenopodium ambrosioides C  

Amaryllidaceae Allium ampeloprasum X X 

Amaryllidaceae Allium massaessylum X  

Amaryllidaceae Allium neapolitanum X X 

Amaryllidaceae Allium paniculatum X X 

Amaryllidaceae Allium roseum X X 

Amaryllidaceae Allium sphaerocephalon X X 

Amaryllidaceae Allium vineale X  

Amaryllidaceae Leucojum autumnale X X 

Amaryllidaceae Leucojum trichophyllum  X 

Amaryllidaceae Narcissus bulbocodium X X 

Amaryllidaceae Narcissus calcicola X X 

Amaryllidaceae Narcissus papyraceus X  

Amaryllidaceae Narcissus tazetta  C 

Amaryllidaceae Pancratium maritimum X  

Anacardiaceae Pistacia lentiscus C C 

Anacardiaceae Pistacia terebinthus X  

Apiaceae Ammi majus  X 

Apiaceae Ammi visnaga X  

Apiaceae Apium nodiflorum C C 

Apiaceae Bupleurum gerardi X X 

Apiaceae Bupleurum rigidum X X 

Apiaceae Bupleurum tenuissimum X  

Apiaceae Carum verticillatum  X 

Apiaceae Chaerophyllum temulum  X 

Apiaceae Daucus carota C C 

Apiaceae Daucus muricatus X  

Apiaceae Eryngium campestre  X 

Apiaceae Eryngium dilatatum X X 

Apiaceae Ferula communis subsp. catalaunica  X 

Apiaceae Foeniculum vulgare C C 

Apiaceae Heracleum sphondylium  X 

Apiaceae Hydrocotyle vulgaris X  

Apiaceae Margotia gummifera  X 

Apiaceae Oenanthe crocata C C 
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Família Nome científico 
Ocorrência 

PE LE 

Apiaceae Orlaya daucoides X  

Apiaceae Peucedanum lancifolium X X 

Apiaceae Pimpinella villosa X X 

Apiaceae Prangos trifida X  

Apiaceae Pseudorlaya minuscula C  

Apiaceae Ridolfia segetum  X 

Apiaceae Scandix pecten-veneris X X 

Apiaceae Seseli tortuosum X  

Apiaceae Smyrnium olusatrum  X 

Apiaceae Smyrnium perfoliatum X X 

Apiaceae Thapsia minor X X 

Apiaceae Thapsia villosa X X 

Apiaceae Torilis arvensis X C 

Apiaceae Torilis nodosa X  

Apocynaceae Nerium oleander C  

Apocynaceae Vinca difformis X X 

Apocynaceae Vinca major X C 

Apocynaceae Vincetoxicum nigrum X X 

Araceae Arisarum simorrhinum X X 

Araceae Arum italicum X X 

Araceae Lemna gibba X  

Araceae Lemna minor  X 

Araceae Zantedeschia aethiopica  C 

Araliaceae Hedera hibernica X C 

Arecaceae Washingtonia robusta  C 

Aristolochiaceae Aristolochia paucinervis X X 

Asparagaceae Agave americana C  

Asparagaceae Asparagus acutifolius  X 

Asparagaceae Asparagus aphyllus X X 

Asparagaceae Bellevalia trifoliata  X 

Asparagaceae Hyacinthoides hispanica X X 

Asparagaceae Muscari comosum X X 

Asparagaceae Muscari neglectum X  

Asparagaceae Ornithogalum broteroi  X 

Asparagaceae Ornithogalum narbonense X X 

Asparagaceae Ornithogalum orthophyllum X X 

Asparagaceae Ruscus aculeatus C C 

Asparagaceae Scilla hyacinthoides  X 
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Família Nome científico 
Ocorrência 

PE LE 

Asparagaceae Scilla monophyllos X  

Asparagaceae Scilla ramburei  X 

Asparagaceae Urginea maritima X C 

Aspleniaceae Asplenium onopteris X X 

Aspleniaceae Asplenium ruta-muraria X X 

Aspleniaceae Asplenium trichomanes X X 

Aspleniaceae Ceterach officinarum X X 

Asteraceae Achillea ageratum X X 

Asteraceae Achillea millefolium X X 

Asteraceae Aetheorhiza bulbosa X X 

Asteraceae Ageratina adenophora  X 

Asteraceae Andryala integrifolia X X 

Asteraceae Arctotheca calendula C X 

Asteraceae Aster squamatus  X 

Asteraceae Asteriscus aquaticus X X 

Asteraceae Bellis perennis C C 

Asteraceae Bellis sylvestris X X 

Asteraceae Bidens aurea X  

Asteraceae Bidens frondosa X  

Asteraceae Calendula arvensis C C 

Asteraceae Carduncellus caeruleus  X 

Asteraceae Carduus lusitanicus subsp. broteroi X X 

Asteraceae Carduus tenuiflorus X X 

Asteraceae Carlina hispanica X X 

Asteraceae Carthamus lanatus X X 

Asteraceae Centaurea africana  X 

Asteraceae Centaurea exarata  X 

Asteraceae Centaurea melitensis X X 

Asteraceae Centaurea pullata X X 

Asteraceae Chamaemelum fuscatum X X 

Asteraceae Chamaemelum mixtum C C 

Asteraceae Cheirolophus sempervirens X X 

Asteraceae Cheirolophus uliginosus  X 

Asteraceae Chrysanthemum coronarium C  

Asteraceae Chrysanthemum segetum X  

Asteraceae Cichorium intybus X C 

Asteraceae Cirsium arvense X X 

Asteraceae Cirsium filipendulum  X 
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Família Nome científico 
Ocorrência 

PE LE 

Asteraceae Cirsium palustre  X 

Asteraceae Cirsium vulgare X X 

Asteraceae Cirsium welwitschii  X 

Asteraceae Coleostephus myconis C C 

Asteraceae Conyza sumatrensis  C 

Asteraceae Crepis capillaris X  

Asteraceae Crepis vesicaria C C 

Asteraceae Cynara cardunculus X X 

Asteraceae Cynara humilis X C 

Asteraceae Dittrichia viscosa C C 

Asteraceae Erigeron karvinskianus X X 

Asteraceae Galactites tomentosus C C 

Asteraceae Galinsoga parviflora  X 

Asteraceae Hedypnois cretica X  

Asteraceae Helichrysum stoechas X X 

Asteraceae Hypochaeris radicata C C 

Asteraceae Inula conyza X X 

Asteraceae Klasea integrifolia subsp. monardii  X 

Asteraceae Lactuca serriola X C 

Asteraceae Lapsana communis  X 

Asteraceae Leontodon taraxacoides C C 

Asteraceae Lepidophorum repandum  X 

Asteraceae Leuzea conifera X X 

Asteraceae Leuzea longifolia  X 

Asteraceae Logfia minima X  

Asteraceae Mantisalca salmantica X X 

Asteraceae Pallenis spinosa X X 

Asteraceae Phagnalon saxatile X X 

Asteraceae Picris echioides C C 

Asteraceae Pseudognaphalium luteo-album X C 

Asteraceae Pulicaria odora X X 

Asteraceae Reichardia intermedia  X 

Asteraceae Reichardia picroides X X 

Asteraceae Rhagadiolus edulis X  

Asteraceae Rhagadiolus stellatus  X 

Asteraceae Scolymus hispanicus X X 

Asteraceae Scorzonera humilis  X 

Asteraceae Senecio jacobaea X C 
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Família Nome científico 
Ocorrência 

PE LE 

Asteraceae Senecio minutus X X 

Asteraceae Senecio vulgaris C C 

Asteraceae Silybum marianum X X 

Asteraceae Sonchus asper X C 

Asteraceae Sonchus oleraceus  C 

Asteraceae Staehelina dubia X X 

Asteraceae Tanacetum mucronulatum X X 

Asteraceae Tolpis barbata  X 

Asteraceae Tragopogon porrifolius  X 

Asteraceae Urospermum picroides X X 

Asteraceae Xanthium strumarium X  

Betulaceae Alnus glutinosa  X 

Betulaceae Corylus avellana  X 

Blechnaceae Blechnum spicant X  

Boraginaceae Anchusa azurea X X 

Boraginaceae Borago officinalis X C 

Boraginaceae Cerinthe major X X 

Boraginaceae Cynoglossum clandestinum X X 

Boraginaceae Cynoglossum creticum X  

Boraginaceae Echium plantagineum C C 

Boraginaceae Echium tuberculatum X  

Boraginaceae Lithodora prostrata X X 

Boraginaceae Myosotis discolor  X 

Boraginaceae Neatostema apulum X X 

Brassicaceae Arabidopsis thaliana  X 

Brassicaceae Arabis planisiliqua X  

Brassicaceae Arabis sadina X X 

Brassicaceae Barbarea vulgaris X  

Brassicaceae Biscutella valentina X X 

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris C C 

Brassicaceae Cardamine hirsuta  X 

Brassicaceae Coronopus didymus  X 

Brassicaceae Hirschfeldia incana  X 

Brassicaceae Iberis procumbens subsp. microcarpa X  

Brassicaceae Lobularia maritima  X 

Brassicaceae Raphanus raphanistrum  X 

Brassicaceae Rapistrum rugosum  X 

Brassicaceae Rorippa nasturtium-aquaticum X C 
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Brassicaceae Sisymbrium officinale C C 

Cactaceae Opuntia maxima C C 

Campanulaceae Campanula erinus X C 

Campanulaceae Campanula lusitanica X  

Campanulaceae Campanula rapunculus X X 

Campanulaceae Lobelia urens  X 

Campanulaceae Solenopsis laurentia  X 

Campanulaceae Trachelium caeruleum  X 

Caprifoliaceae Lonicera etrusca X X 

Caprifoliaceae Lonicera implexa X C 

Caprifoliaceae Lonicera periclymenum X  

Caprifoliaceae Sambucus nigra X  

Caprifoliaceae Viburnum tinus  X 

Caryophyllaceae Arenaria conimbricensis subsp. conimbricensis X X 

Caryophyllaceae Cerastium glomeratum  X 

Caryophyllaceae Illecebrum verticillatum  X 

Caryophyllaceae Moenchia erecta X  

Caryophyllaceae Petrorhagia nanteuilii  X 

Caryophyllaceae Polycarpon tetraphyllum  X 

Caryophyllaceae Sagina apetala  X 

Caryophyllaceae Silene bellidifolia X  

Caryophyllaceae Silene disticha C  

Caryophyllaceae Silene gallica  X 

Caryophyllaceae Silene latifolia X X 

Caryophyllaceae Silene longicilia X X 

Caryophyllaceae Silene vulgaris X X 

Caryophyllaceae Spergula arvensis  X 

Caryophyllaceae Stellaria media  X 

Caryophyllaceae Velezia rigida X  

Casuarinaceae Casuarina equisetifolia  C 

Cistaceae Cistus albidus X X 

Cistaceae Cistus crispus X X 

Cistaceae Cistus ladanifer  C 

Cistaceae Cistus monspeliensis X X 

Cistaceae Cistus psilosepalus C C 

Cistaceae Cistus salviifolius X X 

Cistaceae Fumana procumbens X X 

Cistaceae Fumana thymifolia X X 
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Cistaceae Tuberaria guttata  X 

Cistaceae Tuberaria lignosa C  

Colchicaceae Colchicum lusitanum X  

Commelinaceae Tradescantia fluminensis  X 

Convolvulaceae Calystegia sepium  C 

Convolvulaceae Convolvulus althaeoides  C 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis X C 

Crassulaceae Crassula tillaea  X 

Crassulaceae Sedum album X X 

Crassulaceae Sedum anglicum X X 

Crassulaceae Sedum forsterianum X  

Crassulaceae Sedum rubens X  

Crassulaceae Sedum sediforme  X 

Crassulaceae Umbilicus rupestris X C 

Cucurbitaceae Bryonia dioica  C 

Cyperaceae Carex demissa X X 

Cyperaceae Carex divulsa X X 

Cyperaceae Carex flacca X  

Cyperaceae Carex hallerana X X 

Cyperaceae Carex laevigata  X 

Cyperaceae Carex oedipostyla  X 

Cyperaceae Carex paniculata  X 

Cyperaceae Carex pendula X X 

Cyperaceae Carex punctata  X 

Cyperaceae Cyperus eragrostis X X 

Cyperaceae Cyperus longus  X 

Cyperaceae Eleocharis multicaulis  X 

Cyperaceae Eleocharis palustris  X 

Cyperaceae Fuirena pubescens  X 

Cyperaceae Pycreus flavescens  X 

Cyperaceae Schoenoplectus lacustris  X 

Cyperaceae Schoenus nigricans  X 

Cyperaceae Scirpoides holoschoenus  C 

Cytinaceae Cytinus hypocistis X X 

Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum C C 

Dioscoreaceae Tamus communis  X 

Dipsacaceae Dipsacus comosus X  

Dipsacaceae Scabiosa atropurpurea X X 
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Droseraceae Drosera intermedia  X 

Drosophyllaceae Drosophyllum lusitanicum  X 

Equisetaceae Equisetum arvense  X 

Equisetaceae Equisetum ramosissimum  C 

Equisetaceae Equisetum telmateia  X 

Ericaceae Arbutus unedo X C 

Ericaceae Calluna vulgaris C C 

Ericaceae Erica arborea X X 

Ericaceae Erica australis X  

Ericaceae Erica ciliaris C X 

Ericaceae Erica cinerea  X 

Ericaceae Erica erigena  X 

Ericaceae Erica scoparia X X 

Ericaceae Erica umbellata C C 

Euphorbiaceae Euphorbia characias X X 

Euphorbiaceae Euphorbia exigua X X 

Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia  X 

Euphorbiaceae Euphorbia pterococca X  

Euphorbiaceae Euphorbia segetalis X X 

Euphorbiaceae Mercurialis ambigua X X 

Fabaceae Acacia dealbata C C 

Fabaceae Acacia longifolia C X 

Fabaceae Acacia melanoxylon C C 

Fabaceae Anthyllis vulneraria X X 

Fabaceae Argyrolobium zanonii X X 

Fabaceae Bituminaria bituminosa X C 

Fabaceae Coronilla glauca X C 

Fabaceae Coronilla scorpioides X X 

Fabaceae Cytisus striatus  X 

Fabaceae Dorycnium rectum  X 

Fabaceae Dorycnopsis gerardi X X 

Fabaceae Genista tournefortii subsp. tournefortii C X 

Fabaceae Genista triacanthos C C 

Fabaceae Lathyrus angulatus X  

Fabaceae Lathyrus annuus  X 

Fabaceae Lathyrus aphaca X X 

Fabaceae Lathyrus cicera X  

Fabaceae Lathyrus clymenum  X 
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Fabaceae Lathyrus hirsutus  X 

Fabaceae Lathyrus latifolius X  

Fabaceae Lathyrus nudicaulis  X 

Fabaceae Lathyrus ochrus  X 

Fabaceae Lathyrus sylvestris X X 

Fabaceae Lotus glaber  X 

Fabaceae Lotus pedunculatus X X 

Fabaceae Lupinus luteus  C 

Fabaceae Lupinus micranthus X  

Fabaceae Medicago arabica  X 

Fabaceae Medicago lupulina  X 

Fabaceae Medicago minima X X 

Fabaceae Medicago orbicularis X C 

Fabaceae Medicago polymorpha C C 

Fabaceae Medicago sativa  C 

Fabaceae Melilotus indicus X  

Fabaceae Melilotus officinalis  X 

Fabaceae Ononis mitissima X X 

Fabaceae Ononis pusilla X X 

Fabaceae Ononis reclinata X X 

Fabaceae Ononis spinosa X X 

Fabaceae Ornithopus compressus X  

Fabaceae Pterospartum tridentatum C C 

Fabaceae Scorpiurus sulcatus X X 

Fabaceae Scorpiurus vermiculatus C C 

Fabaceae Spartium junceum X  

Fabaceae Trifolium angustifolium X C 

Fabaceae Trifolium arvense C C 

Fabaceae Trifolium campestre X X 

Fabaceae Trifolium cherleri X  

Fabaceae Trifolium dubium  X 

Fabaceae Trifolium glomeratum X X 

Fabaceae Trifolium pratense  C 

Fabaceae Trifolium repens C C 

Fabaceae Trifolium resupinatum  X 

Fabaceae Trifolium scabrum X  

Fabaceae Trifolium stellatum X C 

Fabaceae Trifolium tomentosum  X 
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Fabaceae Ulex europaeus subsp. Latebracteatus C C 

Fabaceae Ulex jussiaei X X 

Fabaceae Ulex minor X  

Fabaceae Vicia angustifolia C C 

Fabaceae Vicia benghalensis  X 

Fabaceae Vicia disperma  X 

Fabaceae Vicia lutea X X 

Fabaceae Vicia pubescens X  

Fabaceae Vicia sativa  C 

Fagaceae Castanea sativa C  

Fagaceae Quercus coccifera C C 

Fagaceae Quercus faginea C C 

Fagaceae Quercus lusitanica  X 

Fagaceae Quercus pyrenaica X  

Fagaceae Quercus robur  X 

Fagaceae Quercus rotundifolia C X 

Fagaceae Quercus suber C C 

Gentianaceae Blackstonia perfoliata C C 

Gentianaceae Centaurium erythraea C C 

Gentianaceae Centaurium maritimum  X 

Gentianaceae Centaurium tenuiflorum X X 

Gentianaceae Cicendia filiformis  X 

Geraniaceae Erodium cicutarium X X 

Geraniaceae Erodium malacoides X C 

Geraniaceae Erodium moschatum X  

Geraniaceae Geranium columbinum X X 

Geraniaceae Geranium dissectum X X 

Geraniaceae Geranium lucidum X  

Geraniaceae Geranium molle  C 

Geraniaceae Geranium purpureum X X 

Geraniaceae Geranium rotundifolium X X 

Geraniaceae Geranium sanguineum  X 

Haloragaceae Myriophyllum verticillatum  X 

Hypericaceae Hypericum humifusum  X 

Hypericaceae Hypericum perforatum X C 

Hypericaceae Hypericum tomentosum X X 

Hypericaceae Hypericum undulatum X  

Iridaceae Crocus serotinus X X 
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Iridaceae Gladiolus illyricus X X 

Iridaceae Iris albicans X X 

Iridaceae Iris foetidissima  X 

Iridaceae Iris germanica X X 

Iridaceae Iris pseudacorus  X 

Iridaceae Iris subbiflora X X 

Iridaceae Iris xiphium var. lusitanica X X 

Iridaceae Romulea bulbocodium X X 

Juncaceae Juncus acutiflorus  X 

Juncaceae Juncus bufonius  X 

Juncaceae Juncus bulbosus  X 

Juncaceae Juncus capitatus X  

Juncaceae Juncus conglomeratus C X 

Juncaceae Juncus heterophyllus  X 

Juncaceae Juncus inflexus X  

Juncaceae Juncus rugosus  X 

Juncaceae Juncus valvatus var. valvatus  X 

Juncaceae Luzula forsteri X  

Lamiaceae Ajuga iva X X 

Lamiaceae Calamintha nepeta X C 

Lamiaceae Cleonia lusitanica X X 

Lamiaceae Clinopodium vulgare X C 

Lamiaceae Lamium amplexicaule X  

Lamiaceae Lamium purpureum X X 

Lamiaceae Lavandula stoechas X X 

Lamiaceae Lycopus europaeus X X 

Lamiaceae Melissa officinalis X  

Lamiaceae Melittis melissophyllum X X 

Lamiaceae Mentha aquatica  X 

Lamiaceae Mentha pulegium X X 

Lamiaceae Mentha suaveolens  C 

Lamiaceae Micromeria juliana X X 

Lamiaceae Nepeta tuberosa X X 

Lamiaceae Origanum vulgare X C 

Lamiaceae Phlomis lychnitis X X 

Lamiaceae Prunella grandiflora X X 

Lamiaceae Prunella vulgaris X  

Lamiaceae Rosmarinus officinalis X C 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação de 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 
   

 

 
AM22015 
Versão 01  
set-22 
      154 
 

Família Nome científico 
Ocorrência 

PE LE 

Lamiaceae Salvia sclareoides X X 

Lamiaceae Salvia verbenaca X X 

Lamiaceae Stachys arvensis C C 

Lamiaceae Stachys germanica X X 

Lamiaceae Stachys ocymastrum X X 

Lamiaceae Stachys officinalis  X 

Lamiaceae Teucrium capitatum X X 

Lamiaceae Teucrium lusitanicum X X 

Lamiaceae Teucrium scorodonia X X 

Lamiaceae Thymus villosus  X 

Lamiaceae Thymus zygis X  

Lauraceae Laurus nobilis X C 

Lentibulariaceae Pinguicula lusitanica X X 

Liliaceae Fritillaria lusitanica X X 

Linaceae Linum bienne C C 

Linaceae Linum setaceum X X 

Linaceae Linum strictum X X 

Linaceae Linum trigynum X X 

Lythraceae Lythrum junceum X X 

Lythraceae Lythrum salicaria  C 

Malvaceae Lavatera cretica X C 

Malvaceae Lavatera trimestris  X 

Malvaceae Malva hispanica X X 

Moraceae Ficus carica  C 

Myrtaceae Eucalyptus globulus C C 

Myrtaceae Myrtus communis C C 

Nymphaeaceae Nuphar luteum  X 

Oleaceae Fraxinus angustifolia  C 

Oleaceae Jasminum fruticans X X 

Oleaceae Olea europaea var. europaea X C 

Oleaceae Olea europaea var. sylvestris X X 

Oleaceae Phillyrea angustifolia C C 

Oleaceae Phillyrea latifolia  X 

Onagraceae Epilobium hirsutum  X 

Onagraceae Oenothera rosea  X 

Ophioglossaceae Ophioglossum lusitanicum X  

Orchidaceae Aceras anthropophorum X X 

Orchidaceae Anacamptis pyramidalis X X 
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Orchidaceae Barlia robertiana X X 

Orchidaceae Cephalanthera longifolia  X 

Orchidaceae Epipactis helleborine subsp. helleborine X  

Orchidaceae Epipactis tremolsii X X 

Orchidaceae Limodorum abortivum X  

Orchidaceae Limodorum trabutianum X  

Orchidaceae Neotinea maculata X X 

Orchidaceae Ophrys apifera X X 

Orchidaceae Ophrys fusca X X 

Orchidaceae Ophrys lutea X X 

Orchidaceae Ophrys scolopax X X 

Orchidaceae Ophrys speculum subsp. speculum X X 

Orchidaceae Ophrys tenthredinifera X X 

Orchidaceae Orchis conica X X 

Orchidaceae Orchis italica X X 

Orchidaceae Orchis morio X X 

Orchidaceae Serapias cordigera subsp. cordigera  X 

Orchidaceae Serapias lingua  C 

Orchidaceae Serapias parviflora X X 

Orchidaceae Spiranthes spiralis X  

Orobanchaceae Bartsia trixago X C 

Orobanchaceae Nothobartsia asperrima X X 

Orobanchaceae Orobanche hederae  X 

Orobanchaceae Parentucellia latifolia X X 

Orobanchaceae Parentucellia viscosa  C 

Osmundaceae Osmunda regalis X X 

Oxalidaceae Oxalis pes-caprae C C 

Paeoniaceae Paeonia broteri X X 

Papaveraceae Chelidonium majus  X 

Papaveraceae Fumaria capreolata X X 

Papaveraceae Fumaria muralis X C 

Papaveraceae Papaver rhoeas X C 

Phytolaccaceae Phytolacca americana X C 

Pinaceae Pinus pinaster C C 

Pinaceae Pinus pinea X C 

Plantaginaceae Anarrhinum bellidifolium X X 

Plantaginaceae Antirrhinum linkianum X X 

Plantaginaceae Digitalis purpurea  X 
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Plantaginaceae Linaria amethystea X X 

Plantaginaceae Linaria supina X X 

Plantaginaceae Misopates calycinum X X 

Plantaginaceae Misopates orontium  X 

Plantaginaceae Plantago afra X X 

Plantaginaceae Plantago coronopus C C 

Plantaginaceae Plantago lagopus X X 

Plantaginaceae Plantago lanceolata C C 

Plantaginaceae Plantago major C C 

Plantaginaceae Plantago serraria X X 

Plantaginaceae Sibthorpia europaea X  

Plantaginaceae Veronica persica X  

Platanaceae Platanus hispanica  X 

Poaceae Agrostis castellana X  

Poaceae Aira caryophyllea X  

Poaceae Arundo donax C C 

Poaceae Avena barbata C C 

Poaceae Avena sterilis  X 

Poaceae Brachypodium distachyon  X 

Poaceae Brachypodium phoenicoides  X 

Poaceae Brachypodium sylvaticum  X 

Poaceae Briza maxima C C 

Poaceae Briza minor C C 

Poaceae Bromus diandrus C C 

Poaceae Bromus hordeaceus  C 

Poaceae Bromus madritensis  C 

Poaceae Catapodium rigidum  X 

Poaceae Cortaderia selloana C C 

Poaceae Cynodon dactylon C  

Poaceae Cynosurus echinatus  X 

Poaceae Dactylis glomerata C C 

Poaceae Danthonia decumbens  X 

Poaceae Digitaria sanguinalis  X 

Poaceae Echinochloa crus-galli X  

Poaceae Gastridium ventricosum X  

Poaceae Gaudinia fragilis X  

Poaceae Glyceria declinata  X 

Poaceae Holcus lanatus C C 
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Poaceae Hordeum murinum C C 

Poaceae Lagurus ovatus X  

Poaceae Lamarckia aurea  X 

Poaceae Lolium perenne C  

Poaceae Melica ciliata  X 

Poaceae Melica minuta X  

Poaceae Micropyrum tenellum  X 

Poaceae Molinia caerulea  X 

Poaceae Panicum repens  X 

Poaceae Phalaris brachystachys  X 

Poaceae Phragmites australis  X 

Poaceae Piptatherum miliaceum C C 

Poaceae Poa annua  X 

Poaceae Polypogon monspeliensis  X 

Poaceae Pseudarrhenatherum longifolium X X 

Poaceae Rostraria cristata  X 

Poaceae Stenotaphrum secundatum  X 

Poaceae Stipa gigantea X X 

Poaceae Vulpia geniculata X  

Polygalaceae Polygala microphylla  X 

Polygalaceae Polygala monspeliaca  X 

Polygalaceae Polygala vulgaris X X 

Polygonaceae Polygonum persicaria X  

Polygonaceae Rumex bucephalophorus C C 

Polygonaceae Rumex conglomeratus X  

Polygonaceae Rumex crispus X  

Polygonaceae Rumex obtusifolius X  

Polygonaceae Rumex pulcher  X 

Polypodiaceae Polypodium cambricum X X 

Pontederiaceae Eichhornia crassipes X  

Potamogetonaceae Potamogeton nodosus  X 

Potamogetonaceae Potamogeton pectinatus  X 

Primulaceae Anagallis arvensis C C 

Primulaceae Anagallis monelli X X 

Primulaceae Anagallis tenella  X 

Primulaceae Asterolinon linum-stellatum X X 

Primulaceae Lysimachia vulgaris  X 

Primulaceae Primula acaulis C  
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Primulaceae Samolus valerandi  X 

Proteaceae Hakea salicifolia  X 

Proteaceae Hakea sericea  X 

Pteridaceae Adiantum capillus-veneris  X 

Pteridaceae Anogramma leptophylla X  

Pteridaceae Cheilanthes acrosticha X X 

Ranunculaceae Anemone palmata X X 

Ranunculaceae Clematis campaniflora  X 

Ranunculaceae Delphinium pentagynum X X 

Ranunculaceae Nigella damascena X X 

Ranunculaceae Ranunculus bulbosus X  

Ranunculaceae Ranunculus ficaria X X 

Ranunculaceae Ranunculus muricatus C C 

Ranunculaceae Ranunculus paludosus  X 

Ranunculaceae Ranunculus parviflorus X X 

Ranunculaceae Ranunculus repens X  

Ranunculaceae Thalictrum speciosissimum  X 

Rhamnaceae Frangula alnus  X 

Rhamnaceae Rhamnus alaternus X X 

Rosaceae Agrimonia eupatoria X X 

Rosaceae Crataegus monogyna C C 

Rosaceae Cydonia oblonga  C 

Rosaceae Geum sylvaticum X X 

Rosaceae Potentilla erecta X X 

Rosaceae Potentilla reptans X X 

Rosaceae Prunus spinosa X X 

Rosaceae Pyrus bourgaeana  C 

Rosaceae Rosa canina C  

Rosaceae Rosa sempervirens C C 

Rosaceae Rubus ulmifolius C C 

Rosaceae Sanguisorba hybrida X  

Rosaceae Sanguisorba minor X X 

Rosaceae Sanguisorba verrucosa X C 

Rubiaceae Asperula aristata X X 

Rubiaceae Galium aparine C  

Rubiaceae Galium palustre X  

Rubiaceae Rubia peregrina C C 

Rubiaceae Sherardia arvensis X X 
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Rutaceae Citrus x sinensis  C 

Rutaceae Ruta angustifolia X X 

Rutaceae Ruta montana X X 

Salicaceae Populus alba C C 

Salicaceae Populus nigra  C 

Salicaceae Salix alba X  

Salicaceae Salix atrocinerea X C 

Salicaceae Salix fragilis X  

Santalaceae Osyris alba X X 

Sapindaceae Acer negundo  X 

Scrophulariaceae Scrophularia auriculata subsp. auriculata X  

Scrophulariaceae Scrophularia canina X X 

Scrophulariaceae Scrophularia grandiflora ssp. grandiflora X  

Scrophulariaceae Verbascum sinuatum  X 

Scrophulariaceae Verbascum virgatum X  

Selaginellaceae Selaginella denticulata X X 

Smilacaceae Smilax aspera X C 

Solanaceae Datura stramonium  C 

Solanaceae Solanum villosum X  

Thymelaeaceae Daphne gnidium X C 

Typhaceae Sparganium erectum  X 

Typhaceae Typha latifolia  X 

Ulmaceae Celtis australis  X 

Urticaceae Parietaria judaica X C 

Urticaceae Urtica membranacea X C 

Valerianaceae Centranthus calcitrapae X C 

Valerianaceae Centranthus ruber X X 

Valerianaceae Valerianella discoidea C  

Verbenaceae Verbena officinalis X X 

Violaceae Viola riviniana X  

Vitaceae Vitis vinifera  C 

Woodsiaceae Athyrium filix-femina X  

Woodsiaceae Cystopteris viridula X  

Xanthorrhoeaceae Asphodelus ramosus C  

Xanthorrhoeaceae Asphodelus serotinus  X 

Xanthorrhoeaceae Simethis mattiazzi X C 
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Figura 4-50 – Famílias florísticas mais bem representadas na área de estudo do Parque Eólico do Corrediço e, respetiva linha 
elétrica. 

 

De entre as espécies elencadas para a área de estudo destacam-se 64 espécies RELAPE (Raras, 

Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), estando elencadas 46 espécies para a 

área de estudo do Parque Eólico do Corrediço e 53 espécies no corredor da linha, distribuídas por 20 

famílias e correspondendo a cerca de 9,9% do elenco florístico (Erro! A origem da referência não foi 

encontrada.). De entre as espécies RELAPE contam-se 22 endemismos ibéricos e 15 endemismos 

lusitanos. Duas das espécies RELAPE constam do Decreto-Lei nº 169/2001 de 25 de maio, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho (sobreiro e azinheira). Sete das espécies RELAPE estão 

englobadas nos Anexos II e IV do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 de fevereiro; e outras três espécies estão listadas no Anexo V do mesmo Decreto-Lei. É 

ainda de referir que 22 das espécies elencadas se encontram incluídas no Decreto-Lei 114/90, de 5 de 

abril, que transcreve a Convenção CITES, todas pertencentes à família Orchidaceae. 

Sete das espécies elencadas para a área de estudo encontram-se ameaçadas, de acordo com a Lista 

Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental: cinco espécies classificadas como “Vulneráveis”, 

uma espécie classificada como “Em perigo” e outra espécie como “Criticamente em Perigo” (Carapeto et 
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al., 2020).  

A presença de quatro espécies RELAPE foi confirmada na área de estudo aquando do trabalho de 

campo: tojo arnal (Ulex europaeus subsp. latebracteatus), presente em áreas de matos em ambas as 

áreas estudadas; sobreiro (Quercus suber) e gilbardeira (Ruscus aculeatus), presentes de forma pontual 

em ambas as áreas de estudo; erva-língua (Serapias lingua) presente apenas na zona sul do corredor da 

linha; Genista tournefortii subsp. tournefortii e azinheira (Quercus rotundifolia), presentes apenas na 

área de estudo do PE do Corrediço.  
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Quadro 4-26- Espécies RELAPE elencadas para a área de estudo. 

Nome científico Nome comum 
Ocorrência 

Grau de 
endemismo 

Legislação 
Estatuto 

de 
ameaça 

Habitat 
Época de 
floração PE LE 

Narcissus calcicola - X X Lusitano 

DL 140/99 
de 24 de 

abril 
(Anexo II e 

IV) 

 
Prados húmidos, margens de linhas 

de água, charnecas, clareiras de 
matos e pinhais 

Jan-Mai 

Ferula communis subsp. 
catalaunica 

Canafrecha  X Ibérico   
Clareiras e orlas de matos 

esclerófilos, taludes, bermas de 
caminhos e baldios 

Abr-Jul 

Thapsia minor - X X Ibérico   
Sob coberto de sobreirais, azinhais e 

pinhais 
Abr-Jul 

Bellevalia trifoliata -  X   CR Olivais tradicionais de sequeiro Fev-Mar 

Centaurea exarata -  X   VU 
Areias húmidas e sob coberto de 

pinhais 
Jun-Jul 

Cirsium welwitschii 
Cardo-de-
welwitsch 

 X Lusitano  EN Turfeiras e matos higrófilos Mai-Ago 

Carduus lusitanicus subsp. 
broteroi 

- X X Lusitano  LC Carrascais, matos e taludes Abr-Jul 

Lepidophorum repandum -  X Ibérico   Clareiras de matos e pinhais Mar-Ago 

Leuzea longifolia -  X Lusitano 

DL 140/99 
de 24 de 

abril 
(Anexo II e 

IV) 

VU Tojais e urzais higrofílicos Mar-Jun 

Cheirolophus uliginosus -  X Ibérico  NT Matos higrófilos Abr-Ago 
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Nome científico Nome comum 
Ocorrência 

Grau de 
endemismo 

Legislação 
Estatuto 

de 
ameaça 

Habitat 
Época de 
floração PE LE 

Klasea integrifolia subsp. 
monardii 

-  X Ibérico   - Mar-Jun 

Tanacetum mucronulatum - X X Lusitano   Orlas de bosques e carrascais Mai-Jul 

Arabis sadina - X X Lusitano 

DL 140/99 
de 24 de 

abril 
(Anexo II e 

IV) 

 
Clareiras de bosques e matagais 

basófilos 
Fev-Jun 

Narcissus calcicola - X X Lusitano 

DL 140/99 
de 24 de 

abril 
(Anexo II e 

IV) 

 
Prados húmidos, margens de linhas 

de água, charnecas, clareiras de 
matos e pinhais 

Jan-Mai 

Ferula communis subsp. 
catalaunica 

Canafrecha  X Ibérico   
Clareiras e orlas de matos 

esclerófilos, taludes, bermas de 
caminhos e baldios 

Abr-Jul 

Iberis procumbens subsp. 
microcarpa 

- X  Lusitano 

DL 140/99 
de 24 de 

abril 
(Anexo II e 

IV) 

LC - Fev-Jun 

Arenaria conimbricensis 
subsp. conimbricensis 

- X X Ibérico   
Clareiras de matos baixos, prados e 

pastagens anuais 
Fev-Jun 

Silene longicilia - X X Lusitano 
DL 140/99 
de 24 de 

LC Matos ou afloramentos rochosos Mar-Jul 
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Nome científico Nome comum 
Ocorrência 

Grau de 
endemismo 

Legislação 
Estatuto 

de 
ameaça 

Habitat 
Época de 
floração PE LE 

abril 
(Anexo II e 

IV) 

Dipsacus comosus Cardo-penteador X  Ibérico   
Prados, incultos, pastagens, pousios 

e margens de cursos de água 
Jun-Ago 

Drosophyllum lusitanicum Pinheiro-baboso  X   VU 
Clareiras de matos, pinhais e 

bosques perenifólios 
Mar-Jul 

Genista tournefortii subsp. 
tournefortii 

- C X Ibérico   Matos baixos Mar-Jul 

Lathyrus nudicaulis -  X Ibérico  VU 

Prados húmidos e juncais na 
margem de cursos de água e zonas 
alagadiças, menos frequentemente, 

na orla de urzais-tojais húmidos 

Mar-Jun 

Ulex europaeus subsp. 
Latebracteatus 

Tojo-arnal C  Ibérico   Matos e orlas de bosques e pinhais 
Jan-

Mai/Out-
Dez 

Ulex jussiaei - X X Lusitano   
Matos, pinhais, carvalhais e 

sobreirais 
Dez-Mai 

Quercus rotundifolia Azinheira C X  

DL 
169/2001 
de 25 de 

maio 

 Bosques e matagais Mar-Mai 

Quercus suber Sobreiro C X  
DL 

169/2001 
de 25 de 

 
Sobreirais, montados, bosques e 

matas 
Fev-Jul 
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Nome científico Nome comum 
Ocorrência 

Grau de 
endemismo 

Legislação 
Estatuto 

de 
ameaça 

Habitat 
Época de 
floração PE LE 

maio 

Iris subbiflora - X X Ibérico   Prados em clareiras de matos baixos Fev-Abr 

Iris xiphium var. lusitanica Maios X X Lusitano 

DL 140/99 
de 24 de 

abril 
(Anexo V) 

 Orlas de matagais e bosques Mar-Jun 

Luzula forsteri - X  Lusitano 

DL 140/99 
de 24 de 

abril 
(Anexo II e 

IV) 

NT Sob coberto de bosques e matas Fev-Jun 

Juncus rugosus -  X Ibérico   
Margens de linhas de água, lagoas, 

charcos e depressões húmidas 
dunares 

Abr-Jul 

Juncus valvatus var. 
valvatus 

-  X Ibérico   
Prados húmidos perto de linhas de 

água e charcos 
Mar-Ago 

Salvia verbenaca 
Salva-dos-
caminhos 

X X Ibérico   
Margens de caminhos, pastagens, 
prados, orlas de campos cultivados 

Jan-Jun 

Teucrium scorodonia Salva-bastarda X X Ibérico   

Na orla de faiais, carvalhais, freixiais, 
sobreirais e azinhais. Também em 
urzais e prados de montanha, por 

vezes em bermas de caminhos, 
margens de linhas de água, sebes, 

taludes e fendas rochosas 

Mai-Ago 

Aceras anthropophorum Rapazinhos X X  DL 114/90  Prados, clareiras de matos baixos e Fev-Mai 
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Nome científico Nome comum 
Ocorrência 

Grau de 
endemismo 

Legislação 
Estatuto 

de 
ameaça 

Habitat 
Época de 
floração PE LE 

de 5 de 
abril 

matagais 

Anacamptis pyramidalis Satirião-menor X X  
DL 114/90 

de 5 de 
abril 

 Prados e pastagens Abr-Jun 

Barlia robertiana Salepeira-grande X X  
DL 114/90 

de 5 de 
abril 

 
Prados, pastagens, clareiras de 

matos e matagais e taludes 
Jan-Abr 

Cephalanthera longifolia -  X  
DL 114/90 

de 5 de 
abril 

 
Orla ou sob coberto de bosques 
caducifólios, azinhais ou pinhais 

Fev-Mai 

Epipactis helleborine subsp. 
helleborine 

- X   
DL 114/90 

de 5 de 
abril 

 
Clareiras e orlas de bosques 

caducifólios, povoamentos florestais 
e matagais 

Abr-Jul 

Epipactis tremolsii - X X  
DL 114/90 

de 5 de 
abril 

 
Clareiras de matos e orlas de 

matagais e bosques 
Mar-Jun 

Limodorum abortivum - X   
DL 114/90 

de 5 de 
abril 

 
Orla ou sob coberto de bosques 
perenifólios, pinhais, matagais, 

matos xerofílicos 
Fev-Jun 

Limodorum trabutianum - X   
DL 114/90 

de 5 de 
abril 

 
Orla ou sob coberto de bosques e 

pinhais, matagais, matos xerofílicos, 
bermas de caminhos e taludes 

Abr-Jun 

Neotinea maculata - X X  
DL 114/90 

de 5 de 
 

Clareiras de bosques e matagais 
perenifólios 

Mar-Mai 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação de Andrinos, a 60kV 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

   

 

 
AM22015 
Versão 01  
set-22 
         167 
 

Nome científico Nome comum 
Ocorrência 

Grau de 
endemismo 

Legislação 
Estatuto 

de 
ameaça 

Habitat 
Época de 
floração PE LE 

abril 

Ophrys apifera Erva-abelha X X  
DL 114/90 

de 5 de 
abril 

 
Pastagens, prados em clareiras de 

matagais e tomilhais 
Mar-Jun 

Ophrys fusca Moscardo-maior X X  
DL 114/90 

de 5 de 
abril 

 
Prados herbáceos e clareiras de 

matos baixos 
Jan-Mai 

Ophrys lutea Erva-vespa X X  
DL 114/90 

de 5 de 
abril 

 
Pastagens, prados em clareiras de 

matagais, tomilhais e taludes 
Fev-Mai 

Ophrys scolopax 
Flor-dos-

passarinhos 
X X  

DL 114/90 
de 5 de 

abril 
 

Prados, pastagens e clareiras de 
matos 

Fev-Mai 

Ophrys speculum subsp. 
speculum 

- X X  
DL 114/90 

de 5 de 
abril 

 
Prados anuais e clareiras de matos 

baixos 
Fev-Mai 

Ophrys tenthredinifera - X X  
DL 114/90 

de 5 de 
abril 

 
Prados e pastagens algo húmidos, 

tomilhais e clareiras de matos 
Fev-Abr 

Orchis conica - X X  
DL 114/90 

de 5 de 
abril 

 
Tomilhais, clareiras e orlas de 

matagais xerofiticos e bosques 
perenifólios 

Fev-Abr 

Orchis italica 
Flor-

dosmacaquinhos 
X X  

DL 114/90 
de 5 de 

abril 
 Prados e clareiras de matos Fev-Mai 
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Nome científico Nome comum 
Ocorrência 

Grau de 
endemismo 

Legislação 
Estatuto 

de 
ameaça 

Habitat 
Época de 
floração PE LE 

Orchis morio Erva-do-salepo X X  
DL 114/90 

de 5 de 
abril 

 
Prados anuais e clareiras de matos e 

bosques 
Fev-Jun 

Serapias cordigera subsp. 
cordigera 

-  X  
DL 114/90 

de 5 de 
abril 

 
Prados, clareiras de bosques e 

matos, pastagens, hortas 
Abr-Jul 

Serapias lingua Erva-língua  X  
DL 114/90 

de 5 de 
abril 

 Prados e clareiras de matos Mar-Jun 

Serapias parviflora - X X  
DL 114/90 

de 5 de 
abril 

 
Prados, pastagens e clareiras de 

matos ou bosques 
Mar-Mai 

Spiranthes spiralis - X   
DL 114/90 

de 5 de 
abril 

 
Prados, clareiras de matos e urzais, 

bermas de caminhos 
Set-Nov 

Orobanche hederae -  X Ibérico   
Bosques, matas, barrancos, taludes 

e jardins 
Abr-Jul 

Antirrhinum linkianum Bocas-de-lobo  X Ibérico   
Fendas de rochas, cascalheiras, 

afloramentos rochosos 
Todo o 

ano 

Linaria supina - X X Lusitano   

Clareiras de matos em locais 
pedregosos, afloramentos rochosos, 

campos agrícolas cultivados ou 
incultos, baldios 

Todo o 
ano 

Delphinium pentagynum - X X Ibérico   
Clareiras de matos, prados xerófilos, 

taludes 
Mai-Jul 
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Nome científico Nome comum 
Ocorrência 

Grau de 
endemismo 

Legislação 
Estatuto 

de 
ameaça 

Habitat 
Época de 
floração PE LE 

Clematis campaniflora -  X Ibérico   
Orlas de bosques e pinhais, sebes e 

matagais 
Mai-Ago 

Sanguisorba hybrida - X  Ibérico   Bosques, sobreirais e azinhais Abr-Jul 

Sanguisorba minor - X X Ibérico   - Mai-Jun 

Scrophularia auriculata 
subsp. auriculata 

Erva-das-
escaldadelas 

X  Lusitano 

DL 140/99 
de 24 de 

abril 
(Anexo II e 

IV) 

VU 
Margens de cursos de água, fontes e 

outros sítios muito húmidos 
Abr-Set 

Scrophularia grandiflora 
ssp. grandiflora 

- X  Lusitano 

DL 140/99 
de 24 de 

abril 
(Anexo V) 

LC 
Taludes e bermas de caminhos, 

baldios e orlas de matas 
Fev-Jul 

Verbascum sinuatum - X X Lusitano 

DL 140/99 
de 24 de 

abril 
(Anexo V) 

LC 
Em bermas de caminhos, campos 

agrícolas, pastagens e incultos 
Mar-Set 

Simethis mattiazzi 
Craveiro-do-

monte 
X X Ibérico   

Em clareiras de matos, pinhais e 
bosques 

Mar-Jul 

Notas: Ocorrência: X – potencial, C – confirmada; Estatuto de ameaça: LC – Pouco preocupante, NT – Quase ameaçado, VU - Vulnerável, EN – Em perigo). 
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É de referir que se encontram elencadas para a área de estudo um total de 43 espécies exóticas, 23 para 

a área do Parque Eólico do Corrediço e 35 para o corredor da linha, cerca de 6,6% das espécies 

elencadas para a área de estudo. Das quais 21 foram confirmadas em campo, 11 espécies na área do 

Parque Eólico do Corrediço e 19 no corredor da linha elétrica (Quadro 4-27). A localização das espécies 

exóticas da flora encontra-se na Figura 4-51. 

Algumas das espécies exóticas presentes na área de estudo são espécies de interesse ornamental, 

estando estas últimas restritas às áreas ajardinadas urbanas. Contudo, de entre as espécies exóticas 

elencadas para a área de estudo contam-se 25 espécies com carácter invasor, de acordo com o Decreto-

Lei nº 92/2019, de 10 de julho (Plantas invasoras em Portugal, 2022), das quais 11 foram confirmadas 

em campo: mimosa (Acacia dealbata), cana (Arundo donax), figueira-da-índia (Opuntia maxima), 

austrália (Acacia melanoxylon), azedas (Oxalis pes-caprae) e erva-das-pampas (Cortaderia selloana), em 

ambas as áreas estudadas; chorão-das-praias (Carpobrotus edulis), erva-gorda (Arctotheca calendula) e 

acácia-das-espigas (Acacia longifolia), apenas no parque eólico do Corrediço; avoadinha-marfim (Conyza 

sumatrensis), tintureira (Phytolacca americana) e figueira-do-inferno (Datura stramonium), apenas no 

corredor da linha elétrica. 

Quadro 4-27-Espécies exóticas elencadas para a área de estudo. 

Família Nome científico 
Ocorrência 

Exótica 
PE LE 

Acanthaceae Acanthus mollis  X I 

Aizoaceae Carpobrotus edulis C  I 

Amaryllidaceae Narcissus tazetta  C X 

Apocynaceae Vinca major X C X 

Araceae Zantedeschia aethiopica  C X 

Arecaceae Washingtonia robusta  C X 

Asparagaceae Agave americana C  I 

Asteraceae Ageratina adenophora  X I 

Asteraceae Arctotheca calendula C X I 

Asteraceae Aster squamatus  X I 

Asteraceae Bidens aurea X  I 

Asteraceae Bidens frondosa X  I 

Asteraceae 
Chrysanthemum 

segetum 
X  X 

Asteraceae Conyza sumatrensis  C I 

Asteraceae Erigeron karvinskianus X X I 

Asteraceae Galinsoga parviflora  X I 

Brassicaceae Coronopus didymus  X X 

Cactaceae Opuntia maxima C C I 

Casuarinaceae Casuarina equisetifolia  C X 
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Família Nome científico 
Ocorrência 

Exótica 
PE LE 

Commelinaceae 
Tradescantia 
fluminensis 

 X I 

Cyperaceae Cyperus eragrostis X X X 

Fabaceae Acacia dealbata C C I 

Fabaceae Acacia longifolia C X I 

Fabaceae Acacia melanoxylon C C I 

Fabaceae Medicago sativa  C X 

Fabaceae Spartium junceum X  X 

Iridaceae Iris albicans X X X 

Iridaceae Iris germanica X X X 

Myrtaceae Eucalyptus globulus C C X 

Oxalidaceae Oxalis pes-caprae C C I 

Phytolaccaceae Phytolacca americana X C I 

Poaceae Arundo donax C C I 

Poaceae Cortaderia selloana C C I 

Poaceae Digitaria sanguinalis  X X 

Poaceae Echinochloa crus-galli X  X 

Pontederiaceae Eichhornia crassipes X  I 

Proteaceae Hakea salicifolia  X I 

Proteaceae Hakea sericea  X I 

Rosaceae Cydonia oblonga  C X 

Rutaceae Citrus x sinensis  C X 

Salicaceae Populus nigra  C X 

Sapindaceae Acer negundo  X I 

Solanaceae Datura stramonium  C I 
Notas: Ocorrência: X – potencial; C – confirmada; Exótica: I – invasora, X - exótica. 
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Figura 4-51 –Espécies de flora exótica invasora identificadas na área de estudo do Parque Eólico de Corrediço e, respetiva linha 
elétrica. 
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4.7.5. VEGETAÇÃO 

Foram identificadas para a área de estudo um total de 14 unidades de vegetação: acacial, áreas 

artificializadas, carvalhal, plantação de folhosas, charca, massas de água, vegetação ribeirinha, 

eucaliptal, matos, olival, outras áreas agrícolas, pinhal, pomares e vinha (Desenho 005 – Carta de Uso do 

Solo – Volume 3; Quadro 4-28). A unidade de vegetação mais abundante na área do Parque Eólico do 

Corrediço é o eucaliptal correspondendo a cerca de 88% da área (435ha). No corredor da linha elétrica a 

unidade de vegetação dominante é também o eucaliptal correspondendo a cerca de 48% (533ha), 

seguindo-se as outras áreas agrícolas que ocupam cerca de 20% (224ha) (Quadro 4-28). 

Quadro 4-28- Unidades de vegetação identificadas na área de estudo e respetivas áreas ocupadas. 

Unidade de vegetação 
PE Corrediço Linha elétrica 

Área (ha) % Área (ha) % 

Acacial 0,26 0,05 0 0 

Áreas artificializadas 12,79 2,59 151,34 13,57 

Carvalhal 1 0,20 30,53 2,74 

Plantação de folhosas 0 0 6,55 0,59 

Charca 0,29 0,06 0 0 

Massas de água 0 0 0,57 0,05 

Vegetação ribeirinha 0 0 33,76 3,03 

Eucaliptal 435,58 88,26 533,29 47,83 

Matos 7,14 1,45 50,88 4,56 

Olival 0,57 0,12 31,90 2,86 

Outras áreas agrícolas 2,35 0,48 223,66 20,06 

Pinhal 33,54 6,80 43,44 3,90 

Pomares 0 0 3,25 0,29 

Vinha 0 0 5,77 0,52 

Total 493,51 100 1114,93 100 

 

São descritas em seguida as unidades de vegetação identificadas na área de estudo. 

Acacial 

Existe na área de estudo do Parque Eólico do Corrediço uma pequena mancha de acacial e outra no 

corredor da linha. Estas são dominadas por mimosas (Acacia dealbata) adultas. Estas são manchas 

densas onde o sob coberto é essencialmente inexistente. 

Áreas artificializadas 

As áreas artificializadas estão presentes um pouco por toda a área de estudo. Estas áreas englobam 

estradas, ferrovias, caminhos, edificações (Figura seguinte), áreas industriais e pedreiras. Nestas zonas 

existe pouca vegetação, estando presentes espécies ruderais, como a tágueda (Dittrichia viscosa) e 

espécies ornamentais.  
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Figura 4-52 – Áreas artificializadas no corredor da linha. 

 

Carvalhal 

Na área de estudo existem algumas manchas de carvalhal, geralmente de pequena dimensão. Esta 

unidade de vegetação corresponde ao habitat natural de interesse comunitário 9240 - Carvalhais 

ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis. O estrato arbóreo é dominado por carvalho-

cerquinho (Quercus faginea) (Figura 4-53), ocorrendo pontualmente indivíduos de pinheiro-bravo e 

sobreiro. O estrato lianóide é dominado por a ruiva-brava (Rubia peregrina). O estrato arbustivo é 

composto por pilriteiro (Crataegus monogyna), lentisco (Phillyrea angustifolia), murta (Myrtus 

communis), aroeira (Pistacia lentiscus) e carrasco (Quercus coccifera). O estrato herbáceo encontra-se 

pouco desenvolvido, ocorrem neste estrato espécies como o bole-bole-menor (Briza minor) e talha-

dente (Piptatherum miliaceum). 

 

Figura 4-53 – Carvalhal na área do corredor da linha. 

 

Plantação de folhosas 

Esta unidade de vegetação encontra-se presente apenas no corredor da linha elétrica, correspondendo 
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a algumas parcelas de plantação de choupo-branco (Populus alba) e freixos (Fraxinus angustifolia) perto 

de linhas de água. 

 

Charca e massas de água 

Na área do Parque Eólico do Corrediço ocorre uma pequena charca de apoio à atividade agrícola, esta 

encontra-se ladeada por juncáceas, tais como Juncus conglomeratus. No corredor da linha existem duas 

massas de água resultantes da indústria estrativa, sendo que estas apresentam esparsa vegetação a 

ladea-las.  

 

Vegetação ribeirinha 

As principais linhas de água que atravessam a área de estudo, nomeadamente o corredor da linha, são o 

rio Arunca, rio Lis, ribeiro de Frades e ribeira de Agudim. Estas linhas de água atravessam o corredor da 

linha elétrica frequentemente em áreas artificializadas e áreas agrícolas, sendo a vegetação ribeirinha 

esparsa ou dispersa.  

É frequente o domínio das linhas de água por canas (Arundo donax) e silvados (Figura 4-54). Sendo 

pontual a presença de espécies como o choupo-negro (Populus nigra), choupo-branco e borrazeira-

preta (Salix atrocinerea). 

   

Figura 4-54 – Pequenas linhas de água ladeadsa por silvado e canas. 

Eucaliptal 

O eucaliptal é a unidade de vegetação mais comum em ambas as áreas de estudo. As manchas de 

eucaliptal são dominadas por eucalipto (Eucalyptus globulus) (Figura 4-55). O sub coberto é, 

maioritariamente, esparso a ausente. Os matos esparsos presentes no sub coberto são dominados 

queiró (Erica umbellata) e torga (Calluna vulgaris), são também comuns o tojo-arnal (Ulex europaeus 
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subsp. latebracteatus), Cistus psilosepalus e carqueja (Pterospartum tridentatum). Nos casos em que o 

sub coberto foi cortado recentemente este é dominado pelo feto-ordinário (Pteridium aquilinum). Na 

ausência de estrato arbustivo o sub-coberto é dominado por olhos-de-boi (Coleostephus myconis), bole-

bole-maior (Briza maxima) e linho-bravo (Linum bienne). Comummente ocorrem dispersos nos 

eucaliptais indivíduos de pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e, mais raramente, sobreiro (Quercus suber). 

   

Figura 4-55 – Eucaliptais na área do Parque Eólico e corredor da linha. 

Matos  

Os matos presentes na área de estudo apresentam composições variadas. Algumas áreas de matos são 

dominadas por tojo-arnal, estando presente também torga e Genista triacanthos (Figura 4-56). Em áreas 

mais degradadas os matos correspondem a silvados, dominados por silvas (Rubus ulmifolius) e onde é 

frequente a presença de Rosa sempervirens e feto-ordinário. Existe ainda uma pequena área no Parque 

Eólico do Corrediço onde os matos, numa área húmida, são dominados por lameirinha (Erica ciliaris), 

correspondendo ao habitat natural de interesse comunitário 4020* - Charnecas húmidas atlânticas 

temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix, considerado prioritário para a conservação.  

 

Figura 4-56 – Matos na área do Parque Eólico de Corrediço. 
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Olival  

As áreas de olival presentes na área de estudo correspondem a áreas de sequeiro tradicional e a 

parcelas de pequena dimensão (Figura 4-57). São dominadas por oliveira (Olea europaea var. europaea), 

sendo o sub coberto dominado por comunidades de gramíneas e espécies associadas a prados, como a a 

cevada-das-lebres (Hordeum murinum). 

 

Figura 4-57 – Olival de sequeiro no corredor da linha elétrica. 

Outras áreas agrícolas  

Estas áreas são dominadas por culturas anuais (Figura 4-58), pousios, pastagens e pequenas hortas, 

sendo muitas vezes ladeadas por árvores de fruto, tais como figueiras (Ficus carica) e marmeleiros 

(Cydonia oblonga). Esta unidade de vegetação engloba áreas de culturas anuais de sequeiro e regadio. 

As áreas que se encontram em pousio estão frequentemente dominadas por espécies ruderais, como é 

o caso da tágueda (Dittrichia viscosa), e pioneiras, como o cardo (Galactites tomentosus), assim como 

por comunidades de gramíneas, nomeadamente aveia-barbada (Avena barbata), erva-lanar (Holcus 

lanatus) e cevada-das-lebres (Hordeum murinum). As áreas de pastagens encontram-se dominadas por 

tremoceiro-amarelo (Lupinus luteus) e trevos (Trifolium sp.). 

   

Figura 4-58 – Áreas agrícolas no corredor da linha.  
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Pinhal 

Nas áreas de estudo os pinhais são dominados por indivíduos adultos de pinheiro-bravo (Pinus pinaster). 

Ocorrendo apenas raramente pequenas manchas de pinhal-manso (Pinus pinea) jovem (Figura 4-59) no 

corredor da linha. O seu sub coberto é, na generalidade, ocupado por matos semelhantes aos 

encontrados no sub coberto dos eucaliptais. Em algumas manchas de pinhal bravo o estrato arbustivo 

encontra-se bem desenvolvido e por vezes ocorrem dispersos indivíduos de sobreiro e carvalho-

cerquinho (Quercus faginea). 

   

Figura 4-59 – Pinhal manso no corredor da linha e pinhal bravo na área do Parque Eólico do Corrediço. 

 

Pomares 

No corredor da linha ocorrem alguns pomares, nomeadamente de kiwis (Actinidia deliciosa) e algumas 

manchas de citrinos, laranjeiras (Citrus x sinensis), sendo o sob coberto nestas áreas muito esparsas. 

 

Vinha 

As áreas de vinha estão presentes unicamente no corredor da linha elétrica e correspondem a parcelas 

de pequena a média dimensão. Estas manchas de vegetação são dominadas por videiras (Vitis vinifera), 

sendo o sub coberto praticamente inexistente ou ocupado por comunidades de gramíneas (Figura 4-60). 
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Figura 4-60 – Vinha no corredor da linha. 

 

4.7.6. FAUNA 

A seguir é apresentada a caracterização da fauna, considerando os grupos faunísticos herpetofauna, 

mamofauna e avifauna. Foram elencadas para a área de estudo um total de 157 espécies de 

vertebrados: 18 anfíbios, 16 répteis, 87 aves e 36 mamíferos. Um total de 124 espécies de vertebrados 

terrestres foram elencadas para a área de estudo do parque eólico de Corrediçoe e 127 espécies para o 

corredor da linha elétrica. 

 

4.7.6.1. HERPETOFAUNA 

Para a área de estudo foram elencadas 18 espécies de anfíbios, 6 espécies na área de implantação do 

Parque Eólico de Corrediço e 12 espécies na área do corredor da linha elétrica (Quadro 4-29), 

distribuídas por sete famílias (Figura 4-61). Durante o trabalho de campo não foi possível confirmar 

qualquer espécie de anfíbio. 
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Quadro 4-29-Espécies de anfíbios elencadas para a área de estudo do Parque Eólico do Corrediço e, respetiva linha elétrica.  

Família Nome científico Nome comum 
Ocorrência 

Endemismo 
Convenção 
de Berna 

D.L. 
140/99 

Estatuto de 
ameaça PE 

Linha 
elétrica 

Alytidae Alytes obstetricans Sapo-parteiro-comum   X   II B-IV LC 

Alytidae Discoglossus galganoi 
Rã-de-focinho-

pontiagudo 
  X Ibérico II 

B-II / B-
IV 

NT 

Bufonidae Bufo bufo Sapo-comum X X   III   LC 

Bufonidae Epidalea calamita  Sapo-corredor   X   II B-IV LC 

Hylidae Hyla arborea Rela-comum   X   II B-IV LC 

Pelobatidae  Pelobates cultripes Sapo-de-unha-negra   X   II B-IV LC 

Pelodytidae Pelodytes sp. 
Sapinhos-de-verrugas-

verdes 
  X   III   NE 

Ranidae Pelophylax perezi  Rã-verde X X   III B-V LC 

Ranidae Rana iberica Rã-ibérica X X Ibérico II B-IV LC 

Salamandridae Lissotriton boscai 
Tritão-de-ventre-

laranja 
X X Ibérico III   LC 

Salamandridae 
Salamandra 
salamandra 

Salamandra-de-
pintas-amarelas 

X X   III   LC 

Salamandridae Triturus marmoratus Tritão-marmorado X X   III B-IV LC 
Notas: Ocorrência: X – potencial; Estatuto de ameaça: LC – Pouco preocupante, NT – Quase Ameaçado, VU - Vulnerável. 
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Figura 4-61- Representatividade das famílias de anfíbios elencadas para a área de estudo do Parque Eólico de Corrediço e, 
respetiva linha elétrica. 

 

De entre as espécies de anfíbios elencadas contam-se três endemismos ibéricos: a rã-de-focinho-

pontiagudo (Discoglossus galganoi), a rã-ibérica (Rana iberica) e o tritão-de-ventre-laranja (Lissotriton 

boscai). A maioria das espécies de anfíbios elencadas estão classificadas com o estatuto “Pouco 

preocupante” de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, com exceção da rã-de-

focinho-pontiagudo, classificada como “Quase Ameaçada” (Cabral et al., 2006).  

É ainda de referir que seis das espécies de anfíbios elencadas estão incluídas no Anexo II da Convenção 

de Berna, atualizada pelo Decreto-Lei n.º 38/2021 de 31 de maio, retificada pelo Decreto-Lei n.º 95/81, 

de 23 de julho e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro, e outras seis estão 

incluídas no Anexo III da mesma convenção. Seis das espécies elencadas para a área de estudo 

encontram-se listadas no Anexos B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e, uma espécie está listada, simultaneamente, nos Anexos B-II e B-V 

do mesmo decreto-lei. 

Foram ainda elencadas 16 espécies de répteis, 15 espécies para cada uma das áreas estudadas (Quadro 

4-30), distribuídas por nove famílias. A família Lacertidae foi a mais representativa com quatro espécies 

elencadas para cada uma das áreas estudadas (Figura 4-62). Aquando do trabalho de campo foi 

confirmada a presença de lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus) na área de estudo do Parque 

Eólico do Corrediço. 
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Quadro 4-30- Espécies de répteis elencadas para a área de estudo do Parque Eólico do Corrediço e, respetiva linha elétrica.  

Família Nome científico Nome comum 
Ocorrência 

Endemismo 
Convenção 
de Berna 

D.L. 
140/99 

Estatuto 
de 

ameaça 
PE 

Linha 
elétrica 

Anguidae Anguis fragilis Cobra-de-vidro X X   III   LC 

Colubridae Coronella girondica Cobra-lisa-meridional X X   III   LC 

Colubridae Hemorrhois hippocrepis  Cobra-de-ferradura X X   II B-IV LC 

Colubridae Rhinechis scalaris Cobra-de-escada X X   III   LC 

Lacertidae Lacerta schreiberi Lagarto-de-água X X Ibérico II 
B-II /B-

IV 
LC 

Lacertidae Podarcis hispanica Lagartixa ibérica X X   III B-IV LC 

Lacertidae Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato C X   III   LC 

Lacertidae Timon lepidus Sardão X X   II   LC 

Natricidae Natrix maura 
Cobra-de-água-

viperina 
X X   III   LC 

Natricidae Natrix natrix 
Cobra-de-água-de-

colar 
  X   III   LC 

Psammophiidae Malpolon monspessulanus Cobra-rateira X X   III   LC 

Scincidae Chalcides striatus Fura-pastos X X   III   LC 

Emydidae Emys orbicularis 
Cágado-de-carapaça-

estriada 
X X   II 

B-II /B-
IV 

EN 

Emydidae Trachemys scripta Tartaruga da Florida X X       NA 

Geoemydidae Mauremys leprosa Cágado-mediterrânico X X   II 
B-II /B-

IV 
LC 

Geoemydidae Mauremys leprosa Cágado-mediterrânico X X  II 
B-II /B-

IV 
LC 

Notas: Ocorrência: X – potencial; Estatuto de ameaça: LC – Pouco preocupante, NT – Quase ameaçado, VU – Vulnerável. 
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Figura 4-62- Representatividade das famílias de répteis elencadas para a área de estudo do Parque Eólico de Corrediço e, 
respetiva linha elétrica. 

 

Do elenco de répteis da área de estudo conta-se um endemismo ibérico – lagarto-de-água (Lacerta 

schreiberi). A maioria das espécies apresentam estatuto “Pouco preocupante”, com exceção do cágado-

de-carapaça-estriada (Emys orbicularis), que apresenta estatuto “Em Perigo” (Cabral et al., 2006).  

É ainda de referir que cinco das espécies de répteis estão incluídas no Anexo II da Convenção de Berna, 

atualizada pelo Decreto-Lei n.º 38/2021 de 31 de maio, retificada pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de 

julho e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro, e outras nove estão incluídas no 

Anexo III da mesma convenção. Três das espécies elencadas para a área de estudo encontram-se 

listadas simultaneamente nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro; e outras duas espécies estão listadas apenas no Anexo B-IV 

do mesmo Decreto-Lei. 

 

4.7.6.2. AVIFAUNA 

O elenco avifaunístico para a área de estudo engloba 87 espécies, 72 espécies na área do Parque Eólico 

do Corrediço e 86 espécies no corredor da linha elétrica, pertencentes a 41 famílias (Quadro seguinte). 

As famílias de aves mais bem representadas são Accipitridae, com sete espécies elencadas para o 

corredor da linha elétrica; Fringillidae com cinco espécies elencadas para ambas as áreas estudadas; 

Hirundinidae e Strigidae, com cinco espécies elencadas para a área do corredor da linha elétrica (Figura 

4-63). 
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Quadro 4-31– Espécies de aves elencadas para a área de estudo. 

Família Nome científico Nome comum 
Ocorrência 

Convenção 
de Berna 

Convenção 
de Bona 

CITES 
D.L. 

140/99 
Estatuto de 

ameaça PE 
Linha 

elétrica 

Phasianidae Coturnix coturnix Codorniz X X III    LC 

Phasianidae Alectoris rufa Perdiz  X III    LC 

Anatidae Anas platyrhynchos Pato-real  X III II   LC 

Podicipedidae Tachybaptus ruficollis Mergulhão-pequeno  X II    LC 

Columbidae Columba livia Pombo-das-rochas X X III    DD 

Columbidae Columba palumbus Pombo-torcaz X X     LC 

Columbidae Streptopelia turtur Rola-brava X X III    LC 

Columbidae Streptopelia decaocto Rola-turca X C III    LC 

Caprimulgidae Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento X X II   A-I VU 

Apodidae Apus pallidus Andorinhão-pálido X X II    LC 

Apodidae Apus apus Andorinhão-preto X X III    LC 

Cuculidae Cuculus canorus Cuco X X III    LC 

Rallidae Rallus aquaticus Frango-d'água  X III    LC 

Rallidae Gallinula chloropus Galinha-d'água  X III    LC 

Ciconiidae Ciconia ciconia Cegonha-branca X X II II  A-I LC 

Scolopacidae Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas  X II II   VU 

Tytonidae Tyto alba Coruja-das-torres X X II  II  LC 

Strigidae Athene noctua Mocho-galego X X II  II  LC 

Strigidae Otus scops Mocho-d'orelhas X X II  II  DD 

Strigidae Asio otus Bufo-pequeno X X II  II  DD 

Strigidae Strix aluco Coruja-do-mato X X II  II  LC 

Strigidae Bubo bubo Bufo-real  X II  II A-I NT 

Accipitridae Elanus caeruleus Peneireiro-cinzento  X III II  A-I NT 
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Família Nome científico Nome comum Ocorrência Convenção 
de Berna 

Convenção 
de Bona 

CITES D.L. 
140/99 

Estatuto de 
ameaça Accipitridae Pernis apivorus Bútio-vespeiro  X III II  A-I VU 

Accipitridae Circaetus gallicus Águia-cobreira  X III II  A-I NT 

Accipitridae Accipiter nisus Gavião X X III II   LC 

Accipitridae Accipiter gentilis Açor X X III II   VU 

Accipitridae Milvus migrans Milhafe-preto  X III II  A-I LC 

Accipitridae Buteo buteo Águia-d'asa-redonda X C III II   LC 

Upupidae Upupa epops Poupa X X II    LC 

Meropidae Merops apiaster Abelharuco X X II II   LC 

Alcedinidae Alcedo atthis Guarda-rios X X II   A-I LC 

Picidae Jynx torquilla Torcicolo X X II    DD 

Picidae Picus viridis Peto-real X C II    LC 

Picidae Dendrocopos major Pica-pau-malhado X C II    LC 

Falconidae Falco tinnunculus Peneireiro X X II II II  LC 

Falconidae Falco subbuteo Ógea X X II II II  VU 

Oriolidae Oriolus oriolus Papa-figos  X III II   LC 

Corvidae Garrulus glandarius Gaio X C     LC 

Corvidae Pica pica Pega-rabilonga X X     LC 

Corvidae Corvus corax Corvo X  III    NT 

Corvidae Corvus corone Gralha-preta C C     LC 

Paridae Periparus ater Chapim-carvoeiro X X II    LC 

Paridae Lophophanes cristatus Chapim-de-poupa X X II    LC 

Paridae Cyanistes caeruleus Chapim-azul X C II    LC 

Paridae Parus major Chapim-real X C II    LC 

Alaudidae Lullula arborea Cotovia-dos-bosques X X III   A-I LC 

Alaudidae Alauda arvensis Laverca X X III    LC 

Cisticolidae Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos X X III II   LC 

Acrocephalidae Hippolais polyglotta Felosa-poliglota X X III II   LC 
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Família Nome científico Nome comum Ocorrência Convenção 
de Berna 

Convenção 
de Bona 

CITES D.L. 
140/99 

Estatuto de 
ameaça Acrocephalidae Acrocephalus scirpaceus Rouxinol-dos-caniços  X III II   NT 

Hirundinidae Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais X C II    LC 

Hirundinidae Cecropis daurica Andorinha-dáurica X X II    LC 

Hirundinidae Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés X X II    LC 

Hirundinidae Ptyonoprogne rupestris Andorinha-das-rochas  X II    LC 

Hirundinidae Riparia riparia Andorinha-das-barreiras X X II    LC 

Phylloscopidae Phylloscopus ibericus Felosinha-ibérica X X III II   LC 

Scotocercidae Cettia cetti Rouxinol-bravo X X III II   LC 

Aegithalidae Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo X X III II   LC 

Sylviidae Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete X X II II   LC 

Sylviidae Sylvia melanocephala Toutinegra-dos-valados X C II II   LC 

Sylviidae Sylvia undata Toutinegra-do-mato X X II II  A-I LC 

Certhiidae Certhia brachydactyla Trepadeira X X II    LC 

Sittidae Sitta europaea Trepadeira-azul X X II    LC 

Troglodytidae Troglodytes troglodytes Carriça C C II    LC 

Sturnidae Sturnus unicolor Estorninho-preto X X III    LC 

Turdidae Turdus viscivorus Tordoveia X X III II   LC 

Turdidae Turdus philomelos Tordo-pinto  X III II   NT/LC 

Turdidae Turdus merula Melro X C III II   LC 

Muscicapidae Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo C C II II   LC 

Muscicapidae Luscinia megarhynchos Rouxinol-comum X X II II   LC 

Muscicapidae Phoenicurus ochruros Rabirruivo-comum X C II II   LC 

Muscicapidae Saxicola torquatus Cartaxo-comum X X II II   LC 

Regulidae Regulus ignicapilla Estrelinha-real X X II II   LC 

Estrildidae Estrilda astrild Bico-de-lacre X X III     

Passeridae Passer domesticus Pardal X C     LC 

Passeridae Passer montanus Pardal-montês X X III    LC 
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Família Nome científico Nome comum Ocorrência Convenção 
de Berna 

Convenção 
de Bona 

CITES D.L. 
140/99 

Estatuto de 
ameaça Motacillidae Motacilla cinerea Alvéola-cinzenta X X II II   LC 

Motacillidae Motacilla alba Alvéola-branca X X II II   LC 

Fringillidae Fringilla coelebs Tentilhão X X III    LC 

Fringillidae Chloris chloris Verdilhão X X II    LC 

Fringillidae Linaria cannabina Pintarroxo X X II    LC 

Fringillidae Carduelis carduelis Pintassilgo X X II    LC 

Fringillidae Serinus serinus Milheira X C III    LC 

Emberizidae Emberiza calandra Trigueirão X X III    LC 

Emberizidae Emberiza cia Cia X X II    LC 

Emberizidae Emberiza cirlus 
Escrevedeira-de-
garganta-amarela 

X X II    LC 

Notas: Ocorrência: C – confirmada, X – potencial; Estatuto de ameaça: LC – Pouco preocupante, NT – Quase ameaçado; DD – informação insuficiente, NE – Não avaliado, VU – 

Vulnerável, EN – Em perigo, CR – Criticamente em perigo; Fenologia: R – residente, I – invernante, E – estivante, MP – migrador de passagem, MgRep – migrador reprodutor, Int – 

introduzido). 
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Figura 4-63- Famílias de aves mais bem representadas na área de estudo do Parque Eólico de Corrediço e, respetiva linha 
elétrica. 

 

Das espécies de aves inventariadas para a área de estudo, cinco apresentam estatuto de conservação 

desfavorável, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados Portugal, a saber:  

• Noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus), espécie com estatuto “Vulnerável” (Cabral et al., 

2006). No âmbito das amostragens para o Atlas das Aves Nidificantes (Equipa Atlas, 2008), a 

presença da espe´cie foi documentada em três quadrículas UTM 10x10km onde a área de 

estudo do parque eólico e, respetiva linha elétrica se inserem. Dada a natureza florestal de 

ambas as áreas, considera-se possível a sua presença; 

• Maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos), classificado com estatuto “Vulnerável” (Cabral et al., 

2006). A presença desta espécie foi documentada numa das quadrículas 10x10km onde o 

corredor da linha elétrica se insere, por observação de uma ave em possível habitat de 

nidificação durante a época de reprodução nas amostragens para o Atlas das Aves Nidificantes 

(Equipa Atlas, 2008). Tendo em conta a sua dependência por habitats aquáticos, considera-se 

pouco provável a sua ocorrência nas áreas em estudo; 

• Bútio-vespeiro (Pernis apivorus), espécie classificada como estatuto “Vulnerável” (Cabral et al., 

2006). A sua ocorrência foi deteteda durante as amostragens do atlas (Equipa Atlas, 2008), por 

observação de uma ave em possível habitat de nidificação durante a época de reprodução. Dada 

a sua preferência por áreas florestais, considera-se possível a sua ocorrência; 
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• Açor (Accipiter gentilis) com estatuto “Vulnerável” (Cabral et al., 2006). No âmbito das 

amostragens do atlas, a presença desta espécie foi documentada em diversas quadrículas onde 

o parque eólico e o corredor da linha elétrica se inserem (Equipa Atlas, 2008). Atendendo à 

natureza florestal das áreas em estudo, considera-se possível a sua presença, 

• Ógea (Falco subbuteo), classificado como “Vulnerável” (Cabral et al., 2006). No âmbito das 

amostragens do Atlas das Aves Nidificantes (Equipa Atlas, 2008), a ocorrência da espécie foi 

documentada em diversas quadrículas onde o parque eólico e o corredor da linha elétrica se 

inserem. Tendo em conta a sua preferência por habitats florestais, considera-se possível a sua 

presença nas áreas em estudo. 

Quadro 4-32 – Espécies de aves ameaçadas elencadas para a área de estudo do Parque Eólico do Corrediço e, respetiva linha 
elétrica. 

Família Nome científico Nome comum 
Ocorrência Estatuto 

de 
ameaça PE 

Linha 
elétrica 

Caprimulgidae 
Caprimulgus 
europaeus 

Noitibó-cinzento X X VU 

Scolopacidae Actitis hypoleucos 
Maçarico-das-

rochas 
 X VU 

Accipitridae Pernis apivorus Bútio-vespeiro  X VU 

Accipitridae Accipiter gentilis Açor X X VU 

Falconidae Falco subbuteo Ógea X X VU 
Notas: Ocorrência: X – Possível; Estatuto: VU – Vulnerável. 

A maioria das espécies elencadas é residente (46%) ou migradora reprodutora (27,6%) e está associada 

a biótopos florestais (35,6%), indiferenciados (27,6%) ou agrícola (19,5%). Refere-se ainda que 46 das 

espécies elencadas para a área de estudo se encontram listadas no Anexo II da Convenção de Berna 

atualizada pelo Decreto-Lei n.º 38/2021 de 31 de maio, retificada pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de 

julho e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro; e outras 36 espécies no Anexo 

III da mesma Convenção. Um total de 33 das espécies elencadas na área de estudo estão listadas no 

Anexo II da Convenção de Bona, transposta pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro. Importa 

ainda referir que 10 das espécies de aves estão listadas no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 

de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro. Oito das espécies elencadas 

encontram-se listadas no Anexo A-II da Convenção CITES.  

De acordo com a Cartografia de Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de linhas 

aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica (ICNB, 2010; ICNF, 2019) a área de estudo não se 

sobrepõe a qualquer área crítica ou muito crítica para as aves. Na envolvente à área de estudo (raio de 

20km) identificaram-se algumas áreas sensíveis para as aves: 
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• Área crítica para outras aves situada a 16km a sul do extremo do corredor da linha elétrica, 

• Área crítica, que corresponde a uma quadrícula UTM 10x10km deum possível casal nidificante 

de cegonha-preta, a cerca de 19,8km a este da área de estudo do Parque Eólico do Corrediço 

(Figura 4-64). 

 

 

Figura 4-64-Áreas sensíveis para as aves na envolvente da área em estudo. 

 

Os dados recolhidos nos pontos de amostragem direcionados a aves em geral e aves de rapina, 
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permitiram confirmar em campo a presença de 16 espécies de aves, três na área de estudo do Parque 

Eólico do Corrediço e 16 na área de estudo do corredor da linha elétrica.  

No que diz respeito à abundância e riqueza específica relativas, verifica-se que a área de estudo do 

Parque Eólico do Corrediço constitui a área com níveis mais elevados de abundância e riqueza específica 

(Figura 4-65). Contudo, em termos absolutos verifica-se que foi na área do corredor da linha elétrica que 

se registaram os valores mais elevados em termos de número de indivíduos contabilizados e número de 

espécies identificadas (179 indivíduos e 15 espécies, respetivamente) (Quadro 4-33). 

 

Figura 4-65- Abundância e riqueza específica relativas obtidas para as áreas de estudo do Parque Eólico do Corrediço e, 
respetiva Linha Elétrica. 

 

As espécies mais abundantemente detetadas durante as amostragens foram a andorinha-dos-beirais 

(Delichon urbicum) e a carriça (Troglodytes troglodytes), com a deteção de 46 e 29 indivíduos, 

respetivamente, na área do corredor da linha elétrica (Quadro 4-33). 

Quadro 4-33- Abundância absoluta (número de contactos), por espécie detetada, nos pontos de escuta para as áreas do Parque 
Eólico do Corrediço e, respetiva Linha Elétrica. 

Nome científico Nome comum 
Ocorrência 

PE Linha elétrica 

Corvus corone Corvo   18 

Cyanistes caeruleus Chapim-azul   1 

Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais   46 

Dendrocopos major Pica-pau-malhado   3 

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo 2 18 

Garrulus glandarius Gaio   1 

Parus major Chapim-real   4 

Passer domesticus Pardal   3 

Phoenicurus ochruros Rabirruivo   4 
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Nome científico Nome comum 
Ocorrência 

PE Linha elétrica 

Picus viridis Peto-real   14 

Serinus serinus Milheira   9 

Streptopelia decaocto Rola-turca   3 

Sylvia melanocephala Toutinegra-dos-valados   5 

Troglodytes troglodytes Carriça 2 29 

Turdus merula Melro   7 

Não identificado 1 14 

Total 5 179 

Riqueza específica 2 15 

 

Nos pontos de observação de aves de rapina e outras planadoras observaram-se apenas duas espécies, 

o corvo (Corvus corax) e a águia-d’asa-redonda (Buteo buteo). O corvo foi observado nas proximidades 

da área de estudo do Parque Eólico do Corrediço, enquanto a águia-d’asa-redonda foi observada na 

zona central do corredor da linha elétrica (Figura 4-66). 
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Figura 4-66-Observações de aves de rapina e outras planadoras na área em estudo do Parque Eólico do Corrediço 

e, respetiva linha elétrica. 
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4.7.6.3. MAMOFAUNA 

O elenco faunístico da área de estudo engloba um total de 36 espécies de mamíferos, 31 espécies na 

área de estudo do Parque Eólico do Corrediço e 14 espécies no corredor da linha elétrica (Quadro 4-34). 

As espécies de mamíferos estão distribuídas por 15 famílias, constituindo a família Vespertilionidae foi a 

mais representativa com 17 espécies elencadas para a área do Parque Eólico do Corrediço (Figura 4-67). 

Aquando do trabalho de campo foi confirmada a presença de seis espécies de mamíferos: raposa 

(Vulpes vulpes), coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), esquilo (Sciurus vulgaris), morcego-rabudo 

(Tadarida teniotis), morcego-arborícola-pequeno (Nyctalus leisleri) e morcego de Kuhl (Pipistrellus 

kuhlii). 
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Quadro 4-34- Espécies de mamíferos elencadas para a área de estudo do Parque Eólico do Corrediço e, respetiva linha elétrica. 

Família Nome científico Nome comum 
Ocorrência 

Convenção 
de Berna 

Convenção 
de Bona 

CITES 
D.L. 

140/99 

Estatuto 
de 

ameaça 
PE 

Linha 
elétrica 

Cervidae Capreolus capreolus Corço X X III    LC 

Suidae Sus scrofa Javali X X     LC 

Canidae Vulpes vulpes Raposa C X   D  LC 

Herpestidae Herpestes ichneumon Sacarrabos X X III   B-V / D LC 

Mustelidae Lutra lutra Lontra X X II  A - I 
B-II / B-

IV 
LC 

Mustelidae Meles meles Texugo X X III    LC 

Mustelidae Mustela putorius Toirão  X III   B-V DD 

Viverridae Genetta genetta Geneta  X III   B-V LC 

Molossidae Tadarida teniotis Morcego-rabudo C  II II  B-IV DD 

Vespertilionidae 
Barbastella 
barbastellus 

Morcego-negro C  II II  B-II / B-
IV 

DD 

Vespertilionidae Eptesicus isabellinus Morcego-hortelão-claro X  II II  B-IV NE 

Vespertilionidae Eptesicus serotinus Morcego-hortelão-escuro X  II II  B-IV LC 

Vespertilionidae Myotis blythii Morcego-rato-pequeno C  II II  B-II / B-
IV 

CR 

Vespertilionidae Myotis daubentonii Morcego-de-água C  II II  B-IV LC 

Vespertilionidae Myotis emarginatus Morcego-lanudo X  II II  B-II / B-
IV 

DD 

Vespertilionidae Myotis escalerai Morcego-de-franja do Sul C  II II  B-IV VU 

Vespertilionidae Myotis myotis Morcego-rato-grande C  II II  B-II / B-
IV 

VU 

Vespertilionidae Myotis mystacinus Morcego-de-bigodes X  II II  B-IV DD 

Vespertilionidae Nyctalus lasiopterus Morcego-arborícola-gigante X  II II  B-IV DD 
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Família Nome científico Nome comum 
Ocorrência 

Convenção 
de Berna 

Convenção 
de Bona 

CITES 
D.L. 

140/99 

Estatuto 
de 

ameaça 
PE 

Linha 
elétrica 

Vespertilionidae Nyctalus leisleri 
Morcego-arborícola-

pequeno 
C  II II  B-IV DD 

Vespertilionidae Nyctalus noctula Morcego-arborícola-grande X  II II  B-IV DD 

Vespertilionidae Pipistrellus kuhlii Morcego de Kuhl C  II II  B-IV LC 

Vespertilionidae 
Pipistrellus 
pipistrellus 

Morcego-anão C  III II  B-IV LC 

Vespertilionidae Pipistrellus pygmaeus Morcego-pigmeu C  III II  B-IV LC 

Vespertilionidae Plecotus auritus Morcego-orelhudo-castanho X  II II  B-IV DD 

Vespertilionidae Plecotus austriacus Morcego-orelhudo-cinzento C  II II  B-IV LC 

Miniopteridae 
Miniopterus 
schreibersii 

Morcego-de-peluche C  II II  B-II / B-
IV 

VU 

Rhinolophidae Rhinolophus euryale 
Morcego-de-ferradura-

mediterrânico 
C  II II  B-II / B-

IV 
CR 

Rhinolophidae 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Morcego-de-ferradura-

grande 
C  II II  B-II / B-

IV 
VU 

Rhinolophidae 
Rhinolophus 
hipposideros 

Morcego-de-ferradura-
pequeno 

C  II II  B-II / B-
IV 

VU 

Erinaceidae Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro  X III    LC 

Talpidae Talpa occidentalis Toupeira  X     LC 

Leporidae Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo C X     NT 

Muridae Rattus norvegicus Ratazana  X     NA 

Sciuridae Sciurus vulgaris Esquilo C X III    LC 
Notas: (Ocorrência: X – potencial; Estatuto de ameaça: LC – Pouco preocupante, NE – Não avaliado, DD – Informação insuficiente, NT – Quase ameaçado, EN – Em Perigo, CR – 

Criticamente em Perigo). 
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Figura 4-67- Representatividade das famílias de mamíferos elencadas para a área de estudo. 

 

Das espécies elencadas, sete têm estatuto de conservação desfavorável, todas elas da família 

Chiroptera. Duas destas espécies estão classificadas como “Criticamente em perigo”: o morcego-de-

ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale) e o morcego-rato-pequeno (Myotis blythii); e outras 

cinco estão classificadas como “Vulneráveis”: o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), o 

morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), o morcego-de-ferradura-pequeno 

(Rhinolophus hipposideros), o morcegos-de-franja do Sul (Myotis escalerai) e o morcego-rato-grande 

(Myotis myotis) (Cabral et al., 2006). É ainda de referir uma espécie classificada como “Quase 

ameaçada”, o coelho-bravo (Cabral et al., 2006). 

Importa ainda referir que, 21 das espécies elencadas para a área de estudo se inserem no Anexo II da 

Convenção de Berna, atualizada pelo Decreto-Lei n.º 38/2021 de 31 de maio, retificada pelo Decreto-Lei 

n.º 95/81, de 23 de julho e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro; e outras 10 

espécies no Anexo III da mesma Convenção. Nove das espécies de mamíferos elencadas para a área de 

estudo encontram-se, simultaneamente, listadas nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 

de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro; 14 das espécies de morcegos estão 

listadas unicamente nos Anexo B-IV; duas espécies encontram-se incluídas apenas no Anexo B-V e outra 

encontra-se listada, simultaneamente, nos Anexos B-V e D do mesmo Decreto-Lei.  

Os dados de vestígios recolhidos aquando do trabalho de campo ao longo dos transectos possibilitaram 

o cálculo do Índice Quilométrico de Abundância (IQA) para cada um dos transectos (Quadro a seguir). 

Foram registados indícios de mamíferos num dos sete transectos realizados, todos eles pertencentes a 

raposa. 
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Quadro 4-35- Índice Quilométrico de Abundância por transecto. 

Transecto Vestígios encontrados IQA 

TM01 - 0 

TM02 - 0 

TM03 - 0 

TM04 - 0 

TM05 Dejeto de raposa 3,3 

TM06 - 0 

TM07 - 0 

 

Para a área de estudo estão elencadas 22 espécies de quirópteros, todas elas para a área de estudo do 

Parque Eólico do Corrediço (3 espécies nas amostragens de campo e as restantes estão referenciadas 

em abrigos). 

Num raio de 10km ao redor da implantação dos aerogeradores estão referenciados 12 abrigos de 

quirópteros (Alves et al., 2005; Alves et al., 2006; Grupo Protecção Sicó, com.pess.; ICNF, 2014; ICNF, 

2019; Rainho et al., 2013), que correspondem maioritariamente a grutas e algares existentes no Maciço 

Calcário Sicó-Alvaiázere (Quadro 4-36). 
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Figura 4-68 - Abrigos referenciados para a área de estudo do parque eólico de Corrediço e, respetiva linha elétrica. 
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Quadro 4-36- Abrigos inventariados na envolvente da área de estudo. (abrigos de importância regional/local, com exceção dos indicados). 

Abrigo Nome Distância ao projeto Espécies 

AQCO01 
Pombal II (abrigo de 

importância nacional) 
PE Corrediço: 9,2km 
Linha Elétrica: 9,7km 

Morcego-de-ferradura-grande, morcego-de-ferradura-pequeno, morcego-de-ferradura-
mediterrânico, morcego-de-ferradura-mediterrânico/morcego-de-ferradura-mourisco, 

morcego-rato-grande/morcego-rato-pequeno, morcego-rato-pequeno, morcego-lanudo 
(Myotis emarginatus)/morcego-de-bigodes (Myotis mystacinus)/morcego-de-franja do Sul 

(Myotis escalerai)/morcego-de-água (Myotis daubentonii), morcego-de-franja do Sul 

AQCO02 
Corujeiras (abrigo de 

importância nacional) 
PE Corrediço: 2,4km 
Linha Elétrica: 4,5km 

Morcego-de-ferradura-grande, morcego-de-ferradura-pequeno, morcego-rato-grande, 
morcego de-peluche (Miniopterus schreibersii) 

AQCO03 Algar da Pia Furada PE Corrediço: 9,2km 
Linha Elétrica: 9,7km 

Morcego-de-ferradura-pequeno 

AQCO04 Lapa de Sicó PE Corrediço: 7,5km 
Linha Elétrica: 8,2km 

Morcego-de-ferradura-grande, morcego-de-ferradura-pequeno, morcego-de-ferradura-
mediterrânico/morcego-de-ferradura-mourisco 

AQCO05 Algar dos Sapos PE Corrediço: 8,4km 
Linha Elétrica: 8,8km 

Morcego-de-ferradura-grande, morcego-de-ferradura-pequeno 

AQCO06 Lapa dos Morcegos PE Corrediço: 4,0km 
Linha Elétrica: 4,9km 

Morcego-de-ferradura-grande, morcego-de-ferradura-pequeno, morcego-rato-
grande/morcego-rato-pequeno, morcego de-peluche 

AQCO07 Gruta do Mogadouro PE Corrediço: 7,3km 
Linha Elétrica: 9,2km 

Morcego-de-ferradura-grande 

AQCO08 Gruta da Cerâmica PE Corrediço: 8,8km 
Linha Elétrica: 9,6km 

Morcego-de-ferradura-grande, morcego-de-ferradura-pequeno, morcego-rato-
grande/morcego-rato-pequeno 

AQCO09 Castelo PE Corrediço: 4,5km 
Linha Elétrica: 4,9km 

Morcego-de-ferradura-pequeno 

AQCO10 Lagar do Salgueiro PE Corrediço: 2,3km 
Linha Elétrica: 2,8km 

Morcego-de-ferradura-pequeno 

AQCO11 Algar do Covão Largo PE Corrediço: 8,0km 
Linha Elétrica: 8,8km 

Morcego-de-ferradura-grande, morcego-rato-grande/morcego-rato-pequeno, morcego-
lanudo /morcego-de-bigodes/ morcego-de-água 

AQCO12 Algar da Pena Só PE Corrediço: 8,4km 
Linha Elétrica: 9,2km 

Morcego-de-ferradura-pequeno 
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Dos locais referenciados com quirópteros, o abrigo Pombal II (AQCO01) é o único classificado como de 

importância nacional para os quirópteros (durante os períodos de hibernação, primavera e outono). 

Conhecido pela primeira vez como abrigo em 1997, esta cavidade integra o Programa Nacional de 

Monitorização de Abrigos Subterrâneos de Importância Nacional desde essa data, sendo conhecida a 

presença das espécies morcego-de-ferradura-grande, morcego-de-ferradura-pequeno, morcego-de-

ferradura-mediterrânico, morcego-rato-grande, morcego-rato-pequeno e morcego-de-franja-do Sul 

(ICNF, 2014; ICNF, 2019): 

• no período de hibernação (de dezembro a fevereiro), surgem muitas dezenas de morcegos-de-

ferradura-grande (“Vulnerável”), dezenas de morcegos-de-ferradura-mediterrânico 

(“Criticamente em perigo”) e indivíduos isolados de morcego-de-ferradura-pequeno 

(“Vulnerável”), morcego-rato-grande/morcego-rato-pequeno (“Vulnerável”/”Criticamente em 

perigo”), morcego-rato-pequeno e Myotis spp “pequenos” (Figura 4-69); 

• na primavera surgem muitas dezenas de morcegos-de-ferradura-grande e Rhinolophus spp, e 

indivíduos isolados de morcego-de-ferradura-pequeno (Figura 4-69); e 

• no outono é ocupado por muitas dezenas de morcegos-de-ferradura-grande e morcegos-de-

ferradura-mediterrânico/morcegos-de-ferradura-mourisco (“Criticamente em perigo”), dezenas 

de Rhinolophus spp e indivíduos isolados de morcego-de-ferradura-pequeno, surgindo também 

morcegos-de-franja-do Sul (“Vulnerável”) em número desconhecido (Figura 4-69). 
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Figura 4-69- Pombal II (AQCO01): ocupação conhecida por ano e época. 

 

 

Referência ainda para o abrigo Corujeiras, que apesar de não ser um abrigo de importância nacional, 

alberga algumas dezenas de indivíduos principalmente no outono, parecendo constituir um abrigo 

usado regularmente entre migrações (Alves, com. pess.; Alves et al., 2005; Grupo Protecção Sicó, com. 

pess.; ICNF, 2019; Rainho et al., 2013): 

• no período de hibernação é ocupado por indivíduos isolados de morcego-de-ferradura-grande, 

morcego-de-ferradura-pequeno e morcego-de-peluche; 

• na primavera surgem indivíduos isolados de morcego-de-ferradura-grande, morcego-de-

ferradura-pequeno e poucas dezenas de morcego-de-peluche; 

• no verão é usado por indivíduos isolados de Rhinolophus spp, morcego-de-ferradura-pequeno, 

morcego-de-peluche e morcego-rato-grande; 

• no outono é usado por várias dezenas de morcegos-de-peluche e indivíduos isolados de 

morcego-de-ferradura-grande, morcego-de-ferradura-pequeno e morcego-rato-grande; 
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• são conhecidos movimentos de morcego-de-peluche entre este e os abrigos de importância 

nacional Alvaiázere (encontra-se a cerca de 9,4km a sudoeste) e Tomar (encontra-se a cerca de 

24km a sudoeste), ambos situados na ZEC PTCON0045 – Sicó/Alvaiázere. 

Nos restantes abrigos, os dados disponíveis não permitem uma avaliação exata da dimensão das 

colónias e da ocupação ao longo do ano, parecendo ser usados apenas por indivíduos isolados 

maioritariamente das espécies morcego-de-ferradura-grande e morcego-de-ferradura-pequeno, e 

nalguns casos por morcego-de-ferradura-mediterrânico/morcego-de-ferradura-mourisco, morcego-rato-

grande/morcego-rato-pequeno e Myotis spp. “pequenos”. 

Nas amostragens de ultrassons realizadas para avaliação da utilização do espaço obtiveram-se um total 

de 12 contatos com quirópteros, 8 dos quais identificados ao nível da espécie. Nestes foi confirmada a 

ocorrência de três espécies, com morcego-arborícola-pequeno a ser claramente o mais frequente 

(Quadro 4-37). 

Quadro 4-37- Resultados da deteção acústica na área de estudo do Parque Eólico do Corrediço. 

Espécie(s) Nº de passagens 

Morcego-arborícola-pequeno 5 

Morcego-arborícola-pequeno/Morcego-hortelão (Eptesicus sp.) 1 

Morcego-arborícola-pequeno/ Morcego-arborícola-grande/ Morcego-
arborícola-gigante 

1 

Morcego de Kuhl 1 

Morcego-rabudo 2 

Total 12 

 

Em termos globais, na área do Parque Eólico do Corrediço destaca-se a atividade estimada para os 

pontos PQCO01, PQCO02 e PQCO06 (18 encontros/h). 

No que diz respeito à temperatura do ar registada ao nível do solo, na área do Parque Eólico do 

Corrediço, variou entre os 13 e os 15ºC, com os pontos PQCO04, PQCO05 e PQCO06 a registarem 

valores superiores a 14,0ºC e os restantes valores inferiores. Relativamente à intensidade de vento ao 

nível do solo, geralmente nula, com exceção do ponto PQCO01, onde se registaram 0,8 m/s. A humidade 

relativa variou entre os 78 e 81%, tendo sido superior a 80% no ponto PQCO03 (Figura 4-70). 
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Figura 4-70- Atividade de morcegos estimada e respetivos parâmetros físicos (temperatura, intensidade do vento e humidade 
relativa do ar), por local de amostragem, para a área de estudo do Parque Eólico do Corrediço. 

 

Tendo em conta as condições existentes na área de estudo considera-se que espécies de mamíferos 

típicas de ecossistemas florestais e agrícolas deverão estar presentes. Dada a presença de linhas de 

água, a presença de espécies que requeiram proximidade a água, como a lontra, será provável. A 

presença de espécies de características mais arborizadas como a geneta, deverá ser também provável, 

nomeadamente nas áreas de carvalhal. 

4.7.7. SÍNTESE DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A área de estudo é dominada plantações florestais (eucaliptal e pinhal). As áreas de maior interesse e 

sensibilidade ao nível ecológico são as manchas de habitats naturais, nomeadamente carvalhal (habitat 

9240) e charnecas húmidas (habitat 4020*). Os habitats referidos são considerados habitats de interesse 

comunitário e locais que podem albergar espécies de flora e fauna maior interesse para a conservação 

(espécies RELAPE e ameaçadas). 

O elenco florístico da área de estudo engloba 648 espécies das quais 64 são espécies RELAPE, sendo que 

a presença de sete destas espécies foi confirmada aquando do trabalho de campo. As espécies de flora 

de maior interesse para a conservação estão em grande parte associadas aos habitats naturais acima 

referidos. 

No que diz respeito à fauna, o elenco congrega 157 espécies, destacando-se a comunidade de aves 

como a mais numerosa e a de mamíferos como aquela com maior número de espécies de interesse 

ecológico. O elenco avifaunístico engloba 87 espécies, das quais cinco são espécies ameaçadas. Importa 

ainda referir a presença nas proximidades da área de estudo do Maciço Calcário Sicó-Alvaiázere, áreas 

que alberga vários abrigos de morcegos, inclusive um abrigo de importância nacional, assim como a 

presença potencial na área de estudo de oito espécies de morcegos com estatuto de conservação 

desfavorável. 

4.8. PATRIMÓNIO CULTURAL 

4.8.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Considerando as caraterísticas do projeto, este descritor tem um caráter geográfico pontual, incidente 

no local de implantação dos 7 aerogeradores (e respetiva área límitrofe) do Parque Eólico do Corrediço, 

da subestação e do estaleiro de obra. 

Tem, igualmente, uma natureza linear, devido à escavação das valas de cabos, à construção de novos 

acessos, à beneficiação de caminhos existentes e da linha elétrica que vai ligar a subestação do 

Corrediço à Subestação de Andrinos. 

A estratégia aplicada neste estudo dividiu-se nas seguintes etapas: 
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1. Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação disponível. 

2. Realização de prospeções arqueológicas sistemáticas em toda a área de incidência de 

projeto do Parque Eólico do Corrediço. 

3. Realização de prospeções arqueológicas seletivas no corredor da linha elétrica. 

4. Elaboração de um relatório final. 

O presente texto tem com principais objetivos: 

1. Apresentação dos impactes patrimoniais identificados na área de incidência do projeto. 

2. Inventariação e localização de ocorrências patrimoniais na área de incidência direta do 

Parque Eólico do Corrediço. 

3. Sugestão de medidas de minimização patrimonial genéricas e específicas a desenvolver 

no âmbito da execução deste projecto. 

Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o Regulamento dos 

Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de Novembro de 2014), Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual dada pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 

dezembro (Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012 e n.º 115/2012, 

de 25 de Maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de Cultura e da Direção-Geral do Património 

Cultural, respetivamente). 

O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à Direção Geral de Património 

Cultural, no dia 16 de Maio de 2022, com a direção científica de João Albergaria. 

Os trabalhos realizados não se sobrepuseram com outros trabalhos aprovados pelas Direção Regional de 

Cultura do Centro e pela Direção Geral de Património Cultural. A equipa técnica teve uma afetação de 

100% a este projeto. 

 

4.8.2. LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÃO 

4.8.2.1. ESCALA DE ANÁLISE ESPACIAL 

A situação atual do fator Património circunscreve uma área com 400m de largura no corredor da linha 

elétrica e uma área pré-estabelecida para o Parque Eólico, designada como área de enquadramento 

histórico. Esta tem a finalidade de contribuir para o conhecimento do contexto histórico do território 

abrangido por este projeto e de integrar os elementos patrimoniais registados nas prospeções 

arqueológicas. 
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A área de incidência do projeto corresponde à zona de implantação da subestação do parque eólico, do 

estaleiro de obra, dos 7 aerogeradores (6 fixos e 1 suplente), dos acessos a criar (corredor com 40m de 

largura) ou a beneficiar (corredor com 20 m de largura), das valas de cabos (corredor com 20m), do 

corredor da linha elétrica que vai ligar a subestação do Parque Eólico à subestação de Andrinos 

(corredor com 400m de largura e cerca de 27.25 kms de extensão no total, no qual se fizeram 

prospeções seletivas). 

Na área de implantação dos 7 aerogeradores, da subestação e do estaleiro, considera-se como área de 

impacte direto a zona de implantação efetiva dos equipamentos (plataforma de instalação do 

aerogerador, da subestação e do estaleiro), bem como, a escavação das valas de cabos e os acessos a 

criar ou a beneficiar. 

No Parque Eólico, na subestação e no estaleiro, a área de impacte indireto equivale à restante zona 

abrangida pela área de projeto prospetada. 

Para determinar a incidência de impacte, a distância foi estabelecida a partir do limite externo 

conhecido da ocorrência patrimonial e o eixo da linha/centro do apoio. 

4.8.2.2. RECOLHA BIBLIOGRÁFICA 

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os seguintes recursos: 

• Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, doravante designada 

Endovélico)1 da responsabilidade da Direção Geral do Património Cultural (DGPC). 

• Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC 2 da responsabilidade da Direção 

Geral do Património Cultural (DGPC). 

• SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico3 da responsabilidade da Direção Geral 

do Património Cultural (DGPC).  

• Vias Romanas em Portugal: Itinerários4 da autoria de Pedro Soutinho 

• Googlemaps5 

 

1 http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios. O Código Nacional de Sítio (CNS) dá acesso á ficha 

com a descrição do mesmo no Endovélico 
2 http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-

em-vias-de-classificacao/geral/ 
3 http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/Default.aspx 
4 http://viasromanas.pt/ 
5 https://maps.google.pt/ 
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• Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria, publicado pelo Aviso n.º 9343/2015, Diário da 

República, 2.ª série, n.º 163 de 21/08/2015, 24022 – 24051; corrigida pelo Aviso n.º 15296/2016, 

Diário da República, 2.ª série, n.º 233 de 06/12/2016; alterada pelo Aviso n.º 3066/2017, Diário da 

República, 2.ª série, n.º 59 de 23/03/2017; pelo Aviso n.º 8881/2018, Diário da República, 2.ª série, 

n.º 124 de 29/06/2018; pelo Aviso n.º 2953/2020, Diário da República, 2.ª série, n.º 36 de 

20/02/2020 e pelo Aviso n.º 4564/2022, Diário da República, 2.ª série, n.º 44 de 03/03/2022. 

• 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Pombal publicada pelo Aviso n.º 4945/2014, Diário da 

República, 2.ª série, n.º 71 de 10/04/2014, 10039 – 10073, retificada pela Declaração n.º 77/2015, 

Diário da República, 2.ª série, n.º 76 de 20/04/2015; corrigida pela Declaração n.º 86/2015, Diário 

da República, 2.ª série, n.º 80 de 24/04/2015 e alterada pelo Aviso n.º 15686/2017, Diário da 

República, 2.ª série, n.º 249 de 29/12/2017; pelo Aviso n.º 12533/2019, Diário da República, 2.ª 

série, n.º 149 de 06/09/2019; pelo Aviso n.º 16625/2019, Diário da República, 2.ª série, n.º 200 de 

17/10/2019 e pelo Aviso n.º 17757/2019, Diário da República, 2.ª série, n.º 215 de 08/11/2019. 

• Município de Leiria: Município: Câmara Municipal: Áreas de Atividade: Cultura: Património e Museus 

(https://www.cm-leiria.pt/areas-de-atividade/cultura/patrimonio-e-museus, 18/05/2022) 

• Município de Leiria: Município: Câmara Municipal: Áreas de Atividade: Ordenamento do Território e 

Urbanismo (https://www.cm-leiria.pt/areas-de-atividade/ordenamento-do-territorio-e-urbanismo, 

18/05/2022) 

• Município de Leiria: SIG Leiria (https://geoportal.cm-leiria.pt/portal/apps/sites/#/geoportal, 

17/05/2022) 

• Visite Leiria: Pontes de Interesse: Património (https://www.visiteleiria.pt/pontos-de-

interesse/patrimonio17/05/2022) 

• Município de Pombal: Planeamento, Ordenamento e Reabilitação Urbana (http://www.cm-

pombal.pt/seu_municipio/ordenamento/index.php, 17/05/2022) 

• Município de Pombal: Viver – Cultura e Lazer: Património Cultural (https://www.cm-

pombal.pt/viver-2/museus-e-patrimonio/, 17/05/2022) 

• Bibliografia publicada sobre a região. 
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4.8.2.3. ANÁLISE TOPONÍMICA 

A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 verificou a presença dos seguintes topónimos 

com potencial significado arqueológico na área de projeto e nas suas imediações. Estes encontram-se 

discriminados no quadro seguinte, conforme as categorias propostas por Ferreira e Soares, 1994.6 

Quadro 4-38- Topónimos na área de projeto com potencial significado arqueológico. 

Tipo de Vestígios Topónimo 

Grutas Buraco da Moira7, Lapa 

Rede viária Portela do Outeiro 

Estruturas defensivas Outeiro do Crasto 

Estruturas religiosas Casal das Freiras, Moinho das freiras 

Indícios de povoamento antigo Arneiros da Gafaria; Gafaria 

A localização destes topónimos foi tida em consideração na programação e execução da prospeção 

arqueológica realizada no âmbito deste trabalho. 

4.8.3. BREVE ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

O estudo da ocupação humana no território onde se desenvolve este projeto tem como objetivo, no 

âmbito deste trabalho, compreender a evolução da ocupação humana neste espaço específico, de 

forma a melhor enquadrar e avaliar as incidências patrimoniais identificadas e os futuros impactos sobre 

a paisagem cultural que resultarão desta obra. 

O território em estudo tem uma ocupação muito antiga que pode remontar ao período paleolítico, 

conforme atestam os três sítios do Corrediço (n.º 1/CNS 39317, n.º 2/CNS 39318 e n.º 3/CNS 39319), o 

sítio do Parque de Merendas da Ribeira da Moira (n.º 11) e o Abrigo da Buraca da Moira 1 (n.º 15/CNS 

23326). 

Para o período da Pré-História recente (Neolítico/Calcolítico), existem vestígios de ocupação no Abrigo 

da Ribeira dos Murtórios (n.º 16). 

No povoado do Outeiro da Calvaria (n.º 7) há vestígios de contextos da Idade do Ferro e neste local a 

ocupação perdura até ao período romano. Como seria de esperar, há muitos pontos a demonstrar a 

importância do povoamento romano nesta região, como atestam o povoado mineiro de Roubã/Litém 

 

6 Consideram-se aqui só as categorias que potencialmente indicam a ocorrência de vestígios arqueológicos. 
7 Em itálico topónimos associados a elementos patrimoniais recenseados neste trabalho 
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(n.º 4/CNS 25103), a Quinta das Ferrarias (n.º 5), o sítio do Hospital das Gafas (n.º 6), o vicus da 

Lavandeira/Telhada (n.º 8) e a via que ligaria Conimbriga a Collippo (n.º 10). 

A testemunhar a ocupação medieval destaca-se a necrópole de Cabeça do Pedrogo/Carrascal (n.º 9/CNS 

17631). 

A ocupação moderna e contemporânea é atestada pela densa malha urbana que carateriza estes 

concelhos do litoral português. 

4.8.4. PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA 

As prospeções arqueológicas realizaram-se nos dias 18 a 19 de Junho de 2022, de forma sistemática na 

área de incidência do Parque Eólico do Corrediço e seletiva no corredor da linha elétrica. 

Os meios usados no trabalho foram: indumentária tradicional para prospeções arqueológicas (que 

incluiu chapéu e casaco com sinalização), máquina fotográfica digital (a partir da qual se obtiveram as 

imagens constantes no relatório) e cartografia impressa (implantação do parque nas respetivas Cartas 

Militares de Portugal, no levantamento das curvas de nível à escala de projeto de execução e na imagem 

aérea). 

Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos, o 

técnico responsável foi devidamente autorizado pelo promotor do Estudo de Impacte Ambiental para 

realizar prospeções arqueológicas nos terrenos e responsabiliza-se por eventuais danos causados pela 

atividade arqueológica. A sinalização e segurança foi efetuada conforme a legislação prevista para este 

tipo de trabalhos de campo. 

A informação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente transposta para o atual relatório. 

Como não foram recolhidos materiais arqueológicos no decorrer das prospeções arqueológicas, não há 

necessidade de fazer qualquer depósito de materiais arqueológicos. 

Nesta fase de avaliação ambiental não estão previstas ações de divulgação pública dos resultados 

obtidos nas prospeções. 

4.8.4.1. VISIBILIDADE DO TERRENO 

O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias subordinadas: a 

primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno, que permite distinguir as grandes 

unidades de observação; a segunda distingue-se pela necessidade de pormenorizar o grau de 

visibilidade boa do terreno (Quadros a seguir). 
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Quadro 4-39- Graus de visibilidade do terreno. 

Visibilidade má do terreno 1 Intransponível ao percurso pedestre. 

Visibilidade mista do terreno 2 Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo. 

Facilita o percurso pedestre e a observação geral do terreno. 

Visibilidade média do terreno 3 Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho. 

Facilita o percurso pedestre e a observação de construções. 

Visibilidade boa do terreno 4 Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho.Facilita 
o percurso pedestre, a observação de construções e de materiais 
arqueológicos. 

Solo urbano 5 Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande 
quantidade de entulho e de lixo recente. 

Observação de construções, mas superfície de solo original sem 
qualidade de observação. 

Aterros e escavações 6 Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno completamente 
revolvido. 

Superfície do solo original sem qualidade de observação. 

Área vedada 7 Intransponível ao percurso pedestre. 

Terreno de forte inclinação 8 Percurso pedestre dificultado por questões de segurança. 

Áreas de fogo e de 
desmatação 

9 Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira 

Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de 
materiais arqueológicos. 

 

Quadro 4-40- Grau de diferenciação do descritor 4. 

Visibilidade mínima da 
superfície do solo 

4.1 Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo. 

Observação facilitada de construções, mas com identificação 
difícil de materiais arqueológicos. 

Visibilidade intermédia da 
superfície do solo 

4.2 Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo. 

Observação facilitada de construções e identificação razoável de 
materiais arqueológicos. 

Visibilidade elevada da 
superfície do solo 

4.3 Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes. 

Observação facilitada de construções e de materiais 
arqueológicos. 
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4.8.4.2. FICHAS DE SÍTIO 

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de campo é feito 

numa ficha criada para este efeito. 

A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores relacionados com os seguintes 

objetivos: 

• Identificação; 

• Localização administrativa e geográfica; 

• Descrição da Paisagem; 

• Caraterização do material arqueológico; 

• Caraterização das estruturas; 

• Avaliação e classificação do valor patrimonial; 

• Avaliação e classificação do valor de impacte patrimonial. 

Quadro 4-41- Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio. 

Número Numeração sequencial dos sítios identificados. 

Designação Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na mesma freguesia. 

CNS Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Tipo de sítio Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Período Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Tipo de trabalhos 
realizados 

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Classificação oficial Tipo de Classificação Oficial. 

Legislação Decreto-Lei que define a Classificação Oficial. 

ZEP Zona Especial de Proteção, com o Decreto-Lei que a define. 

 

Quadro 4-42- Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio. 

Topónimo Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma freguesia. 

Lugar Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as fontes orais. 

Freguesia Freguesia onde está localizado. 

Concelho Concelho onde está localizado. 

Sistemas de Coordenadas ETRS 89 

C.M.P. Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000 
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Quadro 4-43- Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente. 

Acessibilidade Tipo de Acessos e respetiva inventariação. 

Âmbito geológico Caraterização geológica sumária do local de implantação do sítio. 

Relevo Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado. 

Coberto vegetal Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio. 

Uso do solo Descrição do uso do solo no local implantação do sítio. 

Controlo visual da paisagem Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio. 

Tipo de vestígios identificados Caraterização dos vestígios que permitiram a identificação do sítio. 

 

Quadro 4-44- Grupo de descritores relacionado com a caraterização do material arqueológico. 

Área de dispersão Caracterização da área de dispersão do material arqueológico. 

Tipo de dispersão 
Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui pela área 

do sítio. 

Tipo de material presente Recenseamento dos tipos de material arqueológico observados no sítio. 

Características do material 
identificado 

Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado. 

Cronologia do material identificado Caraterização cronológica do material arqueológico observado 

 

Quadro 4-45- Grupo de descritores relacionado com a caraterização das estruturas. 

Estado de conservação Caracterização do estado de conservação das estruturas. 

Descrição da planta e relação espacial 
das estruturas 

Descrição da forma como as estruturas identificadas se organizam 
espacialmente. 

Modo de construção Descrição do modo de construção de cada estrutura. 

Materiais de construção Descrição dos materiais usados na construção de cada estrutura. 

Descrição das estruturas 
Descrições das caraterísticas de cada estrutura que não tenham sido 

assinaladas nos campos anteriores. 

Interpretação funcional das estruturas Proposta da função de cada estrutura. 

Elementos datantes da estrutura Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada estrutura. 

 

4.8.4.3. REGISTO FOTOGRÁFICO 

O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos sítios com valor 

patrimonial, do relevo e da vegetação que cobria o terreno, na área que será afectada por este projeto. 
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4.8.4.4. REGISTO CARTOGRÁFICO 

Os equipamentos do Parque Eólico do Corrediço, os limites da área de projeto e do enquadramento 

histórico foram assinalados na Carta Militar de Portugal, designadamente nas folhas n.º 274, n.º 285, n.º 

286 e n.º 297 - Anexo I, Figura 1 (escala 1:25000). 

A localização de todas ocorrências patrimoniais e a visibilidade do terreno foram também apresentadas 

Carta Militar de Portugal, designadamente nas folhas n.º 274, n.º 285, n.º 286 e n.º 297 - Anexo I, Figura 

2 e 3, respetivamente (escala 1:5000). 
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Quadro 4-46- Localização das ocorrências patrimoniais inventariadas na área de enquadramento histórico. 

N.º Designação Concelho Freguesia M P Z 

1 Corrediço 1 Pombal UF de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze -36983 19540 288 

2 Corrediço 2 Pombal UF de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze -37203 19069 280 

3 Corrediço 3 Pombal UF de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze -37651 19167 294 

4 Roubã/Litém Pombal UF de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze -39524 18951 154 

5 Quinta das Ferrarias Pombal UF de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze -39546 19088 154 

6 Hospital das Gafas Pombal Vermoil -44278 19033 170 

7 Outeiro da Calvaria Pombal Vermoil -44815 17535 306 

8 Lavandeira / Telhada Pombal Vermoil -45555 17458 200 

9 Cabeça do Pedrogo/ Carrascal Leiria UF de Colmeias e Memória -46218 16588 199 

10 Conimbriga a Collippo Leiria UF de Colmeias e Memória; UF de Santa Eufémia e Boa Vista -50973 14392 160 

11 Parque de Merendas da Ribeira da Moira Leiria UF de Santa Eufémia e Boa Vista -52283 12460 105 

12 Gruta da Buraca da Moira Leiria UF de Santa Eufémia e Boa Vista -52341 12404 100 

13 Galeria do Carvalho Leiria UF de Santa Eufémia e Boa Vista -52286 12341 105 

14 Abrigo da Ponte da Moira Leiria UF de Santa Eufémia e Boa Vista -52277 12321 110 

15 Abrigo da Buraca da Moira 1/ Buraca da Moira Leiria UF de Santa Eufémia e Boa Vista -52298 12283 105 

16 Abrigo da Ribeira dos Murtórios Leiria UF de Santa Eufémia e Boa Vista -52347 12107 100 
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4.8.4.5. INFORMAÇÃO ORAL 

No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se obteve informação oral relevante para 

este estudo. 

 

4.8.5. VALOR PATRIMONIAL 

A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais importantes para 

calcular o valor patrimonial de cada sítio. O valor patrimonial é calculado usando as categorias 

apresentadas no Quadro 9, às quais é atribuída uma valoração quantitativa. 

 

Quadro 4-47- Fatores usados na avaliação patrimonial e respetiva ponderação. 

Valor da Inserção Paisagística 2 

Valor da Conservação 3 

Valor da Monumentalidade 2 

Valor da raridade (regional) 4 

Valor científico 7 

Valor histórico  5 

Valor Simbólico 5 

 

Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com o espaço 

envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a avaliação da qualidade desse 

espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se encontra se apresentar semelhante à paisagem 

original, entenda-se a paisagem contemporânea da construção e utilização do sítio, a sua inserção 

paisagística será considerada “com interesse”. 

Nos casos em que não foi possível determinar este valor, o mesmo não contribuiu para o cálculo do 

Valor Patrimonial. 

 

Quadro 4-48- Descritores do Valor da Inserção Paisagística e respetivo valor numérico. 

Com interesse 5 

Com pouco interesse 2 

Sem interesse 1 

Indeterminável Nulo 
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O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência patrimonial no meio envolvente, 

dadas as suas características arquitectónicas e artísticas. Avalia simultaneamente o impacto que resulta 

de uma intenção evidente dos construtores do sítio em questão e o impacto que é actualmente 

observável, que decorre da evolução do sítio e da paisagem onde se insere, assim como da evolução das 

categorias culturais que reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio. 

É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização das suas 

características arquitectónicas e artísticas foi feita tendo em consideração a sua relevância a nível 

regional. 

Também neste caso não foi possível determinar o Valor da Monumentalidade de um sítio totalmente 

enterrado e, nesse caso, este critério não foi tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 

 

Quadro 4-49- Descritores do Valor da Monumentalidade e respetivo valor numérico. 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências patrimoniais com as mesmas 

características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo. Houve situações, por 

incapacidade de caracterizar convenientemente o objecto em estudo, em que se desconhecerá a 

raridade do mesmo. Nesse caso este critério não foi tido em conta na determinação do Valor 

Patrimonial. 

 

Quadro 4-50- Descritores do Valor da Raridade e respetivo valor numérico. 

Único 5 

Raro 4 

Regular 2 

Frequente 1 

Desconhecido Nulo 

 

O Valor Científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, para o conhecimento 

das sociedades que o construíram e utilizaram. Este valor é independente da antiguidade atribuída à 
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incidência patrimonial em questão. 

Mais uma vez, quando este valor foi indeterminável, não foi tido em conta na determinação do Valor 

Patrimonial. 

 

Quadro 4-51- Descritores do Valor Científico e respetivo valor numérico. 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

No Valor Histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem como objecto 

representativo de um determinado período histórico na região em questão. Neste caso a antiguidade do 

objecto já foi considerada, visto que, em geral, conservam-se menos vestígios dos períodos históricos 

mais recuados, o que aumenta a importância de cada vestígio singular. 

Também foi considerado na atribuição deste valor que, para o conhecimento das sociedades pré-

históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspectos das sociedades históricas e mesmo 

contemporâneas, os vestígios materiais são a única fonte de informação disponível. 

Também neste caso, se não foi possível determinar este valor, não foi usado no cálculo do valor 

patrimonial. 

 

Quadro 4-52- Descritores do Valor Histórico e respetivo valor numérico. 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

Com o Valor Simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial tem para as 

comunidades que usufruem dela actualmente. A atribuição deste valor depende da percepção do sítio 

na identidade comunitária, da relação afectiva que as populações mantêm com ele, e da importância na 

sua vivência social e religiosa. Se não for possível determinar este valor, o mesmo não será usado para 

calcular o Valor Patrimonial. 
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Quadro 4-53- Descritores do Valor Simbólico e respetivo valor numérico. 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

O Valor Patrimonial resulta, pois, da avaliação dos sete factores anteriormente descritos. Esta avaliação 

decorre da observação do sítio e análise da informação existente sobre o mesmo. Classifica-se cada sítio 

segundo um determinado “valor” (Inserção Paisagística, Conservação, Monumentalidade, etc.), através 

de uma valoração qualitativa (Elevado, Médio, Reduzido, por exemplo) à qual é atribuído um valor 

numérico conforme os quadros anteriores. 

Como se considera que os ditos factores não devem pesar da mesma forma no Valor Patrimonial, são 

ponderados de forma diferenciada, conforme os valores apresentados anteriormente. 

Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos vários critérios 

apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo número total de categorias consideradas, ou 

seja: 

 

(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor da 

Monumentalidade*2) + (Valor da Raridade*4) + (Valor Cientifico*7) + (Valor Histórico*5) + 

(Valor Simbólico*5) / 7 

 

Se todos os factores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribuível será igual a 4, 

enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um valor patrimonial inferior a 4, o que 

corresponde à Classe E de Valor Patrimonial, se os únicos factores considerados no cálculo do Valor 

Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o mais baixo, a saber, o Valor da Inserção 

Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da Monumentalidade. Num caso destes, o Valor 

Patrimonial obtido reflecte sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão 

e portanto deve ser manuseado com muita cautela. 

Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe de Valor 

Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências patrimoniais de valor mais elevado e a classe E às 

incidências patrimoniais com menor valor. 
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Quadro 4-54- Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial. 

Significado Classe de Valor Patrimonial Valor Patrimonial 

Muito elevado A ≥16 ≤20 

Elevado B ≥12 <16 

Médio C ≥8 <12 

Reduzido D ≥4 <8 

Muito reduzido E < 4 

 

4.8.6. OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS NA ÁREA DE ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

A área de enquadramento deste projeto localiza-se no Distrito de Leiria, concelho de Pombal (Vermoil; 

União de Freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze; Vila Cã; Abiul); concelho 

de Leiria (União de Freguesias de Colmeias e Memória; União de Freguesias de Santa Eufémia e Boa 

Vista; União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes. 

O Quadro a seguir apresenta as ocorrências patrimoniais localizadas na área de enquadramento 

histórico. 
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Quadro 4-55- Ocorrências patrimoniais localizadas na área de enquadramento histórico. 

N.º Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Legislação Cronologia Bibliografia 

1 Corrediço 1 
Vestígios de 
superfície 

39317 --- --- Paleolítico (?) Monteiro, 2019a e 2010a, Anexo 4.4, n.º 2 

2 Corrediço 2 
Vestígios de 
superfície 

39318 --- --- Paleolítico (?) Monteiro, 2019a e 2010a, Anexo 4.4, n.º 3 

3 Corrediço 3 
Vestígios de 
superfície 

39319 --- --- Paleolítico (?) Monteiro, 2019a  e 2010a, Anexo 4.4, n.º 4 

4 Roubã/Litém 
Povoado 
mineiro 

25103 
Património 
arqueológico 

PDM de Pombal, art. 30º, 31º e Planta 
de Ordenamento — Sistema 
Patrimonial, n.º AL SS 4 

Romano 

António et alli, 2013, 366-367 (n.º AL SS 4 
e AL SS 5);  

Bernardes, 2007a, n.º 5; Monteiro, 2019a 
e 2021a, 31-32 

5 
Quinta das 
Ferrarias 

Vestígios 
diversos 

--- --- --- Romano a Contemporâneo Monteiro, 2019a 

6 
Hospital das 
Gafas 

Vestígios 
diversos 

--- 
Património 
arqueológico 

PDM de Pombal, art. 30º, 31º e Planta 
de Ordenamento — Sistema 
Patrimonial, n.º AL VE 3 

Romano 

António et alli, 2013, 372 (n.º AL VE 3); 
Bernardes, 2007a,  

n.º 4 

7 
Outeiro da 
Calvaria 

Povoado --- 
Património 
arqueológico 

PDM de Pombal, art. 30º, 31º e Planta 
de Ordenamento — Sistema 
Patrimonial, n.º AL VE 5 

Idade do Ferro/Romano 

António et alli, 2013, 375 (n.º AL VE 5); 
Bernardes, 2007a,  

n.º 8 

8 
Lavandeira / 
Telhada 

Vicus --- 
Património 
arqueológico 

PDM de Pombal, art. 30º, 31º e Planta 
de Ordenamento — Sistema 
Patrimonial, n.º AL VE 4 

Romano 

António et alli, 2013, 373-374 (n.º AL VE 
4); Bernardes, 2007a,  

n.º 9 

9 
Cabeça do 
Pedrogo/ 
Carrascal 

Necrópole 17631 
Património 
arqueológico 

PDM de Leira, art. 25º, 26º e Planta de 
Ordenamento - Valores Patrimoniais, 
n.º 141301 

Alta Idade Média 
Bernardes, 2007, 152; Carvalho e Carvalho, 
2007a, 63 

10 

Conimbriga a 
Collippo (troço 
no concelho de 
Leiria) 

Via --- --- --- Romano Soutinho, 2022a, 2022b e 2022c 
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N.º Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Legislação Cronologia Bibliografia 

11 
Parque de 
Merendas da 
Ribeira da Moira 

Vestígios 
diversos 

--- 
Património 
arqueológico 

PDM de Leira, art. 25º, 26º e Planta de 
Ordenamento - Valores Patrimoniais, 
n.º 81704 

Paleolítico Inferior 
(Acheulense) 

Carvalho, 2022a, CARQLEI, n.º 81704 

12 
Gruta da Buraca 
da Moira 

Gruta 36324 
Património 
arqueológico 

PDM de Leira, art. 25º, 26º e Planta de 
Ordenamento - Valores Patrimoniais, 
n.º 81703 

Indeterminado/Contempo
râneo 

Carvalho, 2011a, 251; Carvalho, 2022a, 
CARQLEI, n.º 81703;  

Carvalho e Carvalho, 2007a, 54 

13 
Galeria do 
Carvalho 

Abrigo --- 
Património 
arqueológico 

PDM de Leira, art. 25º, 26º e Planta de 
Ordenamento - Valores Patrimoniais, 
n.º 81705 

Indeterminado Carvalho, 2022a, CARQLEI, n.º 81705 

14 
Abrigo da Ponte 
da Moira 

Abrigo --- 
Património 
arqueológico 

PDM de Leira, art. 25º, 26º e Planta de 
Ordenamento - Valores Patrimoniais, 
n.º 81706 

Indeterminado 

Albergaria e Inácio, 2007, 25-26 e Anexo 
III, n.º 56;  

Carvalho, 2022a, CARQLEI, n.º 81706 

15 

Abrigo da 
Buraca da Moira 
1/ Buraca da 
Moira 

Abrigo 23326 
Património 
arqueológico 

PDM de Leira, art. 25º, 26º e Planta de 
Ordenamento - Valores Patrimoniais, 
n.º 81702 

Proto-
Solutrense/Solutrense 

/Neolítico/Calcolítico 

Carvalho, 2011, 250; Carvalho, 2022a, 
CARQLEI, n.º 81702;  

Carvalho e Carvalho, 2007a, 53; Carvalho e 
Pajuello, 2005, 148  

(n.º 24); Nora et alli, 2017; Pereira et alli, 
2018; Ribeiro, 1987:  

SIMLIS, 2000; Albergaria e Inácio, 2007, 
25-26 e Anexo III,  

n.º 56 

16 
Abrigo da 
Ribeira dos 
Murtórios 

Abrigo --- 
Património 
arqueológico 

PDM de Leira, art. 25º, 26º e Planta de 
Ordenamento - Valores Patrimoniais, 
n.º 81707 

Neolítico/ Calcolítico Carvalho, 2022a, CARQLEI, n.º 81707 
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4.8.7. FACTOR PATRIMÓNIO 

4.8.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM E DO TERRENO 

Os 7 aerogeradores do Parque Eólico do Corrediço estão localizados no topo de pequenas elevações, 

com pouco destaque na paisagem, cobertos por manchas de eucaliptais e pinhais e vegetação rasteira. 

 

    

Figura 4-71- Vista geral da área de implantação do AG 1 e do AG 2(visibilidade boa e média do terreno). 

 

    

Figura 4-72- Vista geral da área de implantação do AG 3 e do AG 4 (visibilidade média do terreno). 

 

As prospeções arqueológicas decorreram normalmente, sem grandes obstáculos à progressão terrestre, 

embora se tenha verificado a existência do predomínio de manchas contínuas de eucaliptais, com média 

visibilidade do terreno. 
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Figura 4-73- Vista geral da área de implantação do AG 5 e do AG 6 (visibilidade média do terreno). 

 

    

Figura 4-74- Vista geral da área de implantação do AG 7 e do estaleiro/subestação (visibilidade média do terreno. 

 

4.8.7.2. OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS 

O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas sistemáticas executadas no 

âmbito do Descritor Património para o Estudo de Impacte Ambiental (Estudo Prévio) do Parque Eólico 

do Corrediço tiveram como resultado o registo de 16 ocorrências patrimoniais na área de incidência do 

projeto. 

A distribuição do primeiro conjunto pelas infraestruturas é a seguinte: corredor da linha elétrica – 13 

ocorrências patrimoniais; núcleo de aerogeradores – 3 ocorrências patrimoniais. 

No Parque Eólico identificaram-se 3 potenciais sítios arqueológicos (n.º 1/CNS 39317 – Corrediço 1; n.º 

2/CNS 39318 – Corrediço 2; n.º 3/CNS 39319 – Corrediço 3), mais concretamente três manchas de 
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materiais líticos, de cronologia paleolítica, que podem indiciar a existência de uma vasta mancha de 

aprovisionamento de matéria-prima ou vários núcleos habitacionais neste território. 

No corredor da Linha Elétrica, foram registados 13 sítios arqueológicos, divididos entre 1 povoado 

mineiro (n.º 4/CNS 25103 – Roubã/Litém),3 manchas de vestígios diversos (n.º 5 – Quinta das Ferrarias; 

n.º 6 – Hospital das Gafas; n.º 11 – Parque de Merendas da Ribeira da Moira), 1 povoado da Idade do 

Ferro/Romano (n.º 7 – Outeiro da Calvaria), 1 vicus (n.º 8 – Lavandeira/Talhada), 1 necrópole de 

sepulturas escavadas na rocha (n.º 9/CNS 17631 – Cabeça do Pedrogo/Carrascal), 1 via (n.º 10 – 

Conimbriga a Collipo) e 5 grutas ou abrigos (n.º 12/CNS 36324 – Gruta da Buraca da Moira; n.º 13 – 

Galeria do Carvalho; n.º 14 – Abrigo da Ponte da Moira; n.º 15/CNS 23326 – Abrigo da Buraca da Moira 

1/Buraca da Moira; n.º 16 – Abrigo da Ribeira dos Murtórios). 

 

 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação de Andrinos, a 60kV 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

   

 

 
AM22015 
Versão 01  
set-22 
      226 
 

Quadro 4-56- Ocorrências patrimoniais identificadas na área de incidência do Parque Eólico do Corrediço. 

N.º Designação Tipo de Sítio CNS Infraestrutura Valor Patrimonial Classe de Valor Patrimonial 

1 Corrediço 1 Vestígios de superfície 39317 Parque Eólico (AG 3) 12,14 B 

2 Corrediço 2 Vestígios de superfície 39318 Parque Eólico (AG 2) 12,14 B 

3 Corrediço 3 Vestígios de superfície 39319 Parque Eólico (AG 1) 12,14 B 

4 Roubã/Litém Povoado mineiro 25103 Linha Elétrica 12,14 B 

5 Quinta das Ferrarias Vestígios diversos --- Linha Elétrica 12,14 B 

6 Hospital das Gafas Vestígios diversos --- Linha Elétrica 13,71 B 

7 Outeiro da Calvaria Povoado --- Linha Elétrica 13,42 B 

8 Lavandeira / Telhada Vicus --- Linha Elétrica 13 B 

9 Cabeça do Pedrogo/ Carrascal Necrópole 17631 Linha Elétrica 18,28 A 

10 Conimbriga a Collippo (troço no concelho de Leiria) Via --- Linha Elétrica --- --- 

11 Parque de Merendas da Ribeira da Moira Vestígios diversos --- Linha Elétrica --- --- 

12 Gruta da Buraca da Moira Gruta 36324 Linha Elétrica 15,14 B 

13 Galeria do Carvalho Abrigo --- Linha Elétrica --- --- 

14 Abrigo da Ponte da Moira Abrigo --- Linha Elétrica --- --- 

15 Abrigo da Buraca da Moira 1/ Buraca da Moira Abrigo 23326 Linha Elétrica 16,28 A 

16 Abrigo da Ribeira dos Murtórios Abrigo --- Linha Elétrica --- --- 
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Neste conjunto não há ocorrências com classificação oficial (Monumento Nacional, Imóvel de Interesse 

Público, Imóvel de Interesse Concelhio, ou em Vias de Classificação), mas destacam-se os sítios 

classificados como Património Arqueológico no Plano Diretor Municipal de Pombal (n.º 4, n.º 6, n.º 7, 

n.º 8) e no Plano Diretor Municipal de Leiria (n.º 9, n.º 11, n.º 12, n.º 13, n.º 14, n.º 15 e n.º 16). 

Devido a esta classificação, a execução da linha elétrica pode estar condicionada à autorização prévia da 

respetiva autarquia para a interceção das áreas patrimoniais protegidas, conforme o regulamento dos 

seus planos diretores. 

Existem 5 ocorrências patrimoniais com valor nulo ou indeterminado, porque não existem vestígios da 

sua existência, designadamente o troço de via Conimbriga a Collipo (n.º 10), nem foram identificados 

nos trabalhos de campo (n.º 11, n-º 13, n.º 14 e n.º 16). 

 

4.9. PAISAGEM 

O presente capítulo tem por objetivo o conhecimento da realidade paisagística potencialmente afetada 

pelo Projeto efetuando-se para o efeito a caracterização do território, a identificação de elementos 

visualmente marcantes e a avaliação da qualidade da paisagem. O diagnóstico apresentado é dirigido 

para a determinação das características da paisagem na região e do local de implantação do projeto, em 

particular. 

 

4.9.1. METODOLOGIA 

O estudo organizou-se de acordo com o preenchimento da estrutura típica de um estudo de impacte 

ambiental, inclui as considerações constantes na legislação relativas à análise da Paisagem estipuladas 

na “Convenção Europeia da Paisagem” (de acordo com o Decreto-Lei n.º 4/2005, de 14 de fevereiro) e 

decorrentes dos estudos complementares para análise desse fator; e as normas legais para elaboração 

de EIA constantes no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na Portaria n.º 395/2015, de 4 de 

novembro e anexo II da Portaria n.º 399/2015, de 5 de novembro, bem como no Documento Orientador 

Guia para a atuação das Entidades Acreditadas EA.G.02.01.00 de janeiro de 2013. 

Para efeito de análise da paisagem e elaboração da cartografia temática foi traçado um polígono (buffer 

de 6 km em torno do Parque Eólico e buffer de 3 Km em torno da Linha Elétrica). O buffer traçado tem 

por base dois critérios: a integração de todas as componentes/áreas de projeto e a acuidade visual. A 
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visita efetuada ao local permite concluir que distâncias superiores a 6.000m para os aerogeradores e 

3.000m para a linha elétrica resultam numa redução da capacidade de perceção de objetos/estruturas 

pela vista humana.  

O Parque Eólico do Corrediço terá uma potência instalada de 33 MW, sendo constituída por 6 

Aerogeradores cada um sobre torre de 150 metros, e rotor de 158 metros de diâmetro. Será 

considerada uma turbina adicional, como suplente. O parque localiza-se no concelho de Pombal, 

freguesias de Pocilgão, Açude, Alto das Maricas e Cabeço da Mata.  

A entrega da energia à rede será efetuada através de linha aérea simples a 60 kV, até à subestação de 

interligação de Andrinos com uma distância aproximada de 27,25 km. 

4.9.2. ENQUADRAMENTO DA ÁREA EM ESTUDO 

No geral, e tendo por base o autor Cancela d’Abreu “Contributos para a identificação e caracterização 

de Paisagem em Portugal (2000)”, o território em análise está inserido em dois grandes grupos de 

unidades de paisagem; Grupo K Unidades Maciço Calcário da Estremadura e é abrangido pelas unidades 

de paisagem 67 Maciço Calcário Coimbra-Tomar e Grupo H Beira Litoral e é abrangido pela unidade de 

paisagem, 60 Leiria-Ourem-Soure. 
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Figura 4-75- Enquadramento da área de estudo “Contributos para a identificação e caracterização de Paisagem em Portugal 
(2000)”. 

 

Morfologicamente esta região caracteriza-se pela presença de relevos calcários, “secos e descarnados”, 

que se distinguem na paisagem em que se inscrevem e que os enquadra (O. Ribeiro, 1993). Contudo aos 

mesmos associam alguns contrastes a que corresponde uma diferenciação de paisagens singularizadas 

pela presença de relevos sempre imponentes, a que correspondem maciços pouco penetráveis, e a 

pobreza dos solos, o que determina que se tratem de espaços marcadamente repulsivos. A distinção 

entre relevos resulta da expressão que assumem e das suas características essenciais, como ilustra 

Santa-Ritta “Nestes relevos ainda imponentes, penetra uma cunha de chuvas abundantes; mas a água 

some-se pelas fendas da rocha descarnada e uma vegetação mediterrânea de carrasco, lentisco, aroeira, 

zambujo e ervas perfumadas cobre o solo de tufos intermitentes. As serras calcárias são ainda o solar do 

carvalho português; e o olival cada vez mais se desenvolve.” (Santa-Ritta, 1982). 

 

4.9.3. ANÁLISE VISUAL DA PAISAGEM 

A região é fortemente marcada por duas unidades de paisagem bem distintas e singulares. A nordeste a 

Unidade 67 Maciço Calcário Coimbra–Tomar e a sudeste a Unidade 60 – Beira Litoral: Leiria – Ourém – 

Soure. 

 

Unidade 67 – Maciço Calcário Coimbra - Tomar 

Esta unidade surge no prolongamento para Norte do maciço calcário estremenho, mas o seu caráter é 

distinto, determinado por um relevo mais movimentado, do qual se destacam algumas serras. A 

vegetação, sobretudo a autóctone, é rala e rasteira e tem um aspeto esbranquiçado devido à presença 

constante de lajes e barrocos calcários.  

Os cinzentos são a cor dominante da paisagem, tanto pelo estrato geológico, como pelo domínio do 

olival. Ao longo do ano há mudanças cromáticas, tanto pela caducidade dos carvalhos que amarelecem 

antes de ficarem castanhos e perderem a folha, como pelo ciclo cultural das culturas agrícolas mais 

dominantes. 

Nas zonas mais baixas e mais férteis surge um mosaico agrícola organizado de forma compartimentada, 

onde são comuns os solos de cor castanho forte. O pinhal bravo ocupa as encostas mais declivosas e 

pode também integrar o mosaico agrícola nas áreas mais declivosas e menos férteis. Nas situações de 

serra com relevo mais pronunciado, algumas áreas foram anteriormente trabalhadas em socalcos para 
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instalação de olival, mas atualmente encontram-se maioritariamente abandonadas. 

O padrão do povoamento está diretamente relacionado com a fertilidade das áreas agrícolas. Por outro 

lado, o povoamento acompanha bastante as linhas de comunicação. 

Em toda a unidade é percetível a influência da emigração, pois são frequentes as construções cuja 

volumetria, materiais utilizados e cores evidenciam o retorno de emigrantes. Este estilo construtivo é 

muito distinto da tipologia das construções tradicionais (um só piso em pedra), pelo que assume um 

certo impacto negativo na paisagem. 

 

Unidade 60 – Beira Litoral: Leiria – Ourém - Soure 

Esta unidade é dominada por florestas de pinheiro e eucalipto intercalados por alguns campos abertos, 

e sofre a influência do maciço calcário, com exceção do relevo que é mais suave e dá lugar a uma 

planície fértil de terra rosa onde se cultivam milho, batata, vinha e toda uma diversidade de outras 

culturas e pequenas hortas, resultando num mosaico de cores e texturas sazonais.  

A paisagem encerra ainda um elevado valor estético pelo facto das formas resultantes da erosão, tanto 

superficial como subterrânea se assemelharem muitas vezes a expressivas e inesperadas esculturas 

naturais. As formas dominantes podem ser muito orgânicas se resultam de margas e de uma prolongada 

erosão hídrica ou muito ásperas se correspondem a calcários de maior dureza que foram fendilhados.  

O povoamento é concentrado, e muito determinado pela disponibilidade de água. Atualmente com a 

população a depender menos das atividades agrícola e pastoril, tem-se assistido a uma dispersão de 

construções na paisagem, tanto para habitação como de suporte a outras atividades económicas, 

nomeadamente construção civil, extração de pedras, suiniculturas, têxteis, curtumes, etc. Esta 

diversificação da economia é, em parte, responsável pelo abandono das atividades mais tradicionais, o 

que por sua vez se reflete na destruição dos elementos que nos últimos séculos estruturaram a 

paisagem. 

A partir da grande unidade de paisagem identificada pelos autores Cancela d’Abreu, P. Correia e R. 

Oliveira, (2002) em Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal 

Continental (Unidades 60 e 67), foram definidas subunidades específicas de paisagem. No presente 

estudo identificadas quatro subunidades de paisagem (Desenho 08 – Volume 3). 

 

Subunidade de Paisagem 1 (Áreas de Cumeada) 

É uma subunidade com uma altimetria superior a 380m, onde se destacam seis áreas (Outeiro, Barra 
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Longa, S. Miguel, Óbidos, Serra da Barrozinha e Alqueidão), pela sua morfologia e geologia. Dominada 

por matos e formações florestais, parques eólicos e pedreiras.  

As zonas periféricas dessa subunidade possuem declives acentuados, os cabeços são áreas 

relativamente planas. Apresenta uma paisagem heterogénea, de povoamentos florestais, áreas de 

matos e algumas áreas agrícolas. Possuem uma relação visual direta com a serra de Candeeiros. 

 

Subunidade de Paisagem 2 (Encostas de Transição) 

Trata-se de uma subunidade com altimetria superior 110 m, é a mais representativa na área em estudo. 

Esta subunidade faz a transição dos vales para as cumeadas, com um relevo mais ou menos ríspido. 

Apresenta uma paisagem dominada por povoamentos florestais, áreas de matos e áreas agrícolas, com 

pequenos aglomerados urbanos dispersos. Devido à sua natureza fisiográfica e coberto vegetal, 

apresenta-se mais exposta em termos visuais. 

 

Subunidade de Paisagem 3 (Áreas de Vale) 

É uma subunidade que corresponde às áreas férteis dos vales, onde se destacam seis áreas (Vales do Rio 

Nabão, Ribeira de Valmar, Rio Cabrunca e Arrio Arunca, Ribeira dos Milagres e Ribeira da Carrasqueira). 

A galeria ripícola destaca-se na base do vale e contribui para a proteção e valorização das linhas de água 

(cursos de água principal). Também são comuns neste vale os pequenos açudes e albufeiras, 

inicialmente com a função de armazenar água mas atualmente verifica-se alguma utilização de prática 

de atividades turísticas (praias fluviais). É uma paisagem heterogénea de áreas agrícolas, vegetação 

ribeirinha e alguns aglomerados urbanos. Esta subunidade apresenta uma variedade de cor e textura 

essencialmente resultado de intervenção humana. 

 

Subunidade de Paisagem 4 (Área Urbana da Leiria) 

Esta subunidade de paisagem corresponde à cidade da Leiria e coroa periférica imediata que ocupa uma 

área de encosta. A cidade de Leiria desenvolve-se do vale do Lis até cotas mais altas, sendo uma 

estrutura urbana fortemente alicerçada no povoamento concentrado.  Com a crescente procura de 

áreas para habitação as zonas de construção tiveram de crescer no sentido norte para as freguesias 

rurais situadas na envolvente próxima da cidade, algumas das quais passaram entretanto a integrar a 

chamada Grande Leiria, que encerra já um continuo urbano que se desenvolve em torno do eixo 

Marrazes-Pousos.  
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O fator orográfico terá desempenhado um papel na fixação das populações, neste aspeto os povoados 

situados em zonas altas são mais antigos, ao passo que os aglomerados mais recentes ocuparam, 

preferencialmente, zonas mais planas e baixas. 

A rede viária assume, um importante papel enquanto elemento estruturador da rede urbana, mais 

recentemente têm-se vindo a verificando fenómenos de disseminação da edificação fortemente 

alicerçados nos grandes eixos viários, nomeadamente o IC2 e a A1/IP2. 

 

4.9.4. AVALIAÇÃO DA PAISAGEM 

Em complemento da secção anterior, em que se definem e descrevem as principais características e 

subunidades de paisagem da área de estudo, neste ponto procede-se à avaliação da paisagem do 

território em análise. Esta é feita tendo por base não as unidades territoriais atrás descritas, mas sim 

uma unidade mínima de análise (Pixel) de forma a refletir a variabilidade e diversidade espacial da 

paisagem. Assim, serão definidos parâmetros de Qualidade Visual da Paisagem e Capacidade de 

Absorção Visual da Paisagem. Do cruzamento das classificações obtidas para os parâmetros qualidade e 

capacidade resulta a Sensibilidade Paisagística. Estes parâmetros são representados em cartografia 

anexa (Desenho 009, 010 e 011 – Volume 3). 

A cartografia referida foi produzida através do software ArcGIS 9.1. Para o efeito criou-se um Modelo 

Digital de Terreno (DTM) a partir das curvas de nível da Série M888 das cartas do IGEOE, seguido de 

conversão para pixel com 10x10 metros. Cada pixel tem associado uma qualificação (elevada, média, 

baixa) da Qualidade Visual da Paisagem e da Capacidade de absorção Visual da Paisagem o que permite 

apresentar a distribuição espacial das diferentes qualificações e a respetiva quantificação em termos de 

área.   

Através de software aplicou-se a matriz de avaliação e foi gerado um valor de sensibilidade para o novo 

pixel. Em resultado, a carta de Avaliação da Sensibilidade Paisagística permite identificar a distribuição 

espacial da diferente sensibilidade paisagística do território e respetiva quantificação em termos de 

área. 

Na avaliação da paisagem consideraram-se os conceitos de: 

• Qualidade Visual da Paisagem – corresponde ao caráter, expressão e qualidade de uma 

paisagem e como estes são compreendidos, preferidos e/ou valorizados pelo utilizador; 
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• Capacidade de Absorção da Paisagem - entendida como a capacidade que uma paisagem possui 

para absorver ou integrar as atividades humanas sem alteração da sua expressão e carácter e da 

sua qualidade visual; 

• Sensibilidade da Paisagem - resulta da combinação dos indicadores anteriores e corresponde à 

potencial sensibilidade da paisagem, baseada nas suas características visuais e nas condições que 

afetam a perceção visual, mediante a ocorrência de ações perturbadoras. 

4.9.4.1. QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM 

A qualidade visual de uma paisagem depende da diversidade e da complexidade de situações que 

concorrem para a sua estruturação quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista cultural e do 

uso do solo. O processo metodológico selecionado, para a qualificação da qualidade da paisagem foi 

baseado nos métodos indiretos que estabelecem, que a qualificação é realizada através da 

desagregação da paisagem e da análise de seus componentes (elementos da paisagem), de acordo com 

diferentes juízos de valor e segundo critérios de qualificação e classificação pré-estabelecidos. 

Assim, para a determinação da Qualidade Visual da Paisagem do território em análise foram utilizados 

parâmetros de base relacionados com os valores naturais e culturais da região. Os critérios utilizados na 

qualificação de cada um dos parâmetros de estudo sintetizam-se no seguinte: 

Classificação Elevada: Valores visuais distintos presentes na área de estudo nomeadamente: os cabeços 

e as partes superiores das encostas dominadas por afloramentos rochosos de calcário e formas cársica; 

zonas de pastagem que introduzem uma descontinuidade com as áreas de floresta; pequenas matas de 

folhosas e carvalhos zonas de vale mais largos; mosaico agrícola de culturas de regadio, olivais, pomares 

e vinhas. 

Classificação Média: as áreas do território cujo padrão de uso do solo é a matriz florestal; encostas, com 

algumas áreas de matos que alternam com o mosaico florestal de resinosas (pinheiro-bravo); floresta 

mista de caducifólias e perenifólias. 

Classificação Baixa: intrusões visuais presentes na área de estudo nomeadamente: os aglomerados 

urbanos dispersos ao longo das vias de comunicação; Estradas, autoestradas e obras de arte; parques 

eólicos; áreas de exploração de inertes; edifícios e armazéns associados à exploração agropecuária; 

estufas; áreas do território cujo padrão de uso do solo é a matriz florestal com eucalipto e invasoras; 

áreas degradadas e incultos. 
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A metodologia seguida, na determinação da qualidade visual da paisagem, incluiu os elementos notáveis 

qualificadores da mesma numa escala de qualificação elevada e pelo contrário atribui uma qualificação 

média/ baixa aos elementos existentes que constituem claras intrusões visuais e que, como tal, 

diminuem a qualidade visual da paisagem no seu entorno. A síntese da ponderação considerada para a 

elaboração da carta de qualidade visual da paisagem encontra-se no quadro seguinte: 

Quadro 4-57 - Ponderação dos atributos visuais utilizada para avaliação da qualidade da paisagem. 

Ocupação do solo / atributos visuais 
Qualidade Visual 

Ponderação  

Tecido edificado  

baixa (1) 

Tecido edificado descontínuo 

Zonas Indústrias e Comerciais 

Instalações agrícolas (armazéns, estufas) 

Infraestruturas de produção de energia renovável 

Infraestruturas de tratamento de resíduos e águas 
residuais 

Rede viária e espaços associados 

Pedreiras, Lixeiras e Sucatas 

Florestas de eucalipto 

Florestas de espécies invasoras 

Mosaicos culturais e parcelares complexos 

média (2) 

Florestas de pinheiro bravo 

Florestas de pinheiro manso 

Florestas de outras resinosas 

Matos 

Culturas temporárias de sequeiro e regadio 

elevada (3) 

Vinhas, Pomares e Olivais 

Pastagens melhoradas 

Agricultura com espaços naturais e seminaturais 

Florestas de sobreiro 

Florestas de outros carvalhos 

Florestas de castanheiro 

Pastagens espontâneas 

Cursos de água naturais e charcas 

 

A aplicação da metodologia na área de estudo tem como resultado a seguinte qualificação da qualidade 

visual da paisagem na área em estudo: 

Quadro 4-58- Quantificação da Qualidade Visual da Paisagem 

Qualidade Visual da Paisagem 

Baixa Média Elevada 

ha % ha % ha % 

10679,64 34,60 12202,92 39,54 7974,6 25,84 
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Pela análise da carta de qualidade visual da paisagem (Desenho 009 - Volume 3) é possível concluir que 

na zona de estudo a distribuição em área é relativamente semelhante entre as diferentes classes. 

As áreas de Elevada qualidade visual correspondem sobretudo as zonas de vale, as de Média 

correspondem a áreas de matriz florestal, zonas de encosta com povoamentos de pinheiro-bravo e as de 

Baixa qualidade estão associadas principalmente a zonas de floresta de produção (eucalipto) e a áreas 

de elevada ação antrópica, nomeadamente as povoações e as vias de comunicação. 

No geral, é uma paisagem de elevado nível antrópico, mas com algum equilíbrio biológico pelas 

formações aí existentes, mas pouco diversificada, quer em termos de forma, quer em termos de cor. 

 

4.9.4.2. CAPACIDADE DE ABORÇÃO DA PAISAGEM 

A capacidade de absorção da paisagem corresponde à sustentabilidade que esta possui para integrar 

elementos adicionais (infraestruturas, edifícios, alterações do relevo, etc.) sem alteração da sua 

qualidade visual ou das suas características cénicas. Quando a paisagem possui baixa capacidade de 

absorção diz-se que é visualmente mais vulnerável. 

Para a determinação da capacidade de absorção da paisagem foram utilizados somente indicadores de 

acessibilidade visual. Foi elaborada uma carta de visibilidades, utilizando assim a situação mais 

desfavorável, utilizando para o efeito apenas o modelo digital do terreno, ignorando os aspetos de 

caráter biofísico como a vegetação. 

A carta foi feita para o conjunto de pontos observadores considerados significativos no sistema de 

panorâmicas da área em estudo. Assim, e no sentido de determinar as áreas visualmente mais sensíveis, 

selecionaram-se no total 208 pontos potenciais de observação (permanentes e temporários). 

Pontos de observação permanentes num total de 167 estão associados aos locais habitados. Os pontos 

de observação temporários num total de 41 estão associados às principais vias rodoviárias (IC2, A1/IP1). 

A distribuição dos pontos nestas vias é equidistante, 500 metros. 

As ponderações de cada ponto são definidas em função do número potencial de observadores. O fator 

de ponderação é (10) para os Bairros na Zona nascente de Leiria, (5) para os aglomerados de maior 

dimensão, sedes de freguesia e aglomerados com 500 a 900 habitantes que na área de estudo foram 

contabilizados (23) Lagoa das Ceiras, Pousio, Ponte de Assamassa, Abiul, Santiago de Litém, Aldeia do 
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Rio, Santiais, Cartaria, Arneiro, Albergaria dos Doze, Eguins, Vermoil, Barracão, Bouça, Casal da Quinta, 

Colmeias, Boa Vista, Marrazes, Santa Eufemia, Caixeira, Pousos, Trigueiras e Vidigal. Atribui-se uma 

ponderação de (3) para os aglomerados mais pequenos com 250 a 500 habitantes que na área de 

estudo foram contabilizados (29) Carvalhal, Lameiras, Vila Chã, S. Vicente, Seixeira, Gafaria, S. Simão de 

Litém, Outeiro, Arnal, Casal das Figueiras, Valongo, Valdeira, Lagoa de S. Catarina, Vale da Meda, Ruge-

Agua, Arneiros do Pisão, Pocejal, Serra do Banco, Barreiro, Bidoeira, Bidoeira de Baixo, Agudim, 

Figueiras, Lameiria, Leão, Janardo, Grinde, Azabucho e Espinheirinha. E ponderação de (1) para 

pequenos núcleos habitados, foram contabilizados um total de 114. É igualmente atribuído peso (1) aos 

observadores temporários associados aos eixos rodoviários. 

Para efetuar este estudo foi utilizado o software ArcGIS 9.1., criando um Modelo Digital de Terreno 

(DTM) a partir das curvas de nível das Cartas Militares nº 274, 275, 286, 287, 297 e 297 da Série M888 

do IGEOE. Os parâmetros de observação utilizados são: altura do observador 1,65m, ângulo vertical 

+90º -90º, raio de observação e ângulo de visão horizontal 360º. 

A determinação da visibilidade num dado território permite hierarquizar a importância das diferentes 

zonas em termos do número de vezes que é observada relativamente ao conjunto de pontos 

observadores considerado. Assim, quando uma zona é classificada como possuindo elevada visibilidade, 

significa que é vista a partir de um elevado número de pontos de observação e, consequentemente, é, à 

partida, considerada como uma zona visualmente importante. 

De acordo com os 208 potenciais pontos de observação selecionados, obteve-se uma sobreposição 

(após ponderação) de 30 bacias visuais. A área não visível corresponde a 27%, a área de Baixa e Média 

visibilidade corresponde a 40% e 25% respetivamente, o somatório das áreas de Elevada e Muito 

Elevada visibilidade é de apenas 8% correspondendo a algumas cumeadas e a zonas de vale com 

concentração elevado de pontos de observação. A matriz de análise construída para a determinação da 

capacidade de absorção da paisagem tem por base a integração dos indicadores de visibilidade citados 

anteriormente de acordo com a seguinte classificação: 

Zonas com capacidade de absorção elevada: tem correspondência às áreas do território com 

visibilidade baixa (Zonas sem visibilidade e zonas de sobreposição até 5 bacias visuais); 

Zonas com capacidade de absorção média: tem correspondência às áreas do território com visibilidade 

média (zonas de sobreposição de 5 a 15 bacias visuais); 
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Zonas com capacidade de absorção baixa: tem correspondência às áreas do território com visibilidade 

elevada e muito elevada (zonas de sobreposição superior a 15 bacias visuais); 

Quadro 4-59- Quantificação da Capacidade de Absorção da Paisagem 

Qualidade Visual da Paisagem 

Baixa Média Elevada 

ha % ha % ha % 

2057,11 6,66 7986,42 25,88 20813,8 67,45 

 

Quando analisado o quadro conclui-se que a classe de elevada absorção se destaca das restantes, pela 

observação da carta de capacidade de absorção (Desenho 010 - Volume) é possível constatar que a 

distribuição das classes de capacidade de absorção não é homogenia, distribuindo-se em função da 

morfologia do terreno, e do potencial número de observadores. Apesar do elevado número de 

potenciais pontos de observação o relevo da área condiciona a amplitude visual, fato que contribui para 

uma maior capacidade de absorção visual da paisagem. 

 

4.9.4.3. SENSIBILIDADE PAISAGÍSTICA DO TERRITÓRIO 

A sensibilidade visual de uma paisagem é definida como o grau de suscetibilidade que esta apresenta, 

relativamente à implementação de atividades humanas, ou a eventuais alterações de usos do solo. 

Assim, uma paisagem que apresente um elevado grau de sensibilidade poderá facilmente sofrer uma 

redução significativa de qualidade visual perante a implementação de atividades humanas não 

compatíveis com as aptidões naturais do território. 

A avaliação da sensibilidade visual revela-se assim, um instrumento com elevada importância nos 

estudos de paisagens, nomeadamente na procura de estratégias que visem a salvaguarda dos recursos 

naturais e culturais responsáveis por situações de elevado valor paisagístico e visual. Contribui 

igualmente, de uma forma fundamental, para a definição de estratégias de valorização de situações que 

apresentam menor qualidade ou mesmo, para a minimização de intrusões que geram impactes visuais 

negativos. As intrusões encontram-se frequentemente associadas a atividades que alteram fortemente 

as características da paisagem ou que geram situações de degradação ambiental, ecológica e visual.  

A avaliação da sensibilidade da paisagem é obtida através da combinação dos indicadores de Qualidade 
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Visual e Capacidade de Absorção Visual, de acordo com a matriz estabelecida no quadro seguinte: 

Quadro 4-60- Matriz para a Avaliação da Sensibilidade da Paisagem. 

Absorção visual 
Qualidade da paisagem 

Elevada Média Baixa 

Elevada Elevada Média Baixa 

Média Muito elevada Média Baixa 

Baixa Muito elevada Elevada Média 

 

Na elaboração desta matriz, e uma vez que são cruzados os valores qualitativos (baixa, média e Elevada) 

de Qualidade visual com a absorção visual, a forma de hierarquizar e diferenciar os extremos foi criar 

um novo atributo (Muito Elevado) resultante do cruzamento de media e baixa absorção visual com 

elevada qualidade da paisagem. 

A Avaliação da Sensibilidade paisagística do Território é quantificada no quadro seguinte: 

Quadro 4-61- Quantificação da Sensibilidade da Paisagem 

Sensibilidade Paisagística 

Baixa Média Elevada Muito Elevada 

ha % ha % ha % ha % 

10151,5 32,89 11994,3 38,87 5328,93 17,26 3382,49 10,96 

Quando analisado o quadro e a carta de sensibilidade da Paisagem (Desenho 011 - Volume), conclui-se 

que a área de estudo é caracterizada pela predominância de manchas de sensibilidade visual Baixa e 

Média que juntas perfazem cerca de 71%, estes resultados refletem bem os valores da qualidade visual 

da paisagem presente, também correspondem a áreas que possuem uma baixa capacidade de absorção, 

que normalmente estão muito expostas à grande dispersão da população ao longo do território. 

 

4.9.5. O PROJETO NA PAISAGEM 

4.9.5.1. ANÁLISE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DA PAISAGEM DO PARQUE EÓLICO 

Particularizando a análise estrutural à área de implantação do Parque Eólico, verifica-se que o mesmo 

incide sobre a Unidade de Paisagem 67 - Maciço Calcário Coimbra - Tomar na Subunidade de Paisagem 1 

– (Áreas de Cumeada). 
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O local de implantação situa-se em uma cumeada (cabeço da Mata – Pocilgão), área relativamente 

plana, com ocupação exclusivamente florestal (eucalipto) e algumas áreas de matos. 

Do ponto de vista da qualidade visual da paisagem com exceção de algumas manchas a Este cuja classe 

é Média, a restante área é de Baixa qualidade. A capacidade de absorção visual é Baixa. Quanto à 

sensibilidade visual da paisagem, de acordo com o cruzamento da qualidade visual com a capacidade de 

absorção, verifica-se que a maioria da área apresenta uma classificação Baixa. 

 

4.9.5.2. ANÁLISE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DA PAISAGEM DA LINHA ELÉTRICA 

No que diz respeito ao corredor da Linha Elétrica, verifica-se que o traçado incide nas duas grandes 

unidades de paisagem (60 – Beira Litoral: Leiria – Ourém – Soure e 67 – Maciço Calcário Coimbra – 

Tomar), com disposição longitudinal o corredor inicia na subunidade de paisagem 1 (Áreas de Cumeada) 

e termina na Subunidade de Paisagem 4 (Áreas urbanas) / Cidade de Leiria, pelo seu trajeto vai 

intercetando uma sequencia de vales e encostas (Subunidades 2 e 3). 

No terço inicial, o corredor interceta sobretudo áreas agrícolas o terço intermédio a afetação incide na 

sua maioria em áreas florestais (Pinhal e Eucaliptal e algum Carvalhal), o terço final interceta um misto 

de tecido urbano e manchas agrícolas. 

Do ponto de vista da qualidade visual da paisagem, o corredor interceta diferentes classes, o troço 

inicial incide sobretudo em áreas de Elevada qualidade visual, o troço final interceta um misto de áreas 

de Baixa-Média qualidade visual. A capacidade de absorção visual é na sua maioria Baixa-Média com 

exceção para algumas áreas de vale cuja classe é Elevada. 

 

4.10. RUÍDO 

A poluição sonora constitui atualmente um dos principais fatores de degradação da qualidade de vida e 

do bem-estar das populações. 

Neste contexto, no âmbito dos estudos ambientais associados ao projeto da Parque Eólico do Corrediço, 

propõe-se identificar os recetores sensíveis localizados na área de potência influência acústica, efetuar a 

caraterização da situação de referência, e avaliar a conformidade com os limites aplicáveis no âmbito do 

Regulamento Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, 17 de janeiro. 
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4.10.1. ENQUADRAMENTO LEGAL 

A prevenção e controlo do ruído em Portugal não é uma preocupação recente, tendo já sido 

contemplada na Lei de Bases do Ambiente de 1987. Atualmente com o intuito de salvaguardar a saúde 

humana e o bem-estar das populações, está em vigor o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 

16 de março, e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto. 

O artigo 3.º do RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007) define como “Recetor sensível – o edifício habitacional, 

escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização humana”. 

Para a caracterização do ambiente sonoro são considerados os seguintes indicadores: 

• Ld (ou Lday) – indicador de ruído diurno (período de referência das 7 às 20 h) 

• Le (ou Levening) – indicador de ruído entardecer (período de referência das 20 às 23 h) 

• Ln (ou Lnight) – indicador de ruído noturno (período de referência das 23 às 7 h) 

• Lden – indicador global “diurno-entardecer-noturno”, que é dado pela seguinte expressão: 

 

O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, atribui a competência aos Municípios (n.º 2 do artigo 6º do 

RGR), no âmbito dos respetivos Planos de Ordenamento do Território, estabelecer a classificação, a 

delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas, e em função dessa classificação devem 

ser respeitados os valores limite de exposição (artigo 11º) junto dos recetores sensíveis existentes ou 

previstos, se sintetizam no quadro seguinte. 
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Quadro 4-62- Valores Limite de exposição ao ruído (RGR). 

Classificação Acústica Limite de exposição Lden Limite de exposição Ln 

Zona Mista – a área definida em plano municipal de 
ordenamento do território, cuja ocupação seja afeta a outros 
usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na 
definição de zona sensível. 

65 dB(A) 55 dB(A) 

Zonas Sensível – área definida em plano municipal de 
ordenamento do território como vocacionada para uso 
habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou 
espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter 
pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a 
servir a população local, tais como cafés e outros 
estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 
estabelecimentos de comércio tradicional, sem 
funcionamento no período noturno. 

55 dB(A) 45 dB(A) 

Zonas Sensíveis na envolvente de uma Grandes Infraestruturas 
de Transporte (GIT) 

65 dB(A) 55 dB(A) 

Até à classificação das zonas sensíveis e mistas 63 dB(A) 53 dB(A) 

Fonte: Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (art. 3º e art. 11º do RGR) 

Para além dos valores limite de exposição referidos anteriormente, o RGR prevê ainda limites de 

exposição para as atividades ruidosas permanentes (que não infraestruturas de transporte) e atividades 

ruidosas temporárias. 

Uma atividade ruidosa permanente ou temporária corresponde (artigo 3º do RGR) a uma atividade 

“…que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem 

sentir os efeitos dessa fonte de ruído…”. 

 

As atividades ruidosas permanentes, estão ainda sujeitas, de acordo com o artigo 13º do Decreto-Lei 

n.º 9/2007, de 17 de janeiro, ao cumprimento do Critério de Incomodidade junto dos recetores 

sensíveis existentes na proximidade: 

• Período diurno: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 5 + D; 

• Período do entardecer: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 4 + D; 

• Período noturno: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 3 + D; 

• sendo D o valor determinado em função da relação percentual entre a duração acumulada de 

ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência (Anexo 1 do Decreto-

Lei n.º 9/2007). 

• o valor de LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular é 

corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do ruído, passando a designar-se 
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por Nível de Avaliação - LAr, de acordo com a seguinte expressão (onde K1 é a correção tonal e 

K2 é a correção impulsiva (onde K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva): 

21 KKLL AeqAr ++=  

• Segundo o ponto 5 do artigo 13º, este critério de incomodidade não se aplica, em qualquer dos 

períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou 

inferior a 45 dB(A). 

O exercício de atividades ruidosas temporárias, tais como obras, é proibido na proximidade de (artigo 

14º do RGR): 

a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 

horas; 

b) Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; 

c) Hospitais ou estabelecimentos similares. 

Segundo o n.º 1 do artigo 15º do RGR, o exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser 

autorizado, em casos excecionais e devidamente justificados, mediante emissão de Licença Especial de 

Ruído (LER) pelo respetivo município, que fixa as condições de exercício da atividade. A licença especial 

de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao respeito do valor 

limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) 

no período noturno, calculados para a posição dos recetores sensíveis. 

A licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao 

respeito do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no período do 

entardecer e de 55 dB(A) no período noturno, calculados para a posição dos recetores sensíveis. 

Assim, o projeto do Parque Eólico do Corrediço, no âmbito do Regulamento Geral do Ruído (RGR), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, têm a verificar os limites legais estabelecidos para: 

• Fase de construção ou desativação: Atividade Ruidosa Temporária (artigos 14.º e 15.º); 

• Fase de Exploração: Atividade Ruidosa Permanente (artigo 11.º e artigo 13.º). 

 

4.10.2. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

Os aerogeradores do projeto do Parque Eólico do Corrediço e os recetores localizados na respetiva área 

de potencialmente influência acústica localizam-se no concelho de Pombal. O traçado da linha de 

transporte de energia intersetará os concelhos de Pombal e de Leiria. 

De acordo com a informação fornecida pelos respetivos Municípios e pela Direcção-Geral do Território 

(DGT), nos termos do disposto no artigo 6.º do RGR (delimitação e disciplina das zonas sensíveis e das 
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zonas mistas no âmbito dos Planos de Ordenamento do Território), o território dos concelhos 

encontram-se classificados em zonas mista e sensíveis, estando os recetores sensíveis potencialmente 

mais afetados pelo projeto classificados como zona mista. 

Neste contexto, o ambiente sonoro junto dos recetores potencialmente mais afetados pelo projeto em 

avaliação (parque eólico e linha de energia), tem a verificar os seguintes valores limite de exposição 

aplicáveis a zona mista: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A), conforme estabelecido na aliena a), número 1, 

artigo 11º do RGR. 

A envolvente dos locais de implantação dos aerogeradores e dos apoios da linha de energia, apresenta 

uma ocupação típica de ambiente rural, com pequenos aglomerados habitacionais e recetores sensíveis 

dispersos, com envolvente caraterizada por campos agrícolas, cobertos por matos ou floresta. 

Com o objetivo de identificar os recetores sensíveis potencialmente mais afetados a caraterizar através 

de medições experimentais, foi previamente efetuada a modelação e previsão dos níveis de ruído 

particular nos vários recetores existentes, tendo sido selecionados para alvo de caraterização 

experimental os conjuntos de recetores potencialmente mais afetados. 

De forma a avaliar o ambiente sonoro dos conjuntos de recetores sensíveis foi efetuada a caracterização 

experimental nos três períodos de referência [período diurno (7h-20h), do entardecer (20h-23h) e 

noturno (23h-7h)], através de medições acústicas pelo laboratório de ensaios de acústica com 

acreditação IPAC-L0535 Instituto Português de Acreditação), segundo a norma  

NP EN ISO/IEC17025:2018. 

Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 

e 2 (2019), e no Guia de Medições de Ruído Ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente (2020), 

sendo os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento Geral do 

Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007. 

As medições foram efetuadas com recurso a sonómetro adequado e devidamente calibrado, com o 

microfone do sonómetro situado a uma altura compreendida entre 3,8 m a 4,2 m acima do solo, face à 

altura dos recetores sensíveis avaliados (1 e 2 pisos). As amostragens foram efetuadas em conformidade 

com o procedimento aprovado pelo IPAC, 3 amostragens de 15 minutos cada, em 1 dia, e 3 amostragens 

de 15 minutos cada em outro dia. 

No Quadro a seguir apresentam-se os níveis sonoros médios obtidos na caracterização acústica 

experimental efetuada em maio de 2022 (relatório acreditado das medições em anexo) e na Figura 4-76 

apresenta-se a localização dos pontos de medição. 
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Figura 4-76 – Localização dos pontos de medição de ruído. 

 

Quadro 4-63- Níveis sonoros da Situação Atual. 

Ponto de medição 
(Coordenadas ETRS89) 

Descrição Fontes de ruído 

Indicadores de longa 
duração [dB(A)] 

Ld Le Ln Lden 

Ponto 1 

M: -37754 

P: 19917 

Infesta 
Habitações unifamiliares dispersas 
(até 2 pisos), a aproximadamente 

900 m a norte do aerogerador CO01 

Atividade quotidiana rural e 
natureza típica de meio rural 

(fonação animal e aerodinâmica 
vegetal). 

43 40 39 46 

Ponto 2 

M: -35510 

P: 20234 

Mata 
Habitações unifamiliares dispersas 
(até 2 pisos), a aproximadamente 

600 m a norte do aerogerador CO05 

Tráfego local esporádico, 
atividade quotidiana rural e 

natureza típica de meio rural 
(fonação animal e aerodinâmica 

vegetal). 

44 41 40 47 

Ponto 3 

M: -34758 

P: 20274 

Vale Bom 
Habitações unifamiliares dispersas 
(até 2 pisos), a aproximadamente 
775 m a nordeste do CO06 e a 560 

m a norte do aerogerador CO07-SUP  

Tráfego local esporádico, 
atividade quotidiana rural e 

natureza típica de meio rural 
(fonação animal e aerodinâmica 

vegetal). 

46 44 42 49 
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Ponto de medição 
(Coordenadas ETRS89) 

Descrição Fontes de ruído 
Indicadores de longa 

duração [dB(A)] 

Ponto 4 

M: -35402 

P: 18714 

Vale dos Cabritos 
Habitações unifamiliares dispersas 
(até 2 pisos), a aproximadamente 
950 m a sudeste do aerogerador 

CO05 e 650 m a sul do CO06. 

Tráfego local esporádico, 
atividade quotidiana rural e 

natureza típica de meio rural 
(fonação animal e aerodinâmica 

vegetal). 

43 41 39 46 

Ponto 5 

M: -37243 

P: 18247 

Cubo 
Habitações unifamiliares dispersas 
(até 2 pisos), a aproximadamente 
830 m a sul do aerogerador CO02 

Tráfego local esporádico, 
atividade quotidiana rural e 

natureza típica de meio rural 
(fonação animal e aerodinâmica 

vegetal). 

45 40 38 46 

Ponto 6 

M: -38077 

P: 18430 

Grilos 
Habitações unifamiliares (até 2 
pisos), em meio semiurbano, a 

aproximadamente 660 m a sudoeste 
do aerogerador CO01. 

Tráfego local na EN6 (pouco 
intenso), tráfego ferroviário da 

Linha do Norte e natureza típica 
de meio rural (fonação animal e 

aerodinâmica vegetal). 

57 51 49 58 

 

De acordo com os resultados apresentados anteriormente, considerados respetivos da média anual, os 

indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos, cumprem os valores limite de exposição aplicáveis para 

zona mista, conforme estabelecido no artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei 9/2007). 

Atualmente o ambiente sonoro dos recetores sensíveis existentes na área de potencial influência 

acústica dos aerogeradores é pouco perturbado, típico de meio rural pouco humanizado. As principais 

fontes o ruído são o tráfego rodoviário local (pouco expressivo), a atividade quotidiana rural e o ruído 

característico da natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal, incluindo em árvores de grande 

porte). 

Refere-se ainda que as povoações localizadas na área de potencial influência acústica do projeto, não 

apresentam fontes sonoras com sazonalidade significativa, para além das variações típicas do ruído da 

natureza. 

 

4.11. USO DO SOLO 

4.11.1. METODOLOGIA 

A caracterização da ocupação do solo teve por base a Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal 

Continental (COS) de 2018 desenvolvido pela Direção Geral do Território (DGT), assim como a 

interpretação de fotografia aérea e os respetivos acertos com base nos levantamentos efetuados em 

campo.  

Numa primeira fase foi utilizada a classificação do COS 2018 para a área de estudo que é constituída 

pela área do Parque Eólico e corredor da linha elétrica. Numa segunda fase foram retificadas áreas com 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação de 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 
   

 

 
AM22015 
Versão 01  
set-22 
      246 
 

base nos ortofotomapas de Google Earth e Bing Maps, e por fim a pré cartografia foi confirmada através 

de trabalho de campo. 

As categorias de usos do solo consideradas correspondem à classificação de Nível IV do COS 2018 

(Direção-Geral do Território, 2019) e são descritas no Quadro 4-64. 

Quadro 4-64- Categorias do uso do solo consideradas. 

Categorias Nível I Categorias Nível IV Descrição 

Territórios 
artificializados 

Tecido edificado contínuo 
predominantemente 

vertical 

Áreas de tecido edificado contínuo em que os 
edifícios com altura superior ou igual a 3 

andares ocupam uma superfície superior ou 
igual a 50% da parcela. 

Tecido edificado contínuo 
predominantemente 

horizontal 

Áreas de tecido edificado contínuo em que os 
edifícios com altura inferior a 3 andares 

ocupam uma superfície superior ou igual a 
50% da parcela. 

Tecido edificado 
descontínuo 

Áreas de tecido edificado nas quais a 
superfície impermeabilizada ocupa uma área 
superior ou igual a 50% e inferior a 80% da 

superfície total. 

Tecido edificado 
descontínuo esparso 

Áreas de tecido edificado nas quais a 
superfície impermeabilizada ocupa uma área 
superior ou igual a 30% e inferior a 50% da 

superfície total. 

Áreas em construção 
Áreas em construção, escavações e 

estaleiros. 

Espaços vazios sem 
construção 

Superfícies artificializadas sem edificação.  

Indústria Áreas ocupadas por produção industrial. 

Instalações agrícolas 
Instalações de apoio à exploração 

agropecuária 

Infraestruturas de 
produção de energia 

renovável 

Áreas ocupadas por infraestruturas de 
produção de energia através de fontes 

renováveis, como parques eólicos, parques 
solares, instalações de aproveitamento da 

energia das marés e barragens para produção 
de energia. 

Infraestruturas para 
captação, tratamento e 
abastecimento de águas 

para consumo 

Áreas ocupadas por infraestruturas de 
captação e abastecimento de águas para 

consumo. Inclui levadas, condutas adutoras, 
estações elevatórias, Estações de Tratamento 

de Água (ETA), postos de cloragem, 
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Categorias Nível I Categorias Nível IV Descrição 

reservatórios, paredões de barragens não 
produtoras de energia e redes de distribuição 

de água. 

Infraestruturas de 
tratamento de resíduos e 

águas residuais 

Áreas ocupadas por infraestruturas 
destinadas ao tratamento de resíduos. Inclui 

estações de compostagem, aterros sanitários, 
estações de transferência, estações de 

triagem, incineradoras, Estações de 
Tratamento de Águas Residuais (ETAR). 

Rede viária e espaços 
associados 

Rodovias e espaços associados. Inclui 
estradas nacionais, autoestradas, estações de 

serviço, áreas de lavagem automática, 
parques de estacionamento associados a 

rodovias fora do tecido edificado, áreas de 
manobras e serviços de manutenção. 

Rede ferroviária e espaços 
associados 

Vias ferroviárias, terrenos e equipamentos 
associados.  

Pedreiras 

Zonas de exploração de pedra ou areia a céu 
aberto, incluindo as áreas ocupadas pelas 
instalações necessárias à sua lavra e pelos 

depósitos das substâncias extraídas.  

Instalações desportivas 

Áreas ocupadas por instalações desportivas 
(e.g. estádios de futebol e infraestruturas 

anexas, estádios de hóquei, piscinas e 
campos de ténis, pistas de ciclismo, 

hipódromos e pistas de atletismo, inclusos ou 
não em tecido edificado). 

Equipamentos de lazer 
Espaços e estruturas de lazer, incluindo 

jardins zoológicos e jardins botânicos não 
inclusos em tecido edificado. 

Parques e jardins 

Áreas verdes inclusas ou adjacentes ao tecido 
edificado, de uso predominantemente 
público, e com funções de recreio e de 

enquadramento da estrutura edificada. Inclui 
parques, zonas verdes de áreas residenciais, 

cemitérios, jardins botânicos e jardins 
zoológicos. 

Outros equipamentos e 
instalações turísticas 

Inclui equipamentos como quartéis de 
bombeiros, esquadras de polícia, prisões, 

hospitais, universidades, escolas e instalações 
turísticas como hotéis e turismo rural. 

Cemitérios Cemitérios. 
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Categorias Nível I Categorias Nível IV Descrição 

Agricultura 

Culturas temporárias de 
sequeiro e regadio 

Áreas ocupadas por culturas temporárias que 
não utilizam qualquer tipo de rega artificial e 

por culturas irrigadas de forma artificial 
permanentemente ou não, utilizando com 
frequência infraestruturas permanentes de 

rega. Este tipo de culturas pode também 
recorrer a estruturas de rega tradicionais. 

Vinhas 
Áreas plantadas com vinha não associada a 

outro(s) tipo(s) de cultura(s). 

Olivais 
Áreas ocupadas por formações de tipo pomar 
com oliveira (Olea europea var. europea), não 

associadas a outro(s) tipo(s) de cultura(s). 

Pomares 

Áreas plantadas com árvores ou arbustos de 
fruto não associados a outro(s) tipo(s) de 

cultura(s). Inclui pomares de frutos frescos, 
pomares de origem subtropical, pomares de 

frutos de casca rija e pomares de citrinos. 

Mosaicos culturais e 
parcelares complexos 

Áreas de uso agrícola nas quais ocorrem 
mosaicos de parcelas inferiores à unidade 

mínima cartografável (UMC), 
correspondentes a combinações 

diversificadas entre culturas temporárias de 
regadio, culturas temporárias de sequeiro, 

pastagens melhoradas e culturas 
permanentes. Este tipo de uso está muitas 

vezes situado na proximidade de 
aglomerados urbanos ou rurais em resultado 

da produção agrícola de frutos ou legumes 
para consumo próprio. Inclui frequentemente 

jardins urbanos inferiores à UMC e edifícios 
dispersos correspondentes a uma 
impermeabilização inferior a 30%. 

Agricultura com espaços 
naturais e seminaturais 

Inclui pequenas áreas de espaços naturais 
com superfície inferior à UMC e a uma 

distância inferior ou igual a 60 m entre si, 
inseridas numa matriz de áreas agrícolas ou 
vice-versa, desde que tanto a proporção de 

espaços naturais como a proporção de áreas 
agrícolas seja superior a 25% e inferior a 75%. 

Pastagens Pastagens espontâneas 

Zonas de vegetação herbácea em que esta 
ocupa uma área superior ou igual a 25% da 

superfície e que se desenvolvem sem 
adubação, cultivos, sementeiras ou 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação de 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 
   

 

 
AM22015 
Versão 01  
set-22 
      249 
 

Categorias Nível I Categorias Nível IV Descrição 

drenagens.  

Florestas 

Florestas de outros 
carvalhos 

Florestas em que as espécies dominantes são 
o carvalho-negral (Quercus pyrenaica) e/ou 

carvalho-alvarinho (Quercus robur). 

Florestas de outras 
folhosas 

Florestas em que se verifica a maior 
dominância numa espécie de outra folhosa 
não discriminada nas restantes classes de 

folhosas (e.g. Salix spp., Populus spp., 
Platanus spp., Alnus glutinosa,…).  

Florestas de eucalipto 
Florestas em que a espécie dominante é o 

eucalipto (Eucalyptus spp.). 

Florestas de espécies 
invasoras 

Florestas em que a espécie dominante é o de 
uma espécie florestal classificada como 

invasora (e.g. Acacia dealbata, A. 
melanoxylon), conforme legislação em vigor. 

Florestas de pinheiro 
bravo 

Florestas em que a espécie dominante é o 
pinheiro-bravo (Pinus pinaster). 

Florestas de pinheiro 
manso 

Florestas em que a espécie dominante é o 
pinheiro-manso (Pinus pinea). 

Matos Matos 

Áreas naturais de vegetação espontânea, 
pouco ou muito densa, em que o coberto 

arbustivo (e.g. silvas, giestas, tojos) é superior 
ou igual a 25%. Inclui olivais abandonados se 

inferior a 45 árvores/ha.  

Massas de água 
superficiais 

Cursos de água naturais 
Cursos de água naturais, principais e 

secundários. 

Charcas 

Depressões ou escavações do solo mais ou 
menos extensas, onde se acumula água 

pouco profunda de várias proveniências, que 
são utilizadas para rega ou outras atividades 

agropastoris.  

Lagos e lagoas interiores 
artificiais 

Massas continentais de água superficial de 
extensão considerável, geradas de forma 

artificial a partir da acumulação de água doce 
numa depressão. 
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4.11.2. RESULTADOS 

Tendo em consideração a metodologia acima descrita foi obtida uma cartografia dos usos do solo na 

área de estudo que é apresentada no Desenho 005 (Volume 3). 

No Quadro 4-65 são apresentadas as áreas ocupadas por cada categoria do uso do solo por cada uma 

das áreas de estudo analisadas. Verifica-se que a área de estudo do Parque Eólico do Corrediço é 

dominada por florestas de eucalipto que ocupam cerca de 88% da área. No corredor da linha elétrica 

existe também uma dominância das florestas de eucalipto, que ocupam cerca de 48% (Quadro 4-65).
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Quadro 4-65- Área (ha) de cada uma das categorias de uso do solo nas áreas de estudo. 

Uso do solo 
PE Corrediço LE 

Área 
(ha) 

% 
Área 
(ha) 

% 

Tecido edificado contínuo vertical 0 0 1,79 0,16 

Tecido edificado contínuo horizontal 0 0 15,64 1,40 

Tecido edificado descontínuo 0 0 45,88 4,12 

Tecido edificado descontínuo esparso 0,48 0,10 2,30 0,21 

Espaços vazios sem construção 0 0 1,22 0,11 

Indústria 0 0 8,03 0,72 

Instalações agrícolas 0 0 7,82 0,70 

Infraestruturas de produção de energia 
renovável 0 0 2,47 0,22 

Infraestruturas para captação, tratamento e 
abastecimento de águas para consumo 0 0 0,06 0,01 

Infraestruturas de tratamento de resíduos e 
águas residuais 0 0 0,22 0,02 

Rede viária e espaços associados 12,31 2,49 57,22 5,13 

Rede ferroviária e espaços associados 0 0 1,50 0,13 

Pedreiras 0 0 1,97 0,18 

Instalações desportivas 0 0 1,83 0,16 

Equipamentos de lazer 0 0 1,34 0,12 

Parques e jardins 0 0 0,62 0,06 

Outros equipamentos e instalações turísticas 0 0 0,60 0,05 

Cemitérios 0 0 0,54 0,05 

Culturas temporárias de sequeiro e regadio 0 0 166,95 14,97 

Vinhas 0 0 5,77 0,52 

Olivais 0,57 0,12 31,90 2,86 

Pomares 0 0 3,25 0,29 

Mosaicos culturais e parcelares complexos 2,35 0,48 23,35 2,09 

Agricultura com espaços naturais e seminaturais 0 0 21,55 1,93 

Pastagens espontâneas 0 0 11,81 1,06 

Floresta de outros carvalhos 1,00 0,20 30,53 2,74 

Florestas de outras folhosas 0 0 6,55 0,59 

Florestas de eucalipto 435,58 88,26 533,29 47,80 

Floresta de espécies invasoras 0,26 0,05 0 0 

Florestas de pinheiro bravo 33,54 6,80 39,66 3,56 

Florestas de pinheiro manso 0 0 3,77 0,34 

Matos 7,14 1,45 50,88 4,59 

Cursos de água naturais 0 0 33,76 3,03 

Charcas 0,29 0,06 0 0 

Lagos e lagoas interiores artificiais 0 0 0,57 0,05 

Total  493,51 100 1114,93 100 
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Numa análise macro das categorias de uso do solo de Nível I, na área de estudo do Parque Eólico do 

Corrediço verifica-se uma dominância de florestas (95%); e no corredor da linha verifica-se uma 

dominância da floresta, sendo que esta ocupa cerca de 58% da área, seguindo-se as áreas agrícolas que 

representam 24% da área (Figura 4-77). 

 

 

Figura 4-77- Representação as categorias de uso do solo de Nível I em cada uma das áreas de estudo. 

 

Em seguida são descritos os usos do solo identificados. 
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Territórios artificializados 

Tecido edificado contínuo predominantemente vertical: 

Este tipo de uso do solo está presente apenas no corredor da linha na zona próxima da subestação de 

Andrinos, junto a Casal do Vale do Mocho. 

Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal: 

Este tipo de uso do solo está presente apenas no corredor da linha, correspondendo a algumas áreas 

urbanas de Andrinos e Cova das Faias. 

Tecido edificado descontínuo: 

O tecido edificado descontínuo está presente apenas no corredor da linha. Este uso do solo corresponde 

a pequenas povoações. São exemplos desta classe de uso do solo a povoação de Casal do Vale do 

Mocho, Cancela da Azeiteira, Santa Eufémia, Fonte do Oleiro, Talos, Igreja Velha e Crasto, no concelho 

de Leiria; e Arneiros da Gafaria, Gafaria, São Lourenço, Boldrarias, Alqueidão e Moinho das Freiras, no 

concelho de Pombal. 

Tecido edificado descontínuo esparso: 

Esta classe de uso de solo edificado está presente em toda a área de estudo. Esta classe de uso do solo 

corresponde a casarios e apoios agrícolas dispersos na paisagem.  

Áreas em construção: 

Foi identificada apenas uma área em construção no corredor da linha, junto à zona da subestação de 

Andrinos. 

Espaços vazios sem construção: 

Esta classe de uso do solo está presente apenas no corredor da linha, estando presente na zona da Cova 

das Faias. 

Indústria: 

Esta classe está presente apenas no corredor da linha, junto a Cancela da Azeiteira, Santa Eufémia, Talos 

e Colmeias.  

Instalações agrícolas: 

Esta classe está presente unicamente no corredor da linha elétrica correspondendo essencialmente a 

instalações pecuárias (Figura 4-78) e outros edifícios de apoio agrícola. 
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Figura 4-78 – Instalação pecuária no corredor da linha. 

 

Infraestruturas de produção de energia renovável: 

Esta classe está representada apenas no corredor da linha, correspondendo à subestação de Andrinos, 

de ligação à rede. 

Infraestruturas para captação, tratamento e abastecimento de águas para consumo: 

Este uso do solo está apenas presente no corredor da linha, correspondendo a um depósito de água 

junto à povoação de Calvaria. 

Infraestruturas de tratamento de resíduos e águas residuais: 

Este uso do solo está apenas presente no corredor da linha, correspondendo a uma ETAR junto a Fonte 

do Oleiro. 

Rede viária e espaços associados: 

Esta classe de uso do solo está presente na área de estudo e corresponde às diversas rodovias 

atravessadas pela área de estudo, nomeadamente autoestradas (e.g. A1), estradas nacionais (e.g. 

EN350, EN113, EN1-6), assim como várias estradas municipais (e.g. M532, M532-2), caminhos florestais 

e agrícolas. 

Rede ferroviária e espaços associados: 

Esta classe de uso do solo está presente no corredor da linha elétrica correspondendo à linha do Norte, 

entre as estações de Litém e Vermoil. 

Pedreiras: 

Esta classe de uso do solo está presente apenas no corredor da linha, concentrando-se junto à povoação 

de Colmeias e correspondendo a pedreiras de pequena dimensão. 
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Instalações desportivas: 

Esta classe está presente apenas corredor da linha, correspondendo ao Campo da Mata em Santa 

Eufémia e a um campo de jogos na povoação da Boavista. 

Equipamentos de lazer: 

Esta classe está presente apenas corredor da linha, e corresponde a uma quinta pedagógica (Figura 

4-79) junto à Quinta do Sirol. 

 

Figura 4-79 – Quinta pedagógica no corredor da linha. 

 

Parques e jardins: 

Esta classe está presente apenas corredor da linha, e corresponde a um parque urbano junto da 

subestação de Andrinos. 

 

Outros equipamentos e instalações turísticas: 

Esta classe de uso do solo está presente apenas corredor da linha, e corresponde a uma instalação de 

cuidados a pessoas da terceira idade. 

 

Cemitérios: 

Esta classe de uso do solo está presente unicamente no corredor da linha, correspondendo ao cemitério 

de Santiago de Lítem. 
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Agricultura 

Culturas temporárias de sequeiro e regadio: 

As áreas de culturas temporárias de sequeiro e regadio estão presentes no corredor da linha. Existe uma 

dominância do sequeiro, sendo que o regadio quando presente recorre apenas a estruturas de rega 

tradicionais, como a rega por gravidade. As culturas mais frequentes são forrageiras e milho. 

 

Vinhas: 

A Indicação Geográfica Protegida (IGP) Lisboa - Alta-Estremadura foi estabelecida pela Portaria n.º 

351/93, de 24 de março, Portaria n.º 244/2000, de 3 de maio, Portaria n.º 394/2001, de 16 de abril, 

Portaria n.º 1450/2001, de 22 de dezembro, Portaria n.º 1066/2003 de 26 de setembro, Portaria n.º 

426/2009, de 23 de abril e Regulamento (CE) nº 1234/2007 do Conselho, de 22 de outubro, com as 

alterações introduzidas pelo Regulamento (CE) nº 491/2009, do Conselho de 25 de maio. A área 

geográfica do IGP Lisboa - Alta-Estremadura engloba, entre outros, os concelhos abrangidos pelo 

corredor da linha, nomeadamente Leiria e Pombal. Como tal, as áreas de vinha atravessadas pelas áreas 

de estudo correspondem na totalidade a vinhas IGP Lisboa - Alta-Estremadura. 

As áreas de vinha encontram-se presentes apenas no corredor da linha, sendo frequentemente de 

pequena dimensão. 

 

Figura 4-80 – Vinha no corredor da linha. 

Olivais: 

Esta é uma classe de uso do solo que se encontra representada na área de estudo do Parque Eólico do 

Corrediço e no corredor da linha. Estes estão presentes junto às povoações de Avelar, na área do Parque 

Eólico do Corrediço; e um pouco por todo o corredor da linha. Os olivais presentes são tradicionais de 

sequeiro. 
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Pomares: 

Este uso do solo está presente apenas no corredor da linha, estando representado por pomares de kiwi 

e laranja, junto às povoações de Igreja Velha, Santa Eufémia, Quinta do Sirol e Cancela da Azeiteira. 

 

Mosaicos culturais e parcelares complexos: 

Os mosaicos culturais e parcelas complexos estão presentes na área de estudado. Estas parcelas 

correspondem essencialmente a pequenas hortas, frequentemente ladeadas por espécies de fruteiras 

ou exemplares de vinha dispersos, e em mosaico com pequenos lameiros ou culturas forrageiras. 

 

Agricultura com espaços naturais e seminaturais: 

Esta classe está presente apenas no corredor da linha elétrica. Esta corresponde a pequenas parcelas 

agrícolas, essencialmente de sequeiro de espécies forrageiras, que ocorrem em mosaico com pequenas 

parcelas fragmentadas de florestas e/ou matos. 

 

Pastagens 

Pastagens espontâneas: 

Esta classe está presente apenas no corredor da linha, encontrando-se disperso pela zona sul e centro 

do corredor. Estas são áreas que são utilizadas de forma extensiva para pastoreio, correspondendo a 

pastagens espontâneas pobres. 

 

Florestas 

Florestas de outros carvalhos: 

Esta classe de uso do solo está presente em ambas as áreas estudadas. Esta é uma classe de uso do solo 

pouco representada correspondendo a algumas manchas de carvalhal dominadas por carvalho-

cerquinho (Quercus faginea) (Figura 4-81). 
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Figura 4-81 – Floresta de carvalho-cerquinho no corredor da linha elétrica. 

 

Florestas de outras folhosas: 

Este uso do solo está presente apenas no corredor da linha, correspondendo a florestas de produção de 

choupo-branco (Populus alba) e freixo (Fraxinus angustifolia), junto das povoações de Igreja Velha, 

Fonte do Oleiro, Galego e Santa Eufémia. 

Florestas de eucalipto: 

As florestas de eucalipto dominam em ambas as áreas estudadas. Estas florestas apresentam diversos 

estádios de maturidade, estando o seu sob coberto frequentemente gerido no que diz respeito à 

presença de matos e por isso ocupado por matos rasteiros ou tojais. 

 

Figura 4-82 – Floresta de eucalipto no corredor da linha. 

 

Florestas de espécies invasoras: 

Esta classe está presente apenas no Parque Eólico do Corrediço, sendo pouco representativa e 

englobando apenas uma mancha de floresta dominada por mimosa (A. dealbata). 
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Florestas de pinheiro-bravo: 

Esta classe de uso do solo está presente na área de estudo, sendo a segunda classe de uso do solo mais 

representativa na área do Parque Eólico do Corrediço. A maioria das parcelas de pinhal bravo estão 

geridas apresentando por isso apresentam pouca vegetação no sob coberto. Estão presentes tanto 

parcelas dominadas por indivíduos adultos como por juvenis. No geral, verifica-se uma diminuição da 

área de pinhal bravo na região, sendo este tendencialmente substituído por eucalipto. 

 

Figura 4-83 – Pinhal bravo no corredor da linha. 

 

Florestas de pinheiro manso: 

Esta classe de uso do solo está apenas presente no corredor da linha, estando representada por 

pequenas parcelas entre as povoações de Fonte do Oleiro e Santa Eufémia. 

 

Figura 4-84 – Pinhal manso no corredor da linha. 

Matos 

As áreas de matos estão presentes na área de estudo. Estas áreas são essencialmente matos baixos de 

composição variada, englobando tojos, silvados e áreas dominadas por ericáceas. Os matos são 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação da 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

 

AM22015 
Versão 01  
set-22 

260 

 

 

frequentemente densos. 

 

Massas de água superficiais 

Cursos de água naturais: 

As principais linhas de água que atravessam a área de estudo, nomeadamente o corredor da linha, são o 

rio Arunca, rio Lis, ribeiro de Frades e ribeira de Agudim. Os cursos de água atravessados são 

frequentemente ladeados por canas e silvados.  

 

Charcas: 

Esta classe de uso do solo está presente apenas na área do Parque Eólico do Corrediço, correspondendo 

a uma pequena charca escavada para apoio à atividade agrícola. 

 

Lagos e lagoas interiores artificiais: 

Esta classe de uso do solo está presente apenas no corredor da linha, correspondendo a lagos artificiais 

resultado da extração de inertes, junto as povoações de Galego e Portela do Outeiro. 

 

4.11.3. SÍNTESE DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A área de estudo é dominada por florestas de eucalipto. Destaca-se o atravessamento pelo corredor da 

linha de áreas de vinha que correspondem a IGP Lisboa - Alta-Estremadura. 

 

4.12. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

Ao nível do ordenamento do território pretende-se efetuar a análise da compatibilidade do projeto com 

as orientações e regulamentações inerentes aos instrumentos de gestão territorial em vigor, quer em 

termos de dinâmicas territoriais existentes e programadas, quer ao nível das suas condicionantes. 

Tendo em consideração que o ordenamento do território é um processo dinâmico e que existem 

atualmente diversos instrumentos de ordenamento em processo de revisão, serão também avaliadas as 

alterações que se encontram a ser preconizadas e as eventuais interferências que a execução do projeto 
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poderá ter na sua futura concretização. 

A análise dos regimes específicos de ocupação do solo e a sua respetiva programação será efetuada 

fundamentalmente com base nos instrumentos de planeamento de âmbito municipal que se encontram 

atualmente em vigor, em cada um dos concelhos intersetados pelo projeto em estudo. 

Para o efeito, procede-se à análise dos instrumentos em vigor no âmbito do Sistema de Gestão 

Territorial instituído pela Lei nº 31/2014, de 30 de maio (Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, 

de Ordenamento do Território e de Urbanismo - LBPSOTU) e desenvolvido pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, 

de 14 de maio (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - RJIGT, alterado pelo DL n.º 

25/2021 de 29 de março). Este sistema é estruturado num sistema hierárquico ou em cascata, por 

diferentes Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) de âmbito nacional, regional, intermunicipal e 

municipal. 

Quanto às condicionantes ao uso do solo, as servidões e restrições de utilidade pública constituem 

limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de utilização do solo em si, tornando-se por 

isso fundamental a perceção e análise destas áreas para a determinação dos limites de utilização. 

A análise efetuada teve essencialmente por base as seguintes fontes de informação: 

• Direção Geral do Território (DGT): consulta do Sistema Nacional de Informação do Território 

(SNIT) e do Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG), ambos para obtenção de 

informação (cartográfica e documental) relativa aos Instrumento de Gestão Territorial (IGT) 

em vigor; 

• Pesquisa documental relativa às diferentes condicionantes, servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública identificadas na área de estudo; 

• Consulta das diversas entidades intervenientes, com particular destaque para as autarquias 

dos concelhos abrangidos pela área de estudo, sobretudo pela validação das Cartas de 

Ordenamento e de Condicionantes dos correspondentes Planos Diretores Municipais (PDM). 

 

Para apoiar a elaboração deste capítulo foram produzidas peças desenhadas que se encontram no 

Volume 3 e referenciadas ao longo do texto. 

 

4.12.1. ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO 

Segundo a nomenclatura territorial para fins estatísticos do país, a área em questão integra a NUT II 
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(Região Centro): NUT III – Região de Leiria (Pombal e Leiria). No quadro seguinte apresenta-se o 

enquadramento administrativo das componentes do projeto em análise. No desenho n.º 001 (Volume 3) 

apresenta-se o enquadramento administrativo do projeto à escala 1:25.000. 

 

Quadro 4-66 - Enquadramento administrativo do Parque Eólico do Corrediço e Linha Elétrica de Ligação à Subestação de 
Andrinos. 

NUTS II NUTS III DISTRITO CONCELHO FREGUESIAS ÁREA EM ESTUDO 

Região Centro Leiria Leiria 

Pombal 

União das Freguesias de 
Santiago, São Simão do Litém e 
Albergaria dos Doze 

Parque Eólico do Corrediço 
(CO01; CO02; CO03; CO04; CO05; 
CO06; CO07 - SUP01; Subestação, 
Estaleiro) 
Corredor da Linha Elétrica 

Vila Cã 

Abiul 

Vermoil 

Corredor da Linha Elétrica 
Leiria 

União das freguesias de 
Colmeias e Memória 

União das freguesias de Santa 
Eufémia e Boa Vista 

União das freguesias de Leiria, 
Pousos, Barreira e Cortes 
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Figura 4-85 - Enquadramento da área de estudo. 

 

4.12.2. ORDENAMENTO 

De acordo com a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de 

Urbanismo (LBPSOTU – Lei n.º 31/2014, de 30 de maio), e o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT - Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 25/2021 de 29 

de março), o Sistema de Gestão Territorial organiza-se num quadro de interação coordenada em quatro 

âmbitos: nacional, regional, intermunicipal e municipal, em função da natureza e da incidência territorial 

(art.º 38.º da LBPSOTU e art.º 2.º do RJIGT). Este último artigo mencionado do RJIGT detalha ao 

pormenor os instrumentos relevantes para cada âmbito e serve de base para a construção do quadro 

seguinte, que reúne pormenorizadamente todos os IGT principais da área de estudo e seus respetivos 

diplomas. 
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Quadro 4-67- Instrumentos de Gestão Territorial em vigor na área de estudo (Fonte: DGT/SNIT). 

ÂMBITO/ 
TIPO 

IGT DIPLOMA LEGAL 

N
ac

io
n

al
 

Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território (PNPOT) 

- Lei nº 99/2019, de 5 de setembro (revisão). 

N
ac

io
n

al
/S

ec
to

ri
al

 

Plano de Gestão da 
Região Hidrográfica 

(PGRH) 

Vouga, 
Mondego e 

Lis (RH4) 

- Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro (1ª 
retificação); 
- Resolução de Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro (1ª 
publicação). 

Plano de Gestão de 
Riscos de 

Inundações (PGRI)  

Vouga, 
Mondego e 

Lis (RH4) 

- Declaração de Retificação n.º 22-A/2016, de 18 de novembro; 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2016, de 20 de setembro.  

Programa Regional 
de Ordenamento 
Florestal (PROF) 

Centro 
Litoral  

(PROF CL) 

- Declaração de Retificação n.º 7-A/2022, de 4 de março (2ª  
retificação); 
- Portaria n.º 18/2022, de 5 de janeiro (1ª alteração); 
- Declaração de Retificação n.º 16/2019, de 12 de abril (1ª retificação); 
- Portaria n.º 56/2019, de 11 de fevereiro (revisão). 

R
eg

io
n

al
 

Plano Regional de 
Ordenamento do 
Território (PROT) 

PROT-Centro 
- RCM n.º 177/2021, de 17 de dezembro (em elaboração); 
- RCM n.º 31/2006, de 23 de março (em elaboração). 

M
u

n
ic

ip
al

 

Plano Diretor 
Municipal (PDM) 

Pombal 

- Aviso n.º 17757/2019, 8 de novembro (4ª alteração); 
- Aviso n.º 16625/2019, de 17 de outubro (3ª alteração por adaptação); 
- Aviso n.º 12533/2019, de 6 de agosto (2ª alteração); 
- Aviso n.º 15686/2017, de 29 de dezembro (1ª alteração por adaptação); 
- Aviso n.º 86/2015, de 24 de abril (1ª correção material); 
- Aviso n.º 77/2015, de 20 de abril (1ª retificação); 
- Aviso n.º 4945/2014, de 10 de abril (1ª revisão) 

Leiria 

- Aviso n.º 12777/2022, de 27 de junho (2ª correção material); 
- Aviso n.º 4564/2022, de 3 de março (4ª alteração); 
- Aviso n.º 2953/2020, de 20 de fevereiro (3ª alteração); 
- Aviso n.º 8881/2018, de 29 de junho (2ª alteração por adaptação); 
- Aviso n.º 3066/2017, 23 de março (1ª alteração por adaptação); 
- Aviso n.º 15296/2016, 6 de dezembro (1ª correção material); 
- Aviso n.º 9343/2015, de 21 de agosto (revisão). 

 

Nos pontos seguintes descrevem-se as orientações estratégicas e as opções concretas em matéria de 

planeamento e organização do território que resultam dos IGT identificados no quadro anterior. 

 

4.12.3. INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL NO ÂMBITO NACIONAL 

Os IGT de âmbito nacional, de acordo com o art.º 40.º da LBPSOTU, são instrumentos estratégicos de 

desenvolvimento territorial, definidores de grandes orientações e diretrizes sobre a forma de ocupação 

do território. Segundo o art.º 2.º do RJIGT, o âmbito nacional é concretizado através dos seguintes 
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instrumentos: 

• O programa nacional da política de ordenamento do território (PNPOT); 

• Os programas setoriais; 

• Os programas especiais. 

 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) é um instrumento que “define 

objetivos e opções estratégicas de desenvolvimento territorial e estabelece o modelo de organização do 

território nacional”. Aprovado pela Lei nº 99/2019, de 5 de setembro que revoga a Lei n.º 58/2007, de 4 

de setembro, outrora criado pela Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo 

de 1998. 

O PNPOT estrutura-se em três documentos: O Diagnóstico, a Estratégia e o Modelo Territorial e por 

último a Agenda para o Território (Programa de Ação).  

Em termos de estratégia de ordenamento do território, concebida para 2030 mas com visão prospetiva 

para 2050, identifica-se a energia como um dos fatores críticos para a mitigação e adaptação às 

alterações climáticas. Para tal é necessário a mudança no paradigma energético sendo essencial uma 

maior aposta em fontes de energia renovável, como a eólica e a solar. Nesse seguimento, tendo em 

consideração a crescente procura por novas tecnologias, a otimização das redes de infraestruturas 

ambientais e de energia é fundamental no processo da mudança energética ambicionada, permitindo 

também a descentralização da produção e a centralização dos fluxos de energia. 

Quanto ao terceiro documento, Agenda para o Território, constitui o programa de Ação 2030, que 

pretende dar resposta às opções estratégicas inerentes aos desafios territoriais. São enunciados 10 

compromissos para o território que traduzem as ideias de política pública para a valorização do 

território e para o reforço e consideração das abordagens territoriais. Destaca-se o seguinte 

compromisso pela ligação ao projeto, com especial atenção para a alínea a): 

“4 Descarbonizar acelerando a transição energética e material: 

a) Incentivar a produção e consumo de energia a partir de fontes renováveis, destacando-se a 

energia solar, aumentando a eletrificação do País e encerrando a produção de energia a partir 

do carvão; 
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b) Desenvolver uma economia de baixo carbono assente em sistemas de transporte de baixo 

carbono e na eficiência energética; 

c) Promover a transição para uma economia circular, dando especial atenção às Agendas 

Regionais de Economia Circular e às Agendas Urbanas;”.  

Os desafios territoriais enunciados no PNPOT são interligados de forma abrangente com os 17 Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. Um dos objetivos constantes no 

documento, o Objetivo 13 que aborda a ação climática, refere a urgência da adoção e implementação 

de medidas para combater as alterações climáticas e os seus impactos, pois são uma realidade cada vez 

mais notória, que afetam não só o presente como o futuro, refletindo-se das mais variadas formas. São 

discriminadas metas para dar resposta ao problema global, como a integração de medidas relacionadas 

com alterações climáticas nas políticas, estratégias e planeamentos nacionais. A preocupação com esta 

matéria surge ainda antes com o acordo mundial juridicamente vinculativo, o Acordo de Paris de 2015. 

Com o Acordo de Paris, Portugal compromete-se a assegurar a neutralidade das suas emissões até ao 

final da primeira metade de 2050, através da adoção de medidas abrangentes no domínio das 

alterações climáticas.  

Portugal propõe o Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 (PNEC 2030 - aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 53/2020, de 10 de julho) e o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 

(RNC 2050) para dar resposta ao problema das alterações climáticas. O primeiro constitui o principal 

instrumento de política energética e climática para a década que se avizinha, onde o PNPOT assume 

uma posição nas políticas transversais de enquadramento. O Roteiro articulado com o PNEC permite 

uma visão estratégica que assenta na descarbonização da economia e na transição energética como 

meio para a obtenção da neutralidade carbónica em 2050. A energia surge como o setor que dará maior 

contributo para a redução de emissões de GEE, assumindo destaque na transição para uma sociedade 

descarbonizada. 

 

Programas Setoriais 

Nos termos do art.º 40.º da LBPSOTU e do art.º 39.º do RJIGT, os programas setoriais são instrumentos 

programáticos ou de concretização das diversas políticas públicas com incidência na organização do 
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território, nomeadamente, nos domínios da defesa, segurança pública, prevenção e minimização de 

riscos, ambiente, recursos hídricos, conservação da natureza e da biodiversidade, transportes, 

infraestruturas, comunicações, energia e recursos geológicos, cultura, saúde, habitação, turismo, 

agricultura, florestas, comércio ou indústria. 

Conforme identificado no quadro que resume os diplomas consultados no âmbito dos IGT, os principais 

programas sectoriais com incidência na área de estudo são: 

• Plano de Gestão Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4); 

• Plano de Gestão de Riscos de Inundações do Vouga, Mondego e Lis (RH4); 

• Programa Regional de Ordenamento Florestal Centro Litoral (PROF CL). 

De ressalvar que na análise dos programas setoriais aquando do levantamento das grandes 

condicionantes, foi analisado o Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC - Decreto-Lei n.º 

142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro) 

constituído pelo RNAP (Rede Nacional de Áreas Protegidas), Rede Natura 2000 (inclui Zona de Proteção 

Especial e Zona Especial de Conservação), Sítios Ramsar e Reservas da Biosfera. Assim, na área em 

estudo não existe qualquer interferência dos elementos do projeto para com as áreas do SNAC, tendo 

sido identificado a SE do corredor da linha elétrica de alta tensão a ZEC Azabuxo/Leiria (PTCON0046). 

 

Plano de Gestão de Rede Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4) 

O Plano Nacional de Água (PNA) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2016 de 9 de novembro, cujos 

objetivos encontram-se definidos no artigo 28.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e 

republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho, vulgarmente designada Lei da Água (LA), 

constitui um instrumento de política setorial de âmbito nacional e estratégico, que pretende definir as 

grandes opções estratégicas da política nacional da água na decorrência da Lei da Água, a aplicar pelos 

PGRH para o período 2016 -2021 e programas de medidas que lhes estão associados.  

Ainda no que concerne a LA, esta determina que o PNA deve ser articulado em conjunto com o PNPOT, 

e está enquadrado no RJIGT (revogado e aprovada a revisão pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 

maio) que estabelece um novo enquadramento para todos os tipos de planos de ordenamento. No 

PNPOT consta diversas medidas que são relevantes pela sua articulação com o PNA, o Relatório n.º 1 
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deste destaca: 

1.5. «Executar a política de gestão integrada da água». 

Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) constituem instrumentos de ordenamento e 

planeamento dos recursos hídricos e visam a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e 

económica das águas, ao nível das bacias hidrográficas integradas numa determinada região 

hidrográfica. O primeiro ciclo de planeamento refere-se ao período entre 2009-2015, posteriormente a 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro (entretanto retificada e aprovada 

pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro) aprovou os PGRH de Portugal 

Continental para o período 2016-2021, correspondendo ao 2º ciclo, que se encontra atualmente em 

vigor. Encontra-se a decorrer a revisão dos “PGRH do 2.º ciclo (Despacho n.º 11955/2018, de 12 de 

dezembro), que irão vigorar durante o 3.º ciclo de planeamento (2022-2027)”. 

A área de estudo está integrada no PGRH do Vouga, Mondego e Lis (RH4). A RH4 com uma área total de 

12 114 km2 ”integra as bacias hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis, bem como bacias 

hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras 

adjacentes, conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de outubro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 117/2015, de 23 de junho”. 

Dado a natureza do projeto, este não se traduz numa significativa pressão sobre os recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos locais, ou constitui uma fonte poluidora para estes. Ainda assim a análise aos 

Recursos Hídricos é feita ao nível do descritor específico. 

 

Plano de Gestão de Riscos de Inundações do Vouga, Mondego e Lis (RH4) 

Os Planos de Gestão dos Riscos de Inundação (PGRI), cuja finalidade assenta na redução “do risco nas 

áreas de possível inundação, através da implementação de medidas que minimizem as consequências 

prejudicais para a saúde humana, as atividades económicas, o património cultural e o meio ambiente” 

segundo informação disponibilizada no site da APA. 

A elaboração destes planos encontra-se definida na Diretiva da Avaliação e Gestão dos Riscos de 

Inundações (DAGRI), diretiva n.º 2007/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
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de 2007. Posteriormente no Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro é aprovado o quadro para a 

avaliação e gestão dos riscos de inundações, com o objetivo de reduzir as suas consequências 

prejudiciais, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2007/60/CE. Tal como sucede com 

os PGRH também os PGRI são elaborados para ciclos de seis anos e prevê-se a articulação entre ambos. 

Relativamente ao PGRI de 1º ciclo de planeamento para o período compreendido entre 2016 e 2021, a 

área em estudo não apresenta áreas inundáveis nem riscos de inundações para a RH abrangida. 

Recentemente, no âmbito do ciclo de planeamento em vigor, 2º ciclo de Planeamento para o período 

compreendido entre 2022 e 2027, foram revistas as Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundação 

(ARPSI) para as diferentes regiões hidrográficas, tendo-se refletido nas referidas áreas cartografadas. 

Estas áreas consistem na identificação dos locais onde os impactes das inundações foram significativos 

mediante os critérios estabelecidos pela Comissão gestora prevista no DL mencionado. Desta 

identificação resultaram 9 ARPSI na RH4 (cinco de origem fluvial e quatro de origem costeira), pelo que 

foi possível verificar que o corredor da linha elétrica atravessa, ainda que numa área mínima, a ARPSI 

Leiria (PTRH4ALis01) à chegada da Subestação de Andrinos. 
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Fonte: Cartas de Zonas Inundáveis e Cartas de Riscos de Inundações Região Hidrográfica Do Vouga, Mondego e Lis 
RH4A - Fichas de Caracterização, novembro de 2020). 

Figura 4-86 - Área inundável para período de retorno de T=100 anos da ARPSI de Leiria – Lis. 

 

Programa Regional de Ordenamento Florestal Centro Litoral (PROF CL) 

Encontra-se previsto na Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de agosto) a definição das 

bases da política florestal nacional, “fundamental ao desenvolvimento e fortalecimento das instituições e 

programas para a gestão, conservação e desenvolvimento sustentável das florestas e sistemas naturais 

associados”, visando “a satisfação das necessidades da comunidade, num quadro de ordenamento do 

território.” 

No que diz respeito ao Ordenamento e Gestão Florestal, são apresentados os Planos Regionais de 

Ordenamento Florestal (PROF), que são instrumentos sectoriais de gestão territorial, com competências 

para a definição das formas de ocupação e utilização do espaço florestal a nível regional, de modo a 

promover e garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços a eles associados, em 

estreita relação com a Estratégia Nacional para as Florestas. 

O regime jurídico dos programas e planos de ordenamento, de gestão e de intervenção de âmbito 
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florestal é aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro, por sua vez alterado pelos Decretos-

Leis n.º 114/2010, de 22 de outubro, 27/2014, de 18 de fevereiro, e 65/2017, de 12 de junho até à sua 

redação atual, Decreto-Lei n.º 11/2019, de 21 de janeiro. Neste é definido um conjunto de instrumentos 

de política setorial e de gestão territorial enquadrados com a LBPF, nomeadamente os PROF. 

A área em estudo, como consta no quadro resumo, abrange o PROF CL (Centro Litoral), revisto pela 

Portaria n.º 56/2019, de 11 de fevereiro, retificado na Declaração de Retificação n.º 16/2019, de 12 de 

abril e recentemente alterado e republicado pela Declaração de Retificação n.º 7-A/2022, de 4 de 

março. O PROF em causa corresponde aos anteriores PROF do Centro Litoral, do Dão-Lafões, do Pinhal 

Interior Norte e do Pinhal Interior Sul. A revisão dos PROF teve em conta a necessidade de reforçar a 

articulação com a Estratégia Nacional para as Florestas e a Estratégia Nacional de Conservação da 

Natureza e Biodiversidade, de modo a aprofundar as questões da adaptação às alterações climáticas e a 

valorização em termos ambientais dos espaços florestais. 

O PROF em causa, segue “uma abordagem multifuncional, integrando as seguintes funções gerais dos 

espaços florestais: 

a) Produção;  

b) Proteção;  

c) Conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de geomonumentos;  

d) Silvopastorícia, caça e pesca em águas interiores;  

e) Recreio e valorização da paisagem.” 

Que de modo geral, prosseguem os seguintes objetivos estratégicos: 

“a) Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos; 

b) Especialização do território; 

c) Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos; 

d) Internacionalização e aumento do valor dos produtos; 

e) Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor; 

f) Racionalização e simplificação dos instrumentos de política”. 

A figura que se segue apresenta o enquadramento da área de estudo no extrato da correspondente 

Carta Síntese do plano, que “contém a representação gráfica das sub-regiões homogéneas, das áreas 

florestais sensíveis, das áreas classificadas, das áreas públicas e comunitárias, das matas modelo, das 
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áreas submetidas ao regime florestal e corredores ecológicos” (art.º 6.º). 

 

 

Figura 4-87 – Carta Síntese n.º 8 do PROF-CL (Fonte: ICNF). 

 

Relativamente às sub-regiões homogéneas (SRH) são caracterizadas por serem unidades territoriais 

com um elevado grau de homogeneidade relativamente ao perfil dominante de funções dos espaços 

florestais e às suas características, possibilitando a definição territorial de objetivos de utilização, 

resultante da otimização combinada de três funções principais: produção, proteção e de silvopastorícia, 

caça e pesca nas águas interiores (art.º 3.º), na região do PROF CL foram delimitadas 20 SRH. 

A área de estudo encontra-se na Sub-região homogénea (SRH) Gândaras Sul. Nesta SRH, o PROT-CL 

define as funções gerais dos espaços florestais, com potencial de otimização territorial nomeadamente: 

a produção (Pd), a proteção (Pt) e a Silvopastorícia, a caça, a pesca nas águas interiores (Sc/P). 

Na sub-região Gândaras Sul deverão ser privilegiadas as espécies Carvalho-português (Quercus faginea); 

Medronheiro (Arbutus unedo); Pinheiro-bravo (Pinus pinaster); Pinheiro-manso (Pinus pinea); Sobreiro 

(Quercus suber); Azinheira (Quercus rotundifolia); Cedro-do-Buçaco (Cupressus lusitanica); Choupos 
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(Populus sp.); Cipreste-comum (Cupressus sempervirens); Freixo (Fraxinus angustifolia); Nogueira 

(Juglans regia); e Nogueira-preta (Juglans nigra). Não obstante, no art.º 8 da respetiva Portaria o PROF 

define como objetivo prioritário “a defesa e a proteção de espécies florestais que, pelo seu elevado valor 

económico, patrimonial e cultural, pela sua relação com a história e cultura da região, pela raridade que 

representam, bem como pela sua função de suporte de habitat, carecem de especial proteção, 

designadamente: 

“a) Espécies protegidas por legislação específica”: Sobreiro (Quercus suber), Azinheira (Quercus 

rotundifolia) e Azevinho (Ilex aquifolium); 

“b) Exemplares espontâneos de espécies florestais que devem ser objeto de medidas de proteção 

específica”:  

- Teixo (Taxus baccata) e Azereiro (Prunus lusitanica)” para o PROF CL. 

 

Na Figura 4-87 é possível observar que a área de estudo interseta na sua grande maioria áreas florestais 

sensíveis, nomeadamente todas as infraestruturas do Parque Eólico. As áreas florestais sensíveis são 

áreas que, do ponto de vista do risco de incêndio, da exposição a pragas e doenças, da sensibilidade à 

erosão, e da importância ecológica, social e cultural, são mais vulneráveis em termos silvícolas e, nesse 

sentido, carecem de normas e medidas especiais de planeamento e intervenção, que diferem consoante 

o tipo de vulnerabilidade considerada. Devem por isso servir como base de orientação sobretudo para o 

estabelecimento da faixa de proteção da linha elétrica e para a concretização do plano de manutenção, 

numa perspetiva de conjugar o transporte de energia, a Defesa da Floresta Contra Incêndios, a 

promoção da biodiversidade e a maximização dos serviços prestados pelos ecossistemas. 

Neste âmbito, há a considerar o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 junho (na sua redação atual), revogado 

pelo Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro (na sua redação atual), o qual estabelece as medidas e 

ações a desenvolver ao nível do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no território continental 

(SGIFR), designadamente as redes secundárias e terciárias de faixas de gestão de combustível que se 

desenvolvem, entre outras, sobre as linhas de transporte e distribuição de energia elétrica. Para efeitos 

de utilização destas, ao nível municipal, é necessário a aprovação do Planeamento Municipal de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI). 

Além das Áreas Florestais Sensíveis o corredor de estudo da linha elétrica atravessa também o corredor 
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ecológico designado por Gândaras Sul numa área bastante reduzida. Segundo o art.º 3.º da Portaria n.º 

58/2019, de 11 de fevereiro, estes são definidos como “faixas que visam promover ou salvaguardar a 

conexão entre áreas florestais dispersas ou as diferentes áreas de importância ecológica, favorecendo o 

intercâmbio genético essencial para a manutenção da biodiversidade, com uma adequada integração e 

desenvolvimento das atividades humanas, constituindo ao nível da escala dos PROF uma orientação 

macro e tendencial para a região no médio/longo prazo”. 

Tal como as áreas florestais sensíveis se encontram sujeitas a normas e medidas especiais de 

planeamento e intervenção, também os corredores ecológicos se encontram sujeitos a normas que 

servem como base de orientação. Além do mais, devem ser objetos de tratamento específico no âmbito 

dos planos de gestão florestal, contribuindo desta forma para a definição da estrutura ecológica 

municipal e intermunicipal e garantir a compatibilização com as redes regionais de defesa da floresta 

contra os incêndios, de carácter prioritário. 

Segundo o documento estratégico do PROF CL os corredores coincidentes com linhas de água, além das 

servidões e restrições legais aplicáveis, são aplicadas as normas apresentadas no quadro a seguir, que 

dependem do tipo de linha de água e da distância à margem dessa linha: 

Quadro 4-68 - Normas a seguir nos corredores ecológicos coincidentes com linhas de água adaptado da Tabela 9 do Doc. 
Estratégico do PROF CL. 

DISTÂNCIA ÀS MARGENS DA 
LINHA DE ÁGUA 

NORMAS A APLICAR 

Linhas de água torrenciais ou temporárias 

Áreas que distam até 5 m das 
margens da linha de água 
torrencial ou temporárias 

- Aplicam-se apenas as normas respeitantes às funções de proteção e conservação; 
- As ações de (re)arborização apenas com recurso a espécies autóctones; 
- Não deverão ser realizadas operações de mobilização do solo mecânicas e que alterem o 
perfil da margem. 

Áreas que distam mais de 5 
m a partir da margem da 

linha de água torrencial ou 
temporária 

- Assume o estipulado para a SRH respetiva, onde eventuais restrições decorrem apenas da 
identificação de valores em presença. 

Linhas de água permanentes 

Áreas que distam até 10 m 
das margens da linha de água 

permanente 

- Aplicam-se apenas as normas respeitantes às funções de proteção e conservação; 
- As ações de (re) arborizações apenas com recurso a espécies autóctones; 
- Não são permitidas operações de mobilização do solo mecânicas e que alterem o perfil da 
margem. 
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DISTÂNCIA ÀS MARGENS DA 
LINHA DE ÁGUA 

NORMAS A APLICAR 

Áreas que distam entre os 10 
e os 500 m a partir da 

margem da linha de água 
permanente: 

- Assume o estipulado para a SRH respetiva; 
- Nas ações de arborização ou rearborização deve ser garantida a instalação ou manutenção de 
espécies autóctones numa área mínima de 20%, relativamente à área da unidade de gestão a 
intervencionar. 

Áreas que distam mais de 
500 m a partir da margem da 
linha de água permanente: 

- Assume o estipulado para a SRH respetiva; 
- Quando estejam em presença no local, devem ser preservados os habitats da lista de SIC da 
RN2000. 

 

Não obstante, os PROF são planos direcionados para a defesa, valorização e gestão sustentável dos 

espaços e recursos florestais, e por isso não apresentam impedimentos específicos relativamente à 

instalação do Projeto. Ainda assim, uma vez que o projeto abrange recursos florestais, a sua gestão 

exige medidas que permitam assegurar o potencial produtivo de espécies florestais e áreas de 

silvopastorícia. 

 

4.12.4. INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL NO ÂMBITO REGIONAL 

Segundo o art.º 52.º do RJIRT e o art.º 41.º, os programas regionais estabelecem as opções de estratégia 

regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível nacional e 

considerando as estratégias sub-regionais e municipais de desenvolvimento local, constituindo o quadro 

de referência para a elaboração dos programas e dos planos intermunicipais e dos planos municipais, 

incidindo nas áreas de interesse regional em termos agrícolas, florestais, ambientais, ecológicos e 

económicos. 

O PROT é um instrumento de natureza estratégica e desenvolvimento territorial que estabelece a 

estrutura regional do sistema urbano, das redes de infraestruturas e dos equipamentos de interesse 

regional. Integra as opções estabelecidas a nível nacional e considera as estratégias municipais de 

desenvolvimento local, constituindo assim o quadro de referência para a elaboração dos planos 

municipais de ordenamento do território (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, art.º 53.º, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 25/2021, de 29 de março). Os programas regionais são constituídos por opções 

estratégicas, normas orientadoras e um conjunto de peças gráficas ilustrativas dessas orientações, 

acompanhados por um relatório do programa e por um relatório ambiental no qual identifica, descreve 
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e avalia os eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação do programa e as 

alternativas razoáveis, tendo em conta os objetivos e o âmbito de aplicação territorial respetivos. 

 

Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região Centro (PROT-Centro) 

A área em estudo atravessa o Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região Centro 

(PROT-Centro). A Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de março revela a pretensão 

de elaborar o PROT-Centro, devendo a mesma, segundo a RCM estar concluída no prazo de 18 meses a 

contar da entrada em vigor da resolução. Apesar do limite estabelecido, que prescreveu, o PROT não foi 

aprovado. 

Ainda assim, atendendo à evolução do RJIGT e das bases territoriais, considera-se que o PROT-Centro se 

encontra em elaboração há muito tempo podendo estar desatualizado face à constante mudança dos 

IGT. Não obstante, o PROT-C refere a valorização das energias renováveis (fontes de energia eólica e 

biomassa) como um dos vetores fundamentais da sustentabilidade estratégica territorial através da sua 

integração no ordenamento e gestão da região. 

Posteriormente, uma vez que se encontra concluída a revisão do PNPOT houve a necessidade de 

adequar o quadro de planeamento a nível regional, pelo que a Resolução do Conselho de Ministros n.º 

177/2021, de 17 de dezembro determinou a elaboração de dois dos programas regionais em falta, 

nomeadamente o PROT-Centro, definindo objetivos específicos no respetivo anexo. A resolução define 

ainda o prazo de 24 meses para dar cumprimentos ao procedimento, não se encontrando à data 

publicado. 

Pelo que foi referido quanto aos PROT e segundo o RJIGT, estes constituem a base de orientação, 

servindo de referência para a elaboração dos programas e planos municipais, ou seja, neles constam as 

orientações estratégicas e diretrizes de ordenamento e planeamento sendo a sua 

concretização/implementação da responsabilidade dos Planos Municipais de Ordenamento. Por esta 

razão não se verifica um condicionamento à implementação do projeto em análise. 

 

4.12.5. INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL NO ÂMBITO MUNICIPAL 

Estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política municipal de ordenamento do 
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território e de urbanismo e as demais políticas para a totalidade do território municipal, em 

concordância com as diretrizes estratégicas de âmbito regional e nacional (art.º 43 da LBPSOTU e 75.º 

do RJIRT). Definem-se como instrumentos de gestão territorial de excelência para a definição do regime 

de uso do solo, através da classificação e da qualificação do solo (que regula o aproveitamento do solo 

em função da utilização dominante que nele pode ser instalada ou desenvolvida), bem como da 

respetiva execução e programação.  

Além disso, estes planos passam a ser os únicos instrumentos de natureza regulamentar, isto é, “(…) 

vinculam as entidades públicas e ainda, direta e imediatamente, os particulares” (art.º 46.º da 

LBPSOTU). Esta medida permite a compatibilização de todos os planos e ainda uma visão integrada do 

território, promovendo a simplificação dos processos de licenciamento. 

Geralmente no âmbito municipal são analisados o Plano Diretor Municipal, o Plano de Urbanização e o 

Plano de Pormenor, contudo a área de estudo a ser analisada não contem Planos de Urbanização, e os 

Planos de Pormenor da região de Leiria encontram-se a mais de 400 m do corredor de estudo da linha 

elétrica (Plano de Pormenor do Arrabalde da Ponte, Plano de Pormenor de S. Romão/Olhalvas - PP1 e 

Plano de Pormenor de Santo Agostinho). 

 

Planos Diretores Municipais 

Segundo o art.º 95º do RJIGT o PDM “(…) é o instrumento que estabelece a estratégia de 

desenvolvimento territorial municipal, a política municipal de solos, de ordenamento do território e de 

urbanismo, o modelo territorial municipal, as opções de localização e de gestão de equipamentos de 

utilização coletiva e as relações de interdependência com os municípios vizinhos, integrando e 

articulando as orientações estabelecidas pelos programas de âmbito nacional, regional e 

intermunicipal”, e constitui também “(…) um instrumento de referência para a elaboração dos demais 

planos municipais, bem como para o desenvolvimento das intervenções setoriais da administração do 

Estado no território do município”. A elaboração do PDM é de cariz obrigatório, salvo se existir um plano 

diretor intermunicipal, o que não sucede. 

Pelo quadro seguinte é possível verificar a área estudada de cada concelho bem como a situação atual 

do PDM. Apesar das sucessivas alterações e correções materiais dos PDM, estes encontram-se revistos 

ao abrigo do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro (revogado) sendo de 2ª geração. 
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Quadro 4-69 – Representatividade territorial e situação atual dos PDM na área de estudo. 

MUNICÍPIO 
ÁREA ESTUDADA PDM 

HA % GERAÇÃO8 SITUAÇÃO ATUAL 

Leiria 691,56 45,04 2ª 
Revisto 

(Aviso n.º 9343/2015, de 21 de agosto) 

Pombal 843,86 54,96 2ª 
Revisto 

(Aviso n.º 4945/2014, de 10 de abril) 

 

A articulação entre o Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, que “estabelece os critérios 

de classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios de qualificação e as categorias do solo 

rústico e do solo urbano em função do uso dominante, aplicáveis a todo o território nacional” e o novo 

RJIGT (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio alterado pelo DL n.º 25/2021 de 29 de março) institui um 

novo sistema de classificação como discriminado. Por sua vez, a existência de critérios de classificação e 

qualificação do solo uniformes e aplicáveis em todo o território nacional, bem como de cartografia de 

boa qualidade, tem sido uma preocupação crescente para a melhoria contínua dos instrumentos de 

gestão capazes de se articularem entre si. No quadro seguinte discriminam-se, por município, as classes 

e categorias/subcategorias de solo ocorrentes atualmente na área de estudo, com indicação da sua 

representatividade territorial. A base gráfica de suporte deste levantamento tem por referência as 

Plantas de Ordenamento dos dois PDM em vigor. 

Quadro 4-70 - Classes e categorias/subcategorias de solo dos PDM em vigor na área de estudo e sua representatividade 
territorial. 

CLASSE DE ESPAÇO 
 ÁREA EM ESTUDO (HA) 

CATEGORIA/SUBCATEGORIA 
PARQUE 
EÓLICO 

CORREDOR DA 
LINHA ELÉTRICA 

Pombal 

Solo Rural 

Espaço Agrícola de 
Produção 

Espaço Agrícola de Produção 0,81 96,80 

Área de exploração 
Agropecuária 

- 1,00 

Espaço Florestal de Produção 455,96 116,14 

Espaço Florestal de Conservação 25,47 80,40 

Espaço de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal 

Tipo II 10,72 79,51 

Espaço de Recursos 
Geológicos 

Área de Exploração 
Complementar 

14,96 1,09 

Consolidada - 0,56 

 

8 PDM de 1ª geração - aprovado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de março (entretanto revogado); PDM de 2ª geração - 

aprovado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro (também revogado); PDM de 3ª geração – aprovado ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 
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CLASSE DE ESPAÇO 
 ÁREA EM ESTUDO (HA) 

CATEGORIA/SUBCATEGORIA 
PARQUE 
EÓLICO 

CORREDOR DA 
LINHA ELÉTRICA 

Aglomerados Rurais - 13,95 

Áreas de Edificação Dispersa 0,17 15,91 

Espaço de Equipamentos e Infraestruturas - 0,06 

Solo Urbano 
Solo Urbanizado 

Espaço de Equipamentos e Infraestruturas - 

19,02 

Espaço Residencial - 

Espaço Urbano de Baixa Densidade 0,38 

Espaço Verde - 

Solo Urbanizável Espaço Residencial - 

UOPG - - 

Aglomerados Urbanos 0,38 19,02 

Zonas Inundáveis - 0,78 

Leiria 

Solo Rústico 

Espaços Agrícolas de Produção - 153,03 

Espaços Florestais de Produção - 175,37 

Espaços Florestais de Conservação - 113,48 

Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos - 98,45 

Aglomerados rurais - 7,33 

Solo Urbano 

Espaços Centrais Grau II - 2,52 

Espaços Habitacionais 
Grau I - 

- 

0,21 

Grau II 42,37 

Espaços Verdes  Áreas de Recreio e Lazer - 2,08 

Espaços de Atividades 
económicas 

Área Industrial e 
Armazenagem 

- 13,72 

Espaços de Uso Especial Espaços de equipamentos - 5,82 

Espaços Urbanos de Baixa Densidade - 77,17 

UOPG - - 

Zonas Inundáveis - 0,51 

 

Através do quadro anterior é possível constatar que na área em estudo quanto ao Parque Eólico do 

Corrediço, segundo o respetivo PDM, as categorias predominantes são as genericamente associadas à 

classe de solo rústico, nomeadamente a categoria de Espaços Florestais de Produção onde se localizam 

todas as infraestruturas do Parque. Quanto à classe de solo urbano, a única categoria de espaço 

presente apresenta uma área bem reduzida comparativamente às restantes. 

No que diz respeito ao corredor da linha elétrica, predominam também as categorias de espaço 

associadas à classe de solo rústico, apesar da área final do corredor predominarem as categorias 

associadas ao solo urbano. 

Tendo como referência os Regulamentos dos PDM, é analisado no quadro seguinte a compatibilidade do 

projeto com as principais normas regulamentares para cada município aplicáveis às classes e categorias 

de solo atravessadas pelo corredor da linha elétrica e pela área do Parque Eólico bem como das suas 

infraestruturas. 
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Quadro 4-71- Análise das disposições regulamentares dos PDM e respetiva compatibilidade com o projeto. 

CLASSE 
DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/SUBCATEGORIA NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O 
PROJETO 

Pombal 

Solo Rural e Solo 
Urbano 

- 

Art.º 41.º 
“a viabilização de qualquer atividade ou instalação abrangida nos usos admitidos em cada categoria e 
subcategoria de uso do solo só pode ocorrer quando expressamente se considerar que: 
a) Daí não decorrem riscos para a segurança de pessoas e bens nem prejuízos ou inconvenientes de 
ordem funcional, ambiental ou paisagística que não possam ser evitados ou eficazmente minimizados; 
b) Fica garantida a operacionalização das áreas identificadas no Plano Municipal de Emergência de 
Proteção Civil como zonas para concentração de meios ou de apoio à sustentação operacional; 
c) É salvaguardada a visibilidade dos vértices geodésicos; 
d) Não ocorra a artificialização das linhas de drenagem natural, nem o corte ou arranque de folhosas 
ribeirinhas associadas a galerias ripícolas, bem como de espécies autóctones e ainda das espécies 
protegidas pela legislação específica. 
Art.º 42.º 
Consideram-se, em geral, como usos não compatíveis com o uso dominante, os que: 
a) Perturbem as condições de trânsito e estacionamento ou provoquem movimentos de carga e descarga 
que prejudiquem as condições de utilização da via pública; 
b) Constituam fator de risco para a integridade das pessoas e bens, incluindo o risco de explosão, de 
incêndio ou de toxicidade; 
c) Configurem intervenções que contribuam para a descaracterização ambiental e para a desqualificação 
estética da envolvente; 
d) Produzam ruídos, fumos, odores, efluentes ou resíduos que agravem as condições de salubridade; 
e) Prejudiquem a salvaguarda e valorização do património classificado ou de reconhecido valor cultural, 
arquitetónico, arqueológico, paisagístico ou ambiental; 
f) Correspondam a outras situações de incompatibilidade que a lei geral considere como tal. 

Análise realizada ao nível das 
respetivas categorias e 
subcategorias, apesar dos 
artigos referidos não 
incompatibilizarem o presente 
projeto. 

Solo Rural 
Espaço Agrícola 
de Produção 

Espaço 
Agrícola de 
Produção e 
Área de 

Art.º 57.º 
1 — O espaço agrícola de produção abrange áreas com solos de elevada e moderada aptidão agrícola, 
com capacidade de uso das classes A e B integradas em Reserva Agrícola Nacional e áreas de 
características semelhantes, que globalmente se destinam à manutenção e desenvolvimento do 

Não refere nenhuma norma 
diretamente aplicável ao 
presente projeto. 
Ainda assim, por integrarem 
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CLASSE 
DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/SUBCATEGORIA NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O 
PROJETO 

exploração 
Agropecuária 

potencial produtivo. 
2 — Esta categoria de espaço abrange ainda, áreas integradas em Aproveitamentos Hidroagrícolas, bem 
como as explorações pecuárias relevantes no território, identificadas na Planta de Ordenamento — 
Classificação e Qualificação do Solo, como Áreas de Exploração Agropecuária. 
4 — Nesta categoria de espaço admitem-se as seguintes ocupações e utilizações: 
a) Instalações adstritas à atividade agrícola e pecuária incluindo anexos de apoio; 
b) Atividades industriais ligadas à exploração agrícola e pecuária; 
c) Instalações de comércio e serviços complementares das atividades instaladas que contribuam para 
reforçar a base económica e a promoção de emprego nestes espaços; 
d) Habitação unifamiliar, incluindo anexos; 
e) Equipamentos de utilização coletiva e de recreio e lazer, incluindo centros de interpretação e outros de 
caráter lúdico-educacional similar, quando o grau de consolidação dos aglomerados urbanos não os 
permita acolher, ou quando pelas suas características e função sejam incompatíveis com o solo urbano 
ou sejam complementares do solo rural; 
f) Empreendimentos turísticos isolados, nas tipologias de turismo de habitação, turismo no espaço rural, 
estabelecimentos hoteleiros (hotéis e pousadas) e parques de campismo e de caravanismo. 
g) Edificações ligadas à proteção civil. 

também áreas em RAN e 
áreas de Aproveitamentos 
Agrícolas serão os mesmos 
alvo de análise nas 
Condicionantes ao uso do solo 
(Servidões Administrativas e 
Restrições de Utilidade 
Pública). 

Espaço Florestal de Produção 

Art.º 63.º 
O Espaço Florestal de Produção compreende os solos predominantemente de uso e ou vocação florestal, 
integrando também terrenos incultos e matos, cuja função principal é a de produção, nomeadamente de 
madeira, biomassa para energia, frutos e sementes, bem como outros materiais vegetais e orgânicos, de 
que são exemplo a resina e os cogumelos. 
 
Art.º 64.º 
Sem prejuízo do disposto no Título V-A do presente regulamento, no Espaço Florestal de Produção 
admitem-se os seguintes usos: 
a) Exploração de recursos geológicos, desde que observadas as condições definidas no artigo 123.º; 
b) Instalações adstritas à atividade florestal, agrícola, pecuária e de exploração de recursos geológicos; 
c) Atividades industriais ligadas à produção florestal, agrícola, pecuária e de transformação de recursos 
geológicos; 
d) Habitação unifamiliar, incluindo anexos; 
e) Instalações de comércio e serviços complementares das atividades instaladas que contribuam para 

Não refere nenhuma 
disposição diretamente 
aplicável ao presente projeto. 
Situam-se nesta categoria 
todos os aerogeradores do 
Parque Eólico, bem como a 
subestação, estaleiro, acessos 
e valas de cabos.  
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CLASSE 
DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/SUBCATEGORIA NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O 
PROJETO 

reforçar a base económica e a promoção de emprego nestes espaços; 
f) Equipamentos de utilização coletiva e infraestruturas de recreio e lazer, incluindo centros de 
interpretação e outros de caráter lúdico-educacional similar; quando o grau de consolidação dos 
aglomerados urbanos não os permita acolher, ou quando pelas suas características e função sejam 
incompatíveis com o solo urbano ou sejam complementares do solo rural; 
g) Todas as tipologias de empreendimentos turísticos isolados e núcleos de desenvolvimento turístico 
(NDT); 
h) Campos de tiro e outras edificações de apoio à atividade cinegética; 
i) Edificações ligadas à proteção civil 

Espaço Florestal de Conservação 

Art.º 66.º 
O Espaço Florestal de Conservação corresponde a áreas que contribuem para a manutenção da 
diversidade dos habitats, das espécies da flora, fauna e das paisagens, incluindo não só as espécies 
florestais de elevado valor ambiental adaptadas às condições edafoclimáticas do território, (…). 
Art.º 67.º 
2 — Neste espaço não são admitidas: 
(…) 
b) Cortes rasos de espécies florestais autóctones; 
c) Florestação com recurso a espécies de crescimento rápido; 
(…) 
e) Alteração da morfologia do terreno; 
f) Mobilização do solo em profundidade, exceto se for utilizada a alfaia ripper; 
g) Destruição de linhas de drenagem; 

O projeto em questão não 
tem normas diretamente 
aplicáveis, embora a 
constituição da servidão da 
linha elétrica possa antever a 
ação de desmatação/ decote 
de árvores. Ainda assim, nesta 
fase não se prevê a colocação 
de apoios e passagem de 
linha, além de que a área 
estudada é muito reduzida 
quando comparada com a 
outra categoria de Espaço 
Florestal que é intersectada 
por todos os aerogeradores. 

Espaço de Uso 
Múltiplo 
Agrícola e 
Florestal 

Tipo II 

Art.º 72.º1 — O Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal — Tipo II destina-se à produção agrícola e 
florestal. 
2 — São proibidas as ações de florestação com espécies de crescimento rápido, devendo privilegiar-se a 
plantação de espécies de folhosas autóctones de baixa combustibilidade, devendo ainda os compassos 
de plantação observar o disposto na legislação aplicável. 
3 – Nesta subcategoria de espaço admitem-se os seguintes usos: 
a) Instalações adstritas à atividade agrícola, pecuária e florestal; 
b) Exploração de recursos geológicos, desde que observadas as condições definidas no Artigo 123.º; 

A categoria não apresenta 
nenhuma disposição contrária 
à implantação do Parque 
Eólico, bem como restantes 
infraestruturas do projeto.  
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c) Atividades industriais ligadas à produção agrícola, pecuária e florestal; 
d) Instalações de comércio e serviços complementares das atividades instaladas que contribuam para 
reforçar a base económica e a promoção de emprego nestes espaços; 
e) Habitação unifamiliar, incluindo anexos; 
f) Equipamentos de utilização coletiva e infraestruturas de recreio e lazer quando o grau de consolidação 
dos aglomerados urbanos não os permita acolher, ou quando pelas suas características e função sejam 
incompatíveis com o solo urbano ou sejam complementares do solo rural; 
g) Todas as tipologias de empreendimentos turísticos isolados e núcleos de desenvolvimento turístico 
(NDT); 
h) Instalações de apoio à atividade cinegética; 
i) Edificações ligadas à proteção civil. 

Espaço de 
Recursos 
Geológicos 

Área de 
Exploração 
Complementar 

Art.º 74 
1 — O Espaço de Recursos Geológicos corresponde às áreas destinadas à exploração imediata ou 
potencial de recursos naturais geológicos. 
2 — São subcategorias do Espaço de Recursos Geológicos: 
a) Área de Exploração Consolidada — corresponde a uma área onde ocorreu ou se desenvolve uma 
atividade produtiva significativa de extração de recursos geológicos; 
b) Área de Exploração Complementar — corresponde a uma área prevista para a expansão da atividade 
extrativa de recursos geológicos, podendo, ou não, ser adjacente à Área de Exploração Consolidada. 
3 — A área de exploração complementar sobrepõe-se a outras categorias de espaço, aplicando-se as 
regras previstas para estas enquanto não for iniciada a atividade de exploração, sem prejuízo do 
disposto no n.º 1 do artigo seguinte. 
Art.º 75.º 
1 - No Espaço de Recursos Geológicos não são permitidas ações que pela sua natureza ou dimensão, 
comprometam o aproveitamento e exploração dos recursos geológicos. 
Admitem-se nestas áreas, além das instalações de auxílio à exploração do recurso: 
c) As infraestruturas consideradas de manifesto interesse público municipal, reconhecido pela 
Assembleia Municipal, desde que seja demonstrada a ausência de alternativas de localização viáveis fora 
deste espaço e sem que coloque em causa o seu uso dominante, sem prejuízo das autorizações 
legalmente exigíveis. 

A subcategoria em questão 
ocorre na área de estudo do 
Parque Eólico (não sendo 
intersectada por nenhuma das 
infraestruturas) e no limite do 
corredor da linha elétrica 
(Área de Exploração 
Complementar). 
Quanto à Área de Exploração 
Consolidada identificada, o 
projeto deverá ser 
compatibilizado com a 
exploração. 

Consolidada 

Aglomerados Rurais 
Art.º 82.º 
1 — Os Aglomerados Rurais correspondem a núcleos concentrados de edificação servidos de 

Não é incompatível com as 
infraestruturas do projeto, 
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arruamentos de uso público, com funções residenciais de apoio a atividades localizadas em solo rural. 
2 — Nestas áreas devem ser assegurados os serviços básicos de infraestruturas através do recurso a 
soluções apropriadas às suas características, tendo sempre subjacente a manutenção da sua ruralidade. 
Art.º 83.º 
Nos aglomerados rurais são permitidos os seguintes usos: 
a) Habitação unifamiliar e bifamiliar, incluindo anexos; 
b) Instalações adstritas à atividade agrícola e florestal; 
c) Instalações adstritas à atividade pecuária da classe 3 ou em regime de detenção caseira, bem como 
centros de agrupamento, que não envolvam a atividade produtiva; 
d) Comércio tradicional e serviços; 
e) Equipamentos de utilização coletiva e de recreio e lazer; 
f) Empreendimentos turísticos isolados, nas tipologias de turismo de habitação, turismo no espaço rural, 
estabelecimentos hoteleiros e parques de campismo e de caravanismo; 
g) Unidades industriais que se encontrem ligadas à transformação de produtos agrícolas, florestais e 
pecuários, bem como de outros produtos endógenos ligados à atividade artesanal, desde que cumpram 
os critérios de compatibilidade a que se refere o artigo 42.º;  
h) Armazenagem 
i) Edificações ligadas à proteção civil. 

ainda assim é tido em conta a 
eventual edificação nestas 
áreas uma vez que é 
permitido. 

Áreas de Edificação Dispersa 

Art.º 86.º 
1 — As Áreas de Edificação Dispersa correspondem a espaços de edificação pouco concentrada, 
estruturada ao longo da rede viária existente. 
2 — Nestas áreas devem ser assegurados os serviços básicos de infraestruturas através do recurso a 
soluções apropriadas às suas características, se necessário recorrendo-se a sistemas autónomos. 
Nas Áreas de Edificação Dispersa são permitidos os seguintes usos: 
a) Habitação unifamiliar e bifamiliar, incluindo anexos; 
b) Instalações adstritas à atividade agrícola e florestal; 
c) Instalações adstritas à atividade pecuária da classe 3 ou em regime de detenção caseira, bem como 
centros de agrupamento, que não envolvam a atividade produtiva; 
d) Equipamentos de utilização coletiva e de recreio e lazer; 
e) Empreendimentos turísticos isolados, nas tipologias de turismo de habitação, turismo no espaço rural, 
estabelecimentos hoteleiros e parques de campismo e de caravanismo; 
f) Unidades industriais, desde que cumpram os critérios de compatibilidade a que se refere o artigo 42.º; 

Não é incompatível com as 
infraestruturas do projeto, 
ainda assim é tido em conta a 
eventual edificação nestas 
áreas uma vez que é 
permitido. 
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g) Armazenagem, desde que diretamente ligada às utilizações agrícolas, pecuárias, aquícolas, piscícolas, 
florestais ou de exploração dos recursos energéticos ou geológicos; 
h) Comércio e serviços de apoio ao uso habitacional; 
i) Edificações ligadas à proteção civil 

Espaço de Equipamentos e 
Infraestruturas 

Art.º 91.º 
Espaço destinado a equipamentos 
2 - Admite-se como usos complementares a instalação de comércio e serviços. 
Art.º 93.º 
Espaço destinado a infraestruturas 
O espaço de infraestruturas no solo rural corresponde: 
a) Às áreas destinadas à instalação de infraestruturas, existentes e propostas, de abastecimento de 
água, de drenagem de águas residuais, eletricidade e gás; 
Destina-se exclusivamente à implantação das infraestruturas em causa e das edificações que lhes são 
complementares. 

O projeto prevê-se compatível 
com esta categoria de espaço. 

Solo 
Urbano 

Solo 
Urbanizado 

Espaço de Equipamentos e 
Infraestruturas 

Art.º 114.º 
1 - Os usos dominantes desta categoria de espaço são todos os tipos de equipamento coletivo e 
infraestruturas. 
2 - Admite-se como usos complementares, os usos de comércio, serviços e de instalação de 
estabelecimentos hoteleiros (hotéis e pousadas). 

O projeto prevê-se compatível 
com esta categoria de espaço. 
A categoria coincide com o 
Cemitério de Santiago de 
Litém. 

Espaço Residencial 

Art.º 101.º 
O espaço residencial corresponde a áreas do território com tecido urbano consolidado e em 
consolidação, destinado preferencialmente a funções residenciais, em que a definição da malha urbana e 
do espaço público se encontram estabilizadas, pretendendo -se promover a sua colmatação de acordo 
com a ocupação urbana envolvente e a qualificação do espaço público. 

O projeto permite “Serviços”, 
além de que a sua ocorrência 
é numa área reduzida no 
limite do corredor da linha 
elétrica. 

Espaço Urbano de Baixa 
Densidade 

Art.º 105.º 
1 — O espaço urbano de baixa densidade destina -se predominantemente ao uso habitacional, na 
tipologia unifamiliar, podendo acolher outros usos desde que complementares ou compatíveis com o uso 
dominante 
2 - São usos complementares do uso dominante, designadamente: 
a) Comércio; 
b) Serviços; 
3 - São usos compatíveis com o uso dominante, designadamente: 

Apesar de ser considerado 
uso complementar os Serviços 
e o espaço em questão ser de 
Baixa Densidade, é tido em 
conta aquando da 
constituição do traçado da 
linha elétrica. 
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(…) 
f) Outros usos não discriminados e compatíveis com o dominante. 

Espaço Verde 

Art.º 116.º 
O espaço verde corresponde a áreas em que ocorrem maioritariamente sistemas com valor ambiental, 
paisagístico e patrimonial e destina -se  
a promover o recreio e lazer da população, bem como complementar a  
qualificação ambiental e paisagística do território urbano. 
Art.º 117.º 
1 — No espaço verde são permitidos os seguintes usos: 
a) Quiosques; 
b) Parques infantis; 
c) Equipamentos e ou infraestruturas de apoio ao recreio e lazer, incluindo equipamentos de caráter 
lúdico e desportivo que tenham como objetivo a valorização dessas áreas. 
2 — São ainda admitidos no espaço verde os seguintes usos: 
a) Estabelecimentos de restauração e bebidas; 
b) Estabelecimentos hoteleiros (hotéis e pousadas) 
c) Edificações de apoio à atividade agrícola destinadas à recolha e armazenagem de máquinas e alfaias 
agrícolas, bem como de produtos resultantes da atividade 

Apesar de não conter 
nenhuma disposição que 
incompatibilize o projeto, será 
tida em conta na constituição 
do traçado, ainda que a 
categoria em causa ocorre no 
limite do corredor. 

Solo 
Urbanizável 

Espaço Residencial 

Art.º 120.º 

1 — Aplica -se ao solo urbanizável nas categorias de espaço residencial, espaço urbano de baixa 
densidade, espaço de atividades económicas e espaço de equipamentos e infraestruturas o regime 
estabelecido no  
presente regulamento quanto aos usos, ocupação e edificabilidade previstos para as categorias 
correspondentes do solo urbanizado. 

Área reduzida no limite do 
corredor, além de que é 
permitido “Serviços”. 

UOPG UOPG VE1 – Sede de Freguesia Vermoil O regulamento refere que a 
UOPG deverá ser sujeita a PU, 
o que ainda não acontece. 
Assim, ambas as designações 
estão sujeitas às restantes 
categorias de espaço dentro 
destas delimitações. 

Aglomerados Urbanos 

Art.º 96.º 
Os aglomerados urbanos delimitados na Planta de Ordenamento — Classificação e Qualificação do Solo 
são hierarquizados em quatro níveis: (…) 
Nível III – Santiago de Litém e Vermoil 
Nível IV – Arrneiros da Gafaria 

Zonas Inundáveis Artigo 12.º Apesar de não conter norma 
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2 - Nas zonas inundáveis é interdita: 
a)  A alteração do relevo natural, incluindo a construção de aterros, salvo nas situações em que tal ação 
vise favorecer o controlo das cheias e a infiltração das águas; 
b) A alteração do sistema natural de escoamento por obstrução à circulação das águas. 
3 - Não é admitida a construção de novos edifícios, salvo nas áreas urbanas consolidadas e em situações 
de colmatação ou remate do tecido edificado, desde que sujeita ao cumprimento dos seguintes 
condicionalismos: 
a) A cota do piso inferior da edificação, independentemente do seu uso, terá de ser superior à cota local 
da máxima cheia conhecida ou com período de retorno de 100 anos; 
b) Não conter cave; 
c) Não constitua obstrução à livre passagem das águas ou interfira negativamente com o fenómeno em 
causa 

diretamente aplicável quanto 
às infraestruturas do projeto, 
não deverá ocorrer a sua 
implantação nestas áreas. 

Leiria 

Disposições comuns 
aos solos rural e 
urbano 

- 

Art.º 40 
3 — Consideram-se, em geral, como incompatíveis os usos que, de forma inaceitável: 
a) Prejudiquem as condições gerais de salubridade; 
b) Apresentem riscos de toxicidade, incêndio e explosão ou prejudiquem as condições normais de 
segurança; 
c) Perturbem as condições de trânsito e de estacionamento, nomeadamente operações de carga e 
descarga ou com incomportável trânsito de veículos. 
d) Prejudiquem a salvaguarda e valorização do património classificado ou referenciado de valor 
arquitetónico, arqueológico ou paisagístico. 
Artigo 40.º -B - Adaptação e mitigação das alterações climáticas 
1 — Uma intervenção sustentável e qualificadora do espaço público implica, sempre que possível e 
simultaneamente, as seguintes ações com vista a melhoria do ambiente urbano: 
a) Assegurar a integração no espaço público de tecnologias sustentáveis orientadas para a redução de 
consumos, para a eficiência energética e para a produção de energia a partir de fontes renováveis. 
Artigo 40.º -C - Aumento da eficiência ambiental 
Para a execução de uma estratégia ambiental para o aumento da eficiência na utilização dos recursos, 
devem ser ponderadas medidas que promovam: 
d) A integração de tecnologias de aproveitamento de energias renováveis no meio urbano; 
e) A interação da rede elétrica com as novas fontes de produção de eletricidade; 

Análise feita ao nível da 
categoria/subcategoria de 
espaço, embora em ambas as 
classes seja permitido 
infraestruturas de produção 
de energia a partir de fontes 
renováveis, desde que o 
município aprove através da 
análise custo-beneficio. 
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Art.º 41.º 
1 — Em ambas as classes de solo são permitidas infraestruturas territoriais e urbanas e de produção de 
energia a partir de fontes renováveis, as quais representam sistemas técnicos de suporte ao 
funcionamento do território ou das edificações, no seu conjunto. 
2 — Sem prejuízo dos regimes legais em vigor, a implementação das infraestruturas territoriais e 
urbanas e de produção de energia a partir de fontes renováveis, pode ser viabilizada em qualquer área 
ou local do território municipal, desde que o Município reconheça que tal não acarreta prejuízos 
inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento local, após ponderação dos seus eventuais efeitos 
negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e funcional das áreas afetadas. 

Solo Rústico 
 

 

Art.º 49.º 
1 — O solo rústico destina-se ao desenvolvimento das funções produtivas diretamente ligadas ao setor 
primário e à conservação dos ecossistemas e valores naturais que compõem a estrutura ecológica e 
sustentam a integridade biofísica fundamental do território, não podendo ser objeto de ações que 
diminuam ou destruam as suas potencialidades e as vocações correspondentes às categorias de usos 
dominantes em que se subdivide, salvo as previstas neste Regulamento e as exceções consignadas na lei 
geral, quando aplicáveis. 
3 — Deve ser promovida a racionalização das operações de infraestruturação, privilegiando, caso não 
exista ligação às redes públicas, a adoção de sistemas independentes e ambientalmente sustentáveis, 
quando técnica e economicamente viáveis 
(…) 
7 — Nas galerias ripícolas não se admite o corte raso e o desbaste em adensamentos superiores a 10 
metros entre fuste, assim como ações de arborização e rearborização com espécies florestais de folha 
persistente, com exceção do sobreiro. 

Análise feita ao nível das 
respetivas categorias de 
espaço. 

Espaços Agrícolas de Produção 

Art.º 58.º 
1 – (…) compreendendo áreas submetidas ao regime jurídico da RAN, áreas abrangidas por obras do 
aproveitamento hidroagrícola, áreas com formações ripícolas abrangidas pelo regime florestal e ainda 
áreas cujas características edáficas e topográficas permitem o adequado desenvolvimento de práticas 
agrícolas, devem ser predominantemente afetos à agricultura, e à educação ambiental/agrícola, sendo 
proibidas todas as ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades agrícolas. 
2 — Nestes espaços as práticas agrícolas desenvolvidas devem ser conducentes à preservação do solo e 
dos recursos hídricos. 
Art.º 59.º 

Apesar de não constituir 
incompatibilidade direta, 
algumas destas áreas são 
coincidentes com áreas 
sujeitas a regime jurídico da 
RAN. Análise feita ao nível da 
restrição pública. 
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2 — Sem prejuízo das servidões administrativas e restrições de utilidade pública em vigor, são usos 
compatíveis: 
g) Instalações de comércio e serviços complementares das atividades instaladas que contribuam para 
reforçarem a base económica e a promoção de emprego nestes espaços; 
h) Equipamentos de utilização coletiva e instalações destinadas ao recreio e lazer, incluindo centros de 
interpretação ou outros de caráter lúdico-educacional similar; 
l) Outros usos os quais devem desenvolver-se preferencialmente no solo rústico. 

Espaços Florestais de Produção 

Art.º 64.º 
Os espaços florestais de produção são áreas com vocação dominante para a florestação, e tem como 
função assegurar a correção das disponibilidades hídricas e diminuir os riscos de erosão dos solos, 
permitindo a sua regeneração natural e o incremento do valor ecossistémico e recreativo da paisagem. 
Art.º 65.º 
2 — São usos compatíveis dos espaços florestais de produção: 
k) Instalações de comércio e serviços complementares das atividades instaladas que contribuam para 
reforçarem a base económica e a promoção de emprego nestes espaços; 
n) Outros usos os quais devem desenvolver-se preferencialmente no solo rústico. 

Não existe incompatibilidade 
direta com as infraestruturas 
do projeto. 

Espaços Florestais de Conservação 

Art.º 61.º 
O espaço florestal de conservação corresponde a áreas que contribuindo para a manutenção da 
diversidade dos habitats, das espécies da flora e da fauna, assumem particular importância na 
manutenção da identidade a nível da paisagem, e da proteção da rede hidrográfica, da proteção contra 
a erosão hídrica e cheias e da proteção microclimática e ambiental, designadamente nos corredores 
ecológicos do PROF CL, e ocorrendo também em áreas submetidas ao regime da reserva ecológica 
nacional. 
Art.º 62.º 
2 — Nestes espaços não são admitidas as seguintes ações: 
(…) 
b) Cortes rasos de espécies florestais autóctones; 
c) Destruição ou obstrução das linhas de drenagem natural; 
d) Plantações de espécies florestais de crescimento rápido, com exceção dos choupos; 
e) Alteração da morfologia das margens ao longo dos cursos de água e destruição da vegetação 
integrante das galerias ripícolas, a não ser que estas ações decorram de um procedimento devidamente 
aprovado pelas entidades intervenientes e com tutela; 

Não constitui 
incompatibilidade para o 
presente projeto. 
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f) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo, nomeadamente a 
deposição indevida de resíduos nos termos da legislação em vigor ou o lançamento de efluentes sem 
tratamento prévio adequado e conforme as normas específicas definidas legalmente; 
3 — (…) sem prejuízo das servidões e restrições de utilidade pública, admitir-se ainda os seguintes usos: 
e) Instalações de comércio e serviços complementares das atividades instaladas que contribuam para 
reforçarem a base económica e a promoção de emprego nestes espaços; 
i) Outros usos os quais devem desenvolver-se preferencialmente no solo rústico. 

Espaços Afetos à Exploração de 
Recursos Geológicos 

Art.º 70.º 
Os espaços afetos à exploração de recursos geológicos delimitados na Planta de Ordenamento visam a 
salvaguarda e a valorização dos recursos geológicos e compreendem as áreas de extração e as 
necessárias à instalação de edificações inerentes à exploração e transformação de recursos geológicos 
nos termos da legislação aplicável. 

O regulamento não 
incompatibiliza diretamente o 
projeto com esta categoria de 
espaço, embora devam ser 
salvaguardados. 

Aglomerados Rurais 

Art.º 72.º 
1 — Os aglomerados rurais correspondem a pequenos núcleos de edificação concentrada, servidos por 
arruamentos públicos, com funções residenciais e de apoio a atividades localizadas em solo rústico e que 
apresentam uma diminuta dinâmica urbana. 
2 — Admitem-se outros usos não discriminados no ponto anterior considerados complementares ou 
compatíveis com os referidos, designadamente os seguintes: 
e) Outros usos os quais devem desenvolver -se preferencialmente no solo rústico. 

O regulamento não 
incompatibiliza o projeto, 
contudo o traçado não deverá 
incidir sobre esta categoria 
uma vez que a sua ocorrência 
é reduzida. 

Solo Urbano 

Espaços 
Centrais 

Grau II 

Art.º 81.º e 82.º  
1 — Os espaços centrais correspondem às áreas urbanas consolidadas e em consolidação, com funções 
de centralidade, nas quais se concentram as funções habitacionais, comerciais e de serviços, em que a 
definição da malha urbana e do espaço público se encontram estabilizadas. 
1 — São usos dominantes dos espaços centrais: 
a) Habitação; 
b) Comércio; 
c) Serviços. 

O projeto prevê-se compatível 
com esta categoria de espaço, 
apesar destas categorias 
ocorrerem em áreas bastante 
reduzidas e nos limites do 
corredor da linha elétrica. 

Espaços 
Habitacionais 

Grau I Art.º 89.º 
1 — São usos dominantes (…): 
a) Habitação; 
b) Comércio; 
c) Serviços; 

Grau II 
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d) Equipamentos de utilização coletiva. 

Espaços Verdes  
Áreas de 
Recreio e 
Lazer 

Art.º 97.º 
1 — Os espaços verdes de uso público ou privado, compreendem áreas em que ocorrem 
maioritariamente sistemas com valor patrimonial, ambiental e paisagístico e que contribuem como 
elementos de recreio e lazer, de proteção bem como de qualificação ambiental e paisagística do 
território. 
Art.º 100.º 
1 — A área de recreio e lazer corresponde a áreas vocacionadas para o recreio e lazer da população com 
carater estruturante e inseridas na malha urbana que podem ser usufruídas por toda a população. 

O regulamento não 
incompatibiliza o projeto e a 
sua ocorrência é numa área 
bastante reduzida. 

Espaços de 
Atividades 
económicas 

Área Industrial 
e 
Armazenagem 

Art.º 92.º e 93.º 
1 — Os espaços de atividades económicas correspondem a áreas que se destinam preferencialmente ao 
acolhimento de atividades económicas, potencializando a diversidade e complementaridade das 
atividades produtivas e de consumo. 
3 — Na área industrial e armazenagem é admitida um conjunto de usos dominantes, a que estão 
associados usos complementares: (…) 
b) São usos complementares: 

i) Estabelecimentos hoteleiros; 
ii) Equipamentos de utilização coletiva; 
iii) Comércio e serviços. 

O projeto prevê-se compatível 
com esta categoria de espaço, 
ainda que ocorra 
pontualmente no limite do 
corredor da linha elétrica. 

Espaços de Uso 
Especial 

Espaços de 
equipamentos 

Art.º 101.º 
1 — Os espaços de uso especial correspondem às áreas afetas aos equipamentos coletivos de dimensão 
relevante distribuídos pelo território do concelho e a áreas de atividade turística. 
Art.º 102.º 
1 — Os espaços de equipamentos destinam-se dominantemente à instalação ou expansão de 
equipamentos de utilização coletiva, de iniciativa pública ou privada, na qual são ainda admitidos como 
usos complementares, os usos de comércio e serviços. 

O projeto prevê-se compatível 
com a categoria de espaço, 
ocorrende numa área 
bastente reduzida. 

Espaços Urbanos de Baixa 
Densidade 

Art.º 105.º 
Nos espaços urbanos de baixa densidade os usos são mistos, devendo ser promovida a 
multifuncionalidade, sendo: 
a) Usos dominantes: 

i) Habitação; 
ii) Comércio; 

Apesar de não constituir 
incompatibilidade direta, o 
traçado da linha elétrica não 
deverá incidir sobre esta 
categoria pois localiza-se no 
limite do corredor. 
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iii) Serviços; 

UOPG 
Art.º 123.º UOPG Leiria 
2 — Os parâmetros urbanísticos a adotar nesta área são os definidos no presente Regulamento para as 
categorias e subcategorias que se encontram delimitadas na Planta de Ordenamento. 

Análise feita ao nível das 
respetivas categorias. 

Zonas Inundáveis 

Art.º 17.º 
1 — Qualquer ação de edificação ou demolição em zonas inundáveis, carece de autorização/parecer 
prévio da entidade competente. 
3 — Nas áreas delimitadas como zonas inundáveis na Planta de Ordenamento – Classificação e 
Qualificação do Solo é interdita a realização de novas construções ou a execução de obras suscetíveis de 
constituir obstrução à livre circulação das águas, com exceção de: 
a) Construções que correspondam à substituição de edifícios existentes, licenciados nos termos 
legalmente exigidos, a demolir; 
b) As obras de ampliação ou obras de construção precedidas de demolição e que visem exclusivamente 
retificações volumétricas e alinhamento de fachadas e/ou com a cércea dominante; 
c) Edificações que constituam complemento indispensável de outras já existentes e devidamente 
licenciadas, bem como ampliação de edifícios com vista ao estabelecimento de condições de 
habitabilidade mínima, nomeadamente de necessidades básicas de acessibilidade, segurança e 
salubridade consagradas legalmente; 
d) Construções que correspondam à colmatação de espaços vazios na malha urbana consolidada; 
e) Os equipamentos e apoios às zonas de recreio e lazer, bem como nfraestruturas associadas, desde que 
sejam estruturas ligeiras e não exista localização alternativa. 
4 — Nas áreas delimitadas como zonas inundáveis é ainda interdita: 
f) A execução de aterros que possam agravar o risco de inundação; 
g) A destruição do revestimento vegetal, e a alteração do relevo natural, com exceção da prática de 
culturas tradicionalmente integradas em explorações agrícolas e das ações que visem promover o 
controlo das cheias e a infiltração das águas, bem como do estritamente necessário à instalação das 
ações previstas no número anterior; 
h) Qualquer ação que conduza à alteração do sistema natural de escoamento por obstrução à circulação 
das águas, com exceção do estritamente necessário à instalação das ações previstas no número 
anterior; 
i) A realização de intervenções suscetíveis de aumentar o risco de inundação. 
5 — Nas zonas inundáveis, desde que legal e tecnicamente fundamentado, e sem prejuízo dos restantes 

A presente categoria carece 
de autorização/parecer prévio 
da entidade competente. 
Além do mais, refere ainda 
que “nas zonas inundáveis, 
desde que legal e 
tecnicamente fundamentado, 
e sem prejuízo dos restantes 
pontos do presente artigo, são 
passíveis de aceitação: 
b) A construção de 
infraestruturas de 
saneamento e da rede 
elétrica. Neste sentido, na 
alínea 6 do mesmo artigo a 
construção fica condicionada 
às condições aí descritas. 
Ainda assim, a área em causa 
é bastante reduzida. 
 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação da Andrinos, a 60kV 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

 

AM22015 
Versão 01  
set-22 

293 

 

 

CLASSE 
DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/SUBCATEGORIA NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGULAMENTO DO PDM) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O 
PROJETO 

pontos do presente artigo, são passíveis de aceitação: 
b) A construção de infraestruturas de saneamento e da rede elétrica; 
6 — A realização das ações previstas nos números anteriores fica condicionada à observância 
cumulativa dos seguintes princípios gerais e condições: 
a) Seja demonstrada a inexistência de alternativa de localização; 
b) Seja comprovada a eliminação ou o desagravamento do risco para pessoas e bens e da afetação dos 
valores e recursos naturais a preservar; 
e) Seja demonstrado que não resulta agravada a vulnerabilidade à inundação, incluindo nos edifícios 
confinantes e na zona envolvente; 
f) Seja observado o cumprimento das normas de segurança decorrentes do regime específico, e 
garantindo a estabilidade dos edifícios a construir e dos que se localizam na sua envolvente próxima; 
g) Seja assegurada a não obstrução da livre circulação das águas, e que não resulte agravado o risco de 
inundação associado, devendo este risco de inundação ser entendido como a combinação da 
probabilidade de ocorrência de inundações, tendo em conta a sua magnitude, e das suas potenciais 
consequências prejudiciais para a saúde humana, o ambiente, o património cultural, as infraestruturas e 
as atividades económicas; 
h) Os efeitos das cheias sejam minimizados através de normas específicas, sistemas de proteção e 
drenagem e medidas para a manutenção e recuperação de condições de permeabilidade dos solos, 
nomeadamente, com utilização preferencial de materiais permeáveis e semipermeáveis; 
i) Nos alvarás de utilização, bem como nas autorizações de utilização a emitir para as construções 
localizadas em área com risco de inundação, é obrigatória a menção da inclusão da edificação em zona 
inundável, bem como de eventuais obrigações assumidas com vista a demonstrar a compatibilidade dos 
usos face ao regime de cheias e inundações; 
j) Assegurar que, no caso de haver danos sobre as ações realizadas por particulares, não poderão ser 
imputadas à Administração eventuais responsabilidades pelas obras de urbanização, construção, 
reconstrução ou ampliação em zona inundável, e que estas não poderão constituir mais-valias em 
situação de futura expropriação ou preferência de aquisição por parte do Estado. 
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A designada Estrutura Ecológica Municipal (EEM) nos termos do art.º 13.º do Decreto Regulamentar n.º 

15/2015, de 19 de agosto, “(…) é constituída pelo conjunto de áreas que, em virtude das suas 

características biofísicas, culturais ou paisagísticas, da sua continuidade ecológica e do seu 

ordenamento, têm por função principal contribuir para o equilíbrio ecológico e para a proteção, 

conservação e valorização ambiental e paisagística dos espaços rústicos e urbanos” incidindo “(...) nas 

diversas categorias de solo rústico e de solo urbano com um regime de uso do solo adequado às suas 

características e utilizações”. Esta é delimitada e integrada na respetiva Planta de Ordenamento, de 

acordo com o estipulado nos art.os 75.º e 99.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. Embora esta 

estrutura não constitua uma classe ou uma categoria de solo autónoma, integra o PDM pela sua 

relevância para o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e valorização ambiental e 

paisagística dos espaços rústicos e urbanos, bem como pela sua representatividade territorial na área de 

estudo e normas aplicáveis como consta no quadro seguinte. 
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Quadro 4-72 - Constituição da Estrutura Ecológica Municipal de cada município e normas diretamente aplicáveis ao projeto. 

PDM CONSTITUIÇÃO DA EEM NORMAS APLICÁVEIS DO REGULAMENTO AO PROJETO 

Le
ir

ia
 

Art.º 12.º 
Estrutura ecológica municipal 
integra: 
Áreas fundamentais:  
correspondem a áreas do 
território com elevado valor 
natural que assumem um 
carácter estratégico na 
preservação e sustentabilidade 
e continuidade ecológica; 
LE – 94,74 ha 
 
Áreas complementares: 
correspondem a áreas do 
território com incidência de 
valores naturais e/ou cujas 
características biofísicas 
desempenham uma função 
importante no equilíbrio 
ecológico e na proteção, 
conservação e valorização 
ambiental e paisagística do 
solo rústico e urbano e incidem 
sobre espaços verdes urbanos; 
LE – 122,42 ha 
 
Corredores ecológicos  
integram os corredores 
estruturantes e 
complementares e 
correspondem a áreas do 
território cuja função  
principal é assegurar a 
conectividade entre os 
principais sistemas ecológicos. 

Art.º 13.º 
Áreas fundamentais não são admitidas as seguintes ações e/ou atividades: 
“a) Alterações que coloquem em risco bens a salvaguardar designadamente os 
bens naturais, culturais, paisagísticos e arquitetónicos; 
b) Artificialização das linhas de drenagem natural; 
c) Ações de florestação com espécies de crescimento rápido, devendo privilegiar-
se a plantação de espécies de folhosas autóctones de baixa combustibilidade; 
d) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo, 
nomeadamente a deposição indevida de resíduos nos termos da legislação em 
vigor ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado e conforme 
as normas específicas definidas legalmente; 
(…) 
h) A interdição de corte raso e desadensamento nas linhas de água; 
i) A instalação de depósitos de inertes, de materiais de construção civil ou de 
matérias-primas”. 
Áreas complementares: as ações devem contribuir para a valorização ambiental, 
ecológica, biofísica e paisagística, e a promoção dos sistemas de recreio e lazer, 
salvaguardando os valores em presença, nomeadamente as espécies autóctones 
bem como as caraterísticas do relevo natural. 
Corredores ecológicos, são proibidas: 
a) Ações de florestação com espécies de crescimento rápido, devendo privilegiar-
se a plantação de espécies de folhosas autóctones de baixa combustibilidade; 
b) Alteração da morfologia das margens ao longo dos cursos de água e destruição 
total ou parcial da vegetação constitutiva de galeria ripícola, a não ser que estas 
ações decorram de um procedimento devidamente aprovado pelas entidades 
intervenientes e com responsabilidade de tutela especifica; 
(…). 
7 — Os usos admitidos para as categorias e subcategorias de uso do solo que 
correspondam à estrutura ecológica municipal devem garantir na sua 
implantação a conectividade ecológica e a integridade de habitats, 
designadamente: 
a) As infraestruturas com características lineares quando não garantam a 
conectividade devem prever passagens ecológicas adequadas; 
8 — Sem prejuízo das proibições estabelecidas nos n.º 3 e 6 anteriores (áreas 
fundamentais e corredores ecológicos), as edificações e respetivos usos admitidos 
nas categorias e subcategorias de uso solo, ou outras ações a desenvolver, apenas 
são permitidas após demonstração técnica da sua compatibilidade com os valores 
e funções da estrutura ecológica municipal; elaborada por técnico devidamente 
habilitado. 
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PDM CONSTITUIÇÃO DA EEM NORMAS APLICÁVEIS DO REGULAMENTO AO PROJETO 

P
o

m
b

al
 

Art.º 9.º 
A Estrutura Ecológica Municipal 
é constituída por:  
Áreas Fundamentais 
correspondem a áreas do 
território com elevado valor 
natural que assumem um 
caráter estratégico na 
preservação da 
sustentabilidade e 
continuidade ecológica, 
ambiental e paisagística;  
PE - 1,51 ha 
LE – 63,16 ha 
Áreas Complementares 
correspondem a áreas do 
território com incidência de 
valores naturais e ou cujas 
características biofísicas 
desempenham uma função 
importante no equilíbrio 
ecológico e na proteção, 
conservação e valorização 
ambiental e paisagística do 
solo rural e urbano, 
subdividindo-se em:  

Tipo I — visam assegurar a 
conectividade entre os 
principais sistemas 
ecológicos, assumindo uma 
função tampão 
relativamente às áreas 
fundamentais;  
PE - 21,89 ha 
LE - 87,24 ha 
Tipo II — assumem uma 
função de proteção das 
áreas de valor e 
sensibilidade ecológica, bem 
como das áreas com elevada 
exposição e suscetibilidade 
perante riscos naturais e 
mistos. 
PE - 236,95 ha 
LE - 115,04 ha 
  

Art.º 10.º 
O regime de ocupação das áreas integradas na Estrutura Ecológica Municipal 
observa o previsto para a respetiva categoria ou subcategoria de espaço, 
articulado com o regime estabelecido no presente artigo, sem prejuízo dos 
regimes legais específicos, designadamente o constante do Título V-A do 
regulamento, aplicáveis às referidas áreas.  
Nas áreas fundamentais e nas áreas complementares — tipo I não são admitidas 
as seguintes ações e ou atividades:  
a) As operações de aterro ou de escavação do terreno que conduzam à alteração 
do relevo natural e das camadas de solo arável, exceto as necessárias para 
alcançar os fins previstos no n.º 3 e no n.º 4;  
b) A artificialização das linhas de drenagem natural;  
c) O corte ou arranque de folhosas ribeirinhas associadas a galerias ripícolas, bem 
como de espécies autóctones e ainda das espécies protegidas pela legislação 
específica;  
d) Ações de florestação com espécies de crescimento rápido, devendo privilegiar -
se a plantação de espécies de folhosas autóctones de baixa combustibilidade;  
e) Exploração de recursos geológicos, salvo nas áreas delimitadas na Planta de 
Ordenamento — Classificação e Qualificação do Solo, como espaço de recursos 
geológicos;  
f) Armazenamento de pesticidas e de adubos orgânicos ou químicos e outros 
produtos tóxicos, salvo o armazenamento das quantidades necessárias para a 
campanha da cultura em curso, desde que devidamente acondicionado 
garantindo a estanqueidade de forma a evitar eventuais infiltrações no solo 
3 — As áreas fundamentais assumem um estatuto non aedificandi exceto no que 
diz respeito a:  
a) Estruturas de apoio à atividade agrícola, pecuária em regime de produção 
extensiva, florestal e cinegética;  
b) Infraestruturas;  
c) Equipamentos de apoio ao recreio e lazer e ao desenvolvimento de atividades 
de educação ambiental, de conservação da natureza e da biodiversidade. 
4 — A edificabilidade identificada no número anterior para as áreas 
fundamentais, bem como a edificabilidade admitida para a respetiva categoria e 
subcategoria de espaço quando se trate de áreas complementarestipo I, devem 
observar:  
a) Afastamento mínimo de 20 m à margem das linhas de água;  
b) A implantação das edificações e das infraestruturas lineares deve efetuar-se de 
modo a não comprometer a conectividade ecológica;  
c) A área a edificar é a estritamente necessária à prossecução das respetivas 
funcionalidades.  
5 — As ações a desenvolver nas áreas complementares — tipo II devem contribuir 
para a valorização ambiental, ecológica, biofísica e paisagística, salvaguardando 
os valores em presença, nomeadamente as espécies autóctones bem como as 
características do relevo natural. 

 

Da análise dos quadros Quadro 4-71 e Quadro 4-72 verifica-se que existem algumas classes/categorias 

de solo que impõem um maior grau de condicionamento à elaboração e respetiva execução do projeto, 

quer pelas funções que lhes são destinadas, quer por exigirem o apreço por regimes legais específicos.  

Não obstante a análise das classes/categorias do solo, o regulamento contém alguns artigos inerentes 
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ao projeto, sendo identificados em seguida: 

o Pombal: 

Artigo 124.º Infraestruturas 

1 — A implantação ou instalação de infraestruturas, nomeadamente aeronáuticas, viárias, de 

abastecimento de água, de saneamento básico, de telecomunicações, de transporte e transformação de 

energia podem ser viabilizadas em qualquer área ou local do território concelhio, desde que a Câmara 

Municipal reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento 

locais, após ponderação dos seus eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade 

ambiental, paisagística e funcional das áreas afetadas. 

Artigo 125.º Aproveitamento de recursos energéticos renováveis 

À localização e construção de centrais de biomassa, unidades de valorização orgânica, parques eólicos 

ou outras instalações de produção de energia a partir de fontes renováveis, bem como aos perímetros 

que lhes ficarem afetos, aplicam-se, com as devidas adaptações, os critérios de avaliação e decisão e a 

disciplina constantes do artigo anterior. 

Art.º 129.º Empreendimentos de caráter estratégico  

1 - Consideram-se empreendimentos de caráter estratégico para efeitos da presente Secção, todos 

aqueles a que, por deliberação da Assembleia Municipal sob proposta devidamente fundamentada da 

Câmara Municipal em conformidade com o disposto no artigo seguinte, seja reconhecido interesse 

público estratégico pelo seu especial impacto na ocupação do território, pela sua importância para o 

desenvolvimento económico e social do concelho, ou pela sua especial funcionalidade ou expressão 

plástica ou monumental, entre outros: 

a) Apresentem elevado caráter inovador; 

b) Sejam investimentos na área da cultura, educação, saúde, ambiente, energias renováveis indústria de 

precisão e de tecnologia de ponta, complexos de lazer e de recreio; 

c) Criem um elevado número de empregos; 

d) Englobem investimentos iguais ou superiores a 1 500 000,00 €. 

2 — Os empreendimentos de caráter estratégico devem conter pelo menos duas das características 

constantes nas alíneas a) a d) do n.º anterior, sendo uma delas obrigatoriamente a constante da alínea 

c) ou da alínea d). 

o Leiria 
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Art.º 2.º Objetivos e estratégia 

1 — Constituem objetivos gerais do Plano: 

e) Estruturar uma perspetiva de proteção para o solo rústico, conduzindo a um modelo de intervenção de 

valoração e rentabilização das atividades agroflorestais e seus aglomerados rurais e áreas de edificação 

dispersa, aproveitando novas oportunidades nos domínios das energias renováveis, empreendimentos 

turísticos e condicionando o povoamento disperso. 

Art.º 41.º Infraestruturas territoriais e urbanas 

1 — Em ambas as classes de solo são permitidas infraestruturas territoriais e urbanas e de produção de 

energia a partir de fontes renováveis, as quais representam sistemas técnicos de suporte ao 

funcionamento do território ou das edificações, no seu conjunto. 

2 — Sem prejuízo dos regimes legais em vigor, a implementação das infraestruturas territoriais e 

urbanas e de produção de energia a partir de fontes renováveis, pode ser viabilizada em qualquer área 

ou local do território municipal, desde que o Município reconheça que tal não acarreta prejuízos 

inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento local, após ponderação dos seus eventuais efeitos 

negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e funcional das áreas afetadas.  

3 — A edificabilidade a adotar em cada uma destas áreas será a estritamente exigida pela própria 

natureza das infraestruturas a instalar. 

Art.º 46.º Empreendimentos estratégicos 

Sem prejuízo dos regimes legais em vigor, são permitidos empreendimentos de carácter estratégico 

ainda que não se encontrem em conformidade com os usos e ou parâmetros de edificabilidade 

estipulados no presente Regulamento para a respetiva categoria e subcategoria onde os mesmos se 

pretendem implantar, desde que o interesse público seja reconhecido pela Assembleia Municipal e estas 

se enquadrem cumulativamente nas seguintes situações:  

a) Apresentem elevado caráter inovador;  

b) Sejam investimentos na área da cultura, educação, saúde, desporto, ambiente, energias renováveis, 

economia num contexto estratégico de inovação e de tecnologia de ponta, complexos de lazer e recreio;  

c) Criem empregabilidade;  

d) Englobem investimentos iguais ou superiores a 1 000 000,00€. 

 

Assim, para ambos os municípios, embora algumas classes e respetivas categorias/subcategorias de 
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espaço apresentem maior grau de condicionamento, os regulamentos dos respetivos PDM indicam que 

a implantação poderá ser viabilizada pelos municípios, desde que sejam respeitadas as imposições que 

constem nas normas especificas do PDM, assim como da restante legislação em vigor. Considera-se 

assim, que o projeto tem enquadramento nas classes de espaço. 

 

Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

Os Planos Municipais de Defesa Contra Incêndios (PMDFCI) são um instrumento operacional de 

planeamento e de execução de ações necessárias à defesa da floresta contra incêndios, além da parte 

preventiva, inclui a previsão e a programação de intervenções das diferentes entidades envolvidas 

perante a eventual ocorrência de incêndios, visando operacionalizar ao nível municipal ou 

intermunicipal as normas contidas na legislação de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI), em 

especial no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho (na sua redação atual9), no Plano Nacional de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI)10, nos Planos Distritais de Defesa da Floresta contra 

Incêndios (PDDFCI) e nos Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF).  

O Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro (na sua redação atual, dada pelo DL n.º 119-A/2021, de 22 

de dezembro) estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) no território 

continental e define as suas regras de funcionamento. Conforme descrito no seu art.º 4.º, o SGIFR é um 

“conjunto de estruturas, normas e processos de articulação institucional na gestão integrada do fogo 

rural, de organização e de intervenção, relativas ao planeamento, preparação, prevenção, pré-

supressão, supressão e socorro e pós-evento, a levar a cabo pelas entidades públicas com competências 

na gestão integrada de fogos rurais e por entidades privadas com intervenção em solo rústico ou solo 

urbano”, estabelecendo como principais eixos de intervenção a proteção contra incêndios rurais e a 

gestão do fogo rural. 

Este Decreto visa concretizar o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNGIFR - aprovado 

através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-A/2020, de 16 de junho), em que através do 

SGIFR são redefinidos novos modos de prevenção de incêndios, com impacto ao nível do ordenamento 

do território ou de novas opções de planeamento, formas de gestão de combustível e de ordenamento 

florestal, implicando uma revisão dos instrumentos de planeamento de defesa contra incêndios ao nível 

 

9 O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho que estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da 
Floresta contra Incêndios (SNDFI) foi recentemente revogado pelo Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro (na sua redação atual). 
10 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de maio, para o período 2006-2018. Entretanto foi aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-A/2020, de 16 de junho, o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, para o período 
2020-2030. 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação da 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

 

AM22015 
Versão 01  
set-22 

300 

nacional, regional, sub-regional e municipal, como os PMDFCI. 

Contudo, segundo o art.º 79.º (norma transitória), alínea número 1 “os planos municipais de defesa da 

floresta contra incêndios em vigor produzem efeitos até 31 de dezembro de 2024, sendo substituídos 

pelos programas municipais de execução previstos no presente decreto-lei”, pelo que no quadro 

seguinte é apresentado a situação atual do PMDFCI abrangido pela área de estudo bem como a 

indicação da data de desatualização. Segundo o ICNF, ambos os planos estão em vigor e atualizados, 

permanecendo em vigor até à data definida pela norma transitória. 

Quadro 4-73 – Situação atual dos PMDFCI abrangidos pela área de estudo e data de desatualização. 

PMDFCI GERAÇÃO DATA DE DESATUALIZAÇÃO 

Pombal 3ª geração (despachos nºs 443A/2018 e 1222B/2018) 22/2/2029 

Leiria 3ª geração (despachos nºs 443A/2018 e 1222B/2018) 29/4/2031 

 

O artigo 79.º menciona ainda na alínea número 4, “enquanto se mantiverem em vigor os planos 

municipais de defesa da floresta contra incêndios, (…), são aplicáveis as disposições do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, relativas aos deveres de gestão de combustível na rede 

secundária de faixas de gestão de combustível e às contraordenações respetivas, sem prejuízo da 

aplicação das normas da secção iii do capítulo iv do presente decreto-lei”. 

A propósito dos PMDFCI, como vigoram ao abrigo do anterior decreto, o art.º 10.º realça a importância 

da incorporação e regulamentação de “cartografia da rede de defesa da floresta contra incêndios 

constituída pela rede primária de faixas de gestão de combustível, rede viária florestal fundamental, 

rede de pontos de água e rede nacional de postos de vigia (RNPV), assim como a carta de perigosidade 

de incêndio florestal” nos respetivos planos municipais de ordenamento do território. 

Um dos elementos essenciais dos PMDFCI consiste na aplicação do modelo de risco de incêndio adotado 

pelo ICNF, como base para o planeamento das ações de prevenção e de supressão. Este modelo 

compreende dois mapas (AFN, 2012): 

Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal, que resulta da combinação da probabilidade com a 

suscetibilidade, apresentando o potencial de um território para a ocorrência do fenómeno, 

particularmente indicado para ações de prevenção; 

Mapa de Risco de Incêndio Florestal, que resulta da combinação das componentes do mapa de 

perigosidade com as componentes do dano potencial (vulnerabilidade e valor) para indicar qual o 

potencial de perda em face do fenómeno; este mapa é particularmente indicado para ações de 

prevenção, quando lido em conjunto com o mapa de perigosidade, e para planeamento de ações de 
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supressão. 

Com base na informação disponibilizada online pelo ICNF para 2020-2030, foi possível verificar, 

atendendo ao índice de perigosidade de incêndio (cinco classes) que na área do Parque Eólico todos os 

aerogeradores se encontram localizados na classe de perigosidade alta à exceção do CO02 localizado na 

classe muito alta. A subestação e o estaleiro do Parque Eólico também se localizam na classe alta de 

perigosidade. 

 

Fonte: ICNF, carta de perigosidade estrutural 2020-2030. 

Figura 4-88- Enquadramento da área de estudo na carta de perigosidade de incêndio divulgada pelo ICNF para 2020-2030. 

 

Segundo o regulamento de Pombal, no art.º 16.º, as novas edificações em solo rural, com exceção dos 

aglomerados rurais, áreas de edificação dispersa, espaço afeto a atividade industrial, espaço de 

ocupação turística e espaço de equipamentos e infraestruturas, observam as regras constantes do 

PMDFCI. No PMDFCI a respeito das novas Edificações no Espaço Florestal ou Rural refere a proibição 

destas nos terrenos classificados com perigosidade de incêndio alta ou muito alta. Menciona também 

que “a construção de novas edificações ou a ampliação de edifícios existentes fora das áreas edificadas 

consolidadas tenha de salvaguardar, na sua implantação no terreno, a garantia de distância à estrema 
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da propriedade de uma faixa de proteção nunca inferior a 50m, quando confinante com terrenos 

ocupados por floresta, matos ou pastagens, e a adoção de medidas especiais relativas à resistência do 

edifício à passagem do fogo e à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e 

respetivos acessos”. 

Segundo o DL n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, excetuam-se do disposto nos 

regulamentos através do art.º 16.º, a “construção de novos edifícios destinados a utilizações 

exclusivamente agrícolas, pecuárias, aquícolas, piscícolas, florestais ou de exploração de recursos 

energéticos ou geológicos que sejam reconhecidas de interesse municipal por deliberação da câmara 

municipal, desde que verificadas as seguintes condições: 

a) Inexistência de alternativa adequada de localização; 

b) Medidas de minimização do perigo de incêndio a adotar pelo interessado, incluindo a faixa de 

gestão de 100 metros; 

c) Medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nas edificações e 

nos respetivos acessos, bem como à defesa e resistência das edificações à passagem do fogo; 

d) Demonstração de que os novos edifícios não se destinam a fins habitacionais ou turísticos, 

ainda que associados à exploração; 

e) Existência de parecer favorável da CMDF” (Comissão Municipal de Defesa da Floresta). 

 
Quanto ao corredor da linha elétrica, verifica-se que salvo situações pontuais de perigosidade alta, a 

perigosidade oscila entre a classe média e a muito baixa, que neste caso o PMDFCI de Leiria refere para 

o espaço rural (exceto o espaço florestal), “fora das áreas edificadas consolidadas, são admitidas outras 

dimensões para a faixa da distância à estrema da propriedade, desde que seja salvaguardada uma faixa 

de 50 metros sem ocupação florestal, de acordo com o seguinte”: Classe Média – 15m, Baixa – 10 m, 

Muito Baixa – 5 m. 

No que diz respeito ao risco de incêndio, este é elaborado de acordo com a metodologia do Guia 

Técnico para elaboração do PMDFCI (AFN, abril de 2012) e dividido em 5 classes que variam de muito 

baixo a muito alto. A análise é efetuada com base nos mapas de risco de incêndio do PMDFCI de cada 

um dos concelhos, de salientar que as escalas temporais da elaboração de cada um dos mapas é 

diferente, assim como a terminologia de classificação de risco difere entre os concelhos. 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação da 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

 

AM22015 
Versão 01  
set-22 

303 

 

Fonte: PMDFCI Pombal e Leiria. 

Figura 4-89- Enquadramento da área de estudo nas cartas de risco de incêndio do PMDFCI de cada um dos concelhos 
abrangidos. 

 

Segundo o mapa de risco dos PMDFCI, na área do Parque Eólico, os aerogeradores encontram-se 

localizados nas classes de risco máximo, muito elevado, elevado e moderado com algumas oscilações. A 

subestação e o estaleiro do Parque Eólico também se localizam na classe elevado/ muito elevado. No 

corredor da linha elétrica as classes predominantes de risco são as mais baixas. 

Este enquadramento do projeto do Parque Eólico do Corrediço nos mapas de perigosidade e de risco de 

incêndio devem ser considerados na elaboração e execução do projeto, particularmente no 

estabelecimento da faixa de proteção à linha elétrica e na execução do correspondente plano de 

manutenção, bem como a sua integração nas medidas de minimização face ao preconizado 

anteriormente. 

De acordo com o art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho na sua redação atual, o 

estabelecimento de redes de defesa da floresta contra incêndios (RDFCI) constitui outro dos objetivos 

do PMDFCI. Estas redes “(…) concretizam territorialmente, de forma coordenada, a infraestruturação 

dos espaços rurais decorrente da estratégia do planeamento de defesa da floresta contra incêndios” e 
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“(…) integram as seguintes componentes: 

a) Redes de faixas de gestão de combustível; 

b) Mosaico de parcelas de gestão de combustível; 

c) Rede viária florestal; 

d) Rede de pontos de água; 

e) Rede de vigilância e deteção de incêndios; 

f) Rede de infraestruturas de apoio ao combate”. 

 

Destas componentes, e tendo em conta a tipologia do presente projeto, são particularmente 

importantes as redes de faixas de gestão de combustível, pelo facto das faixas de proteção integrarem 

as linhas elétricas, e a rede de pontos de água, pela existência de postos de água para abastecimento de 

meios aéreos poderem introduzir condicionantes à elaboração e execução do projeto.  

A aplicação de sistemas de gestão de combustível desenvolve processos que permitem aumentar o nível 

de segurança de pessoas e bens e por sua vez tornar os espaços florestais mais resilientes à ação do 

fogo, de modo que, as faixas de gestão de combustível desempenham: 

“a) Função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e 

facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo; 

b) Função de redução dos efeitos da passagem de incêndios, protegendo de forma passiva vias 

de comunicação, infraestruturas e equipamentos sociais, zonas edificadas e povoamentos florestais de 

valor especial; 

c) Função de isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios” (artigo 13.º). 

Segundo o mesmo artigo, no n.º 4, a faixa de proteção às infraestruturas de transporte de energia 

elétrica e distribuição constitui um dos elementos sobre o qual assentam as redes secundárias de faixas 

de gestão de combustível. No art.º 15º do diploma em questão, relativo à execução destas redes 

secundárias, é ainda estipulado que “nos espaços florestais previamente definidos nos PMDFCI é 

obrigatório que a entidade responsável: (…)  

c) Pelas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em muito alta tensão e em alta 

tensão providencie a gestão do combustível numa faixa correspondente à projeção vertical dos cabos 

condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada um dos lados;  

d) Pelas linhas de distribuição de energia elétrica em média tensão providencie a gestão do 

combustível numa faixa correspondente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos 
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de uma faixa de largura não inferior a 7 m para cada um dos lados.” 

No anexo deste diploma legal estabelecem-se os critérios de gestão de combustíveis que, neste caso, 

devem ser seguidos no estabelecimento da faixa de proteção à linha elétrica e na execução do 

correspondente plano de manutenção.  

Através do PMDFCI de Pombal é possível verificar a consonância deste com as redes secundárias de 

faixas de gestão de combustível. Além de contemplar as medidas no caso das linhas de transporte e 

distribuição de energia elétrica, contém também para edificações e aglomerados populacionais sendo 

estas da competência dos proprietários. 

 

A Rede Viária Florestal abrange o conjunto de vias de comunicação integradas nos espaços que servem 

de suporte à sua gestão, com funções que incluem a circulação para o aproveitamento dos recursos 

naturais, para a constituição, condução e exploração dos povoamentos florestais e das pastagens. 

Segundo o Decreto-Lei enunciado, as redes secundárias de faixas de gestão de combustível devem 

providenciar “uma faixa lateral de terreno confinante numa largura não inferior a 10 m” e a 

manutenção da rede viária constitui uma peça imprescindível no combate a incêndios (art.º 15.º). 

 

Quanto à rede de pontos de água, estes “são equipamentos integrados em redes locais, municipais e 

distritais de defesa da floresta contra incêndios, constituindo a definição de normas técnicas e funcionais 

relativas à respetiva classificação, cadastro, construção e manutenção, um aspeto primordial para a sua 

utilização eficiente e para a segurança dos agentes da defesa da floresta contra incêndios” (Despacho 

n.º 5711/2014, de 30 de abril), podendo ser pontos aéreos, terrestres ou mistos.  

Como referido, a existência destes pontos de água para abastecimento aéreo ou misto pode introduzir 

condicionantes à elaboração e execução do projeto, tendo presente que estes elementos da RDFCI 

devem ser incorporados e regulamentados nos respetivos planos municipais de ordenamento do 

território (n.º 5 do art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro). De facto, e de acordo com o 

referido Despacho n.º 5711/2014, de 30 de abril, os pontos de água para abastecimento de meios 

aéreos devem respeitar um conjunto de especificações técnicas, das quais se destacam as seguintes: 

“(…) e) Garantir uma zona de proteção imediata, constituída por uma faixa sem obstáculos num raio 

mínimo de 30 metros contabilizado a partir do limite externo do ponto de água, com exceção dos planos 

de água cuja dimensão permita o abastecimento aéreo em condições de segurança, considerando-se 

como tais os que garantam uma área livre de obstáculos num raio de 30 metros a partir do ponto de 
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abastecimento;  

f) Garantir uma zona de proteção alargada, abrangendo os cones de voo de aproximação e de saída e 

uma escapatória de emergência, concebida em função da topografia e regime de ventos locais, com as 

dimensões e gabaritos constantes no anexo III.” 

Estas especificações técnicas consistem em restrições à implantação de linhas elétricas aéreas e devem 

ser consideradas na elaboração e execução do presente projeto, pois sempre que necessário e possível, 

são beneficiados por forma a se poder garantir a maior e mais rápida disponibilidade de água e 

facilidade de acesso aos meios para abastecimento. 

Na área em estudo, verificou-se a existência de um ponto de água aéreo referente a uma charca a mais 

de 400 m do aerogerador CO05 e um ponto de água também aéreo no corredor da linha elétrica 

referente a um tanque de rega situado no Dino Clube. Ambos os pontos de água são apresentados na 

Figura 4-90. 

 

Figura 4-90- Rede de Pontos de Água nos concelhos abrangidos (Fonte: ICNF). 

 

Foi contactada neste âmbito a ANEPC (Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil) e a ANAC 
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(Autoridade Nacional de Aviação Civil) (Anexo 2), as quais até ao momento não deram resposta. 

Dada a região onde se desenvolve o presente projeto, e confirmada a presença de sobreiros e azinheiras 

na área de estudo do Parque Eólico do Corrediço, é igualmente importante ter em atenção o disposto 

no n.º 8 do art.º 13º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho (na sua redação atual), segundo o qual 

“quando as faixas de gestão de combustíveis e os mosaicos de parcelas ocorram em áreas ocupadas por 

sobreiros e azinheiras, o ICNF, I.P., pode autorizar desbastes com o objetivo de reduzir a continuidade 

dos combustíveis”. 

 

4.12.6. CONDICIONANTES: SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

Analisa-se neste subcapítulo as servidões administrativas e restrições de utilidade pública com base na 

informação das cartas de condicionantes dos PDM em vigor, as áreas da Reserva Ecológica Nacional 

(REN), as áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN), entre outros, abrangidos pela área de estudo do 

Parque Eólico do Corrediço e pelo corredor da linha elétrica que liga a subestação do Parque Eólico à 

Subestação de Andrinos. Além disso, esta informação foi complementada com os elementos fornecidos 

pelas diversas entidades, no âmbito dos contactos efetuados (Anexo 2 – Volume 2). 

Apresenta-se sistematizada no quadro seguinte, tendo como referência as Servidões e Restrições de 

Utilidade Pública (DGOTDU, 2011), a informação reunida das condicionantes identificadas na área de 

estudo, cartografadas no Desenho n.º 018 (Volume 3). De salientar que parte das condicionantes 

mencionadas, foram analisadas anteriormente no ordenamento do território. 

Quadro 4-74 - Condicionantes ao uso do solo identificadas. 

NATUREZA/DOMÍNIO CONDICIONANTES 

ÁREA EM ESTUDO 

PARQUE EÓLICO 
CORREDIÇO 

CORREDOR DA LE 

Recursos 
naturais 

Recursos hídricos 

Domínio público hídrico   

Captações águas subterrâneas para 
abastecimento público 

-  

Recursos 
geológicos 

Concessões mineiras   

Pedreiras -  

Áreas de Reserva e Cativa -  

Recursos 
agrícolas e 
florestais 

Reserva agrícola nacional   

Aproveitamentos hidroagrícolas -  

Regime Florestal Parcial   

Sobreiro e Azinheira11  - 

Povoamentos florestais percorridos por   

 

11 As seguintes espécies apesar de não terem sido identificadas nas cartas de ordenamento e condicionantes dos respetivos PDM foram 
abordadas neste descritor, uma vez que são espécies protegidas e foi confirmada a sua presença através de trabalho de campo. 
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NATUREZA/DOMÍNIO CONDICIONANTES 
ÁREA EM ESTUDO 

PARQUE EÓLICO 
CORREDIÇO 

CORREDOR DA LE 

incêndios 

Recursos 
ecológicos 

Reserva ecológica nacional   

Equipamentos Defesa Nacional 
Instalações 
Militares (Área de 
desobstrução) 

-  

Infraestruturas 

Abastecimento de água e Drenagem de 
águas residuais 

  

Rede elétrica -  

Gasodutos -  

Rede rodoviária    

Rede ferroviária -  

 

Consta também do documento referido as condicionantes: Património edificado e arqueológico e os 

Equipamentos. Relativamente a estes: 

 - Património edificado e arqueológico: a consulta dos planos diretores municipais para levantamento 

do património intersectado, verificou-se a ocorrência de elementos patrimoniais 

(referenciados/inventariados) nas áreas em estudo. Contudo, neste caso não existe património 

classificado ou com zonas de proteção, pelo que é efetuada a análise decorrente da prospeção na área 

de estudo sendo esta apresentada no capítulo respetivo (capítulo 4.8 – Património Cultural); 

- Equipamentos: nenhum dos equipamentos mencionados no documento da DGT (Edifícios Escolares, 

Estabelecimentos Prisionais e Tutelares de Menores, Instalações Aduaneiras e Defesa Nacional) foi 

identificado na área de estudo, contudo, foi identificado uma área de desobstrução pertencente a 

Defesa Nacional como consta no quadro anterior e abordada mais adiante. Ainda assim, foram 

identificados equipamentos de outra natureza na área em estudo que serão abordados no Capítulo 4.13 

– Socioeconomia, nomeadamente equipamentos de desporto e um cemitério representados na Planta 

de Ordenamento (Equipamentos e Infraestruturas), e reproduzido no Desenho n.º 026 (Volume 3). 

 

4.12.6.1. RECURSOS NATURAIS 

4.12.6.1.1. RECURSOS HÍDRICOS 

O Domínio Público Hídrico corresponde a um conjunto de bens que, pela sua natureza, são 

considerados de uso público e de interesse geral, que justificam o estabelecimento de um regime de 

carácter especial aplicável a qualquer utilização ou intervenção nas parcelas de terreno localizadas nos 
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leitos, nas margens e em zonas adjacentes a fim de os proteger. 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública no que concerne o Domínio 

Publico Hídrico segue o regime estabelecido na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (estabelece a 

titularidade dos recursos hídricos), na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (aprova a Lei da Água e 

estabelece as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas) e no Decreto-Lei n.º 

226-A/2007, de 31 de maio (estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos). Os três diplomas 

referidos foram atualizados, Lei n.º 31/2016, de 23/08, Lei n.º 44/2017, de 19/06, DL n.º 97/2018, de 

27/11, respetivamente. 

“O domínio público hídrico compreende o domínio público marítimo, o domínio público lacustre e fluvial 

e o domínio público das restantes águas” (art.º 2.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na sua 

redação atual), o que no caso atual corresponde ao domínio público fluvial, compreendendo o leito e a 

margem dos rios, que segundo o mesmo diploma, art.º 21.º, “nas parcelas privadas de leitos ou 

margens de águas públicas, bem como no respetivo subsolo ou no espaço aéreo correspondente, não é 

permitida a execução de quaisquer obras permanentes ou temporárias sem autorização da entidade a 

quem couber a jurisdição sobre a utilização das águas públicas correspondentes”. 

Dada a sua importância, no art.º 32.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, redação atual, é 

estabelecido “um conjunto de medidas para sistemática proteção e valorização dos recursos hídricos, 

complementares das constantes dos planos de gestão de bacia hidrográfica”, tendo como objetivo:  

“a) A conservação e reabilitação da rede hidrográfica, da zona costeira e dos estuários e das 

zonas húmidas;  

b) A proteção dos recursos hídricos nas captações, zonas de infiltração máxima e zonas 

vulneráveis;  

c) A regularização de caudais e a sistematização fluvial;  

d) A prevenção e a proteção contra riscos de cheias e inundações, de secas, de acidentes graves 

de poluição e de rotura de infraestruturas hidráulicas”. 

De acordo com o nº 1 do artigo 60º da Lei nº58/2005, de 29 de dezembro, as seguintes ações estão 

sujeitas a um pedido de licença prévia: 

“d) A ocupação temporária para a construção ou alteração de instalações, fixas ou desmontáveis, 

apoios de praia ou similares e infraestruturas e equipamentos de apoio à circulação rodoviária, 

incluindo estacionamentos e acessos ao domínio público hídrico;  

e) A implantação de instalações e equipamentos referidos na alínea anterior; 
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(…); 

l) A sementeira, plantação e corte de árvores e arbustos;  

m) A realização de aterros ou de escavações; 

(…); 

o) A extração de inertes; 

p) Outras atividades que possam pôr em causa o estado dos recursos hídricos do domínio público e 

que venham a ser condicionadas por regulamentos anexos aos instrumentos de gestão territorial ou 

por regulamentos anexos aos planos de gestão da bacia hidrográfica”. 

Na Portaria nº 1450/2007, de 12 de novembro, encontram-se fixadas as regras do regime de utilização 

dos recursos hídricos. 

A área de estudo é atravessada por algumas linhas de água, nomeadamente as massas de água Sete 

Rios, Ribeira Vale do Leão, Ribeira Murtorios e Ribeira Milagres, Rio Arunca, Rio Vergado e Ribeira da 

Venda Nova ou da Igreja Velha ou Lagares. 

Além das linhas de água presentes na área de estudo, foram também identificadas zonas inundáveis, em 

parte descrito no ordenamento e mais adiante em termos de tipologia de REN: 

 - Plano de Gestão de Riscos de Inundações do Vouga, Mondego e Lis (RH4); 
 - Carta de Ordenamento de Pombal e de Leiria; 
 - Cartas de áreas REN de Pombal e Leiria (tipologia de zonas ameaçadas pelas cheias). 

Na Lei n.º 58/2005, na sua redação atual, as zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias são 

constituídas pelas “áreas contíguas à margem dos cursos de água ou do mar que se estendam até à 

linha alcançada pela maior cheia com probabilidade de ocorrência num período de retorno de um 

século”, devendo constar nos planos municipais de ordenamento do território. Em caso de ausência, 

devem os instrumentos de planeamento estabelecer as interdições e restrições necessárias para reduzir 

o risco e os efeitos das cheias, “devendo estabelecer designadamente que as cotas dos pisos inferiores 

das edificações sejam superiores à cota local da máxima cheia conhecida” (art.º 40.º).  

Carece de parecer vinculativo as operações de urbanização ou edificação, até à aprovação da 

delimitação destas zonas, por parte da ARH territorialmente competente que se localizem nas áreas 

contíguas à margem do mar ou que para o presente caso de cursos de águas que estejam dentro do 

limite da maior cheia com período de retorno de 100 anos ou dentro de uma faixa de 100 m quando se 

desconhece o limite anterior. 
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No regulamento de segurança das linhas de alta tensão, é mencionado no art.º 93.º quanto às travessias 

áreas de cursos de água, “os cabos isolados, nas condições de flecha máxima, deverão manter em 

relação ao mais alto nível das águas uma distância não inferior a 6 m”. 

 

Quanto às captações de água subterrânea destinadas ao abastecimento público de água para consumo 

humano e a delimitação dos respetivos perímetros de proteção, estão sujeitas às regras estabelecidas 

no Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, bem como ao disposto no artigo 37.º da Lei da Água (Lei 

n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e na Portaria n.º 702/2009, de 6 de julho. A delimitação do perímetro 

de proteção das captações de água subterrâneas constitui uma ferramenta de gestão dos recursos 

hídricos subterrâneos, tendo em vista a sua preservação quantitativa e qualitativa. O perímetro de 

proteção abrange a área limítrofe ou contígua à captação de água, cuja utilização é condicionada, de 

forma a salvaguardar a qualidade dos recursos hídricos subterrâneos utilizados, compreendendo três 

áreas, de acordo com o n.º 3 do artigo 37.º da Lei da Água: 

 “a) Zona de proteção imediata - área da superfície do terreno contígua à captação em que, para a 

proteção direta das instalações da captação e das águas captadas, todas as atividades são, por 

princípio, interditas; 

 b) Zona de proteção intermédia - área da superfície do terreno contígua exterior à zona de proteção 

imediata, de extensão variável, onde são interditas ou condicionadas as atividades e as instalações 

suscetíveis de poluírem, alterarem a direção do fluxo ou modificarem a infiltração daquelas águas, em 

função do risco de poluição e da natureza dos terrenos envolventes; 

 c) Zona de proteção alargada - área da superfície do terreno contígua exterior à zona de proteção 

intermédia, destinada a proteger as águas de poluentes persistentes, onde as atividades e instalações 

são interditas ou condicionadas em função do risco de poluição”. 

No corredor da linha elétrica foram identificados cinco polos de captações de água subterrâneas para 

abastecimento público com regimes de proteção delimitadas e publicadas (aprovadas pela Portaria n.º 

234/2013, de 23 de julho) na zona da Boa Vista como apresentado na figura seguinte. 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação da 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

 

AM22015 
Versão 01  
set-22 

312 

 

Figura 4-91 – Localização das captações públicas subterrâneas e respetivos perímetros de proteção existentes na área de 
estudo e envolvente. 

 

Além das captações subterrâneas mencionadas anteriormente, através da informação facultada pela 

APA foram identificadas outras captações subterrâneas para uso particular no corredor da linha elétrica. 

 

4.12.6.1.2. RECURSOS GEOLÓGICOS 

Do ponto de vista dos Recursos Geológicos, as bases do regime jurídico da revelação e do 

aproveitamento dos recursos geológicos existentes no território nacional, incluindo os localizados no 

espaço marítimo nacional encontram-se instituídas pela Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, que abrange os 

recursos designados por Depósitos minerais, Águas minerais naturais, Águas mineroindustriais, Recursos 

geotérmicos, Massas minerais e Águas de nascente. 

Através da análise realizada à informação disponibilizada online no site da DGEG e às plantas de 

ordenamento e condicionantes dos PDM foi possível identificar concessões mineiras, pedreiras e áreas 

de reserva e cativa, assim como categorias de espaço nas cartas de ordenamento refentes a Espaços de 
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recursos geológicos. A informação resume-se na figura seguinte, assim como a sua análise. Esta 

informação consta também no subcapítulo 4.4.6.  

 

 

Figura 4-92 - Identificação dos recursos geológicos na área em estudo do projeto (Fonte: Cartas dos PDM e informação 
disponibilizada online pela DGEG). 

 

De ressalvar que durante o hiato de tempo entre a entrega do EIA em maio até à presente revisão, o 

Pedido de Concessão Mineira MNPCDI420 (“Santiais 1”), pela empresa Sabril - Sociedade De Areias E 

Britas, LDA., na área do Parque Eólico do Corrediço, na proximidade de CO04 e CO06, não se encontra 
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nesta fase em vigor, não aparecendo na informação disponibilizada pela DGEG. 

 

 Concessões Mineiras: 

Consideram-se depósitos minerais “(…) quaisquer ocorrências minerais que, pela sua raridade, alto valor 

específico ou importância na aplicação em processos industriais das substâncias nelas contidas, se 

apresentam com especial interesse económico”, podendo para isso ser constituídas áreas de concessão 

para a sua exploração (art.º 2º da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho) e a respetiva qualificação é obtida 

mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da geologia, publicado em Diário da 

República, após parecer da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

Na área de estudo foram identificadas as seguintes concessões: 

o Concessão “Crasto Norte” (exploração de caulino), pela empresa Sorgila, S.A. (Contrato n.º 

634/2012, D.R. n.º 217, Parte C, Série II de 2012-11-09), na união de freguesias de Colmeias e 

Memória, tendo-se verificado o atravessamento do corredor de estudo da linha elétrica;; 

o Concessão mineira “Serra do Branco” MNC000165 (exploração de caulino), explorada por 

Adelino Duarte da Mota (Extrato n.º 381/2022, DR 82, Série II, 28-04), coincidente com a 

Pedreira "Pinheirinhos ou Camarinhal"; 

o Pedido de Concessão mineira “Crasto Sul” MNPC21406 (exploração de caulino), a ser explorada 

pela Sorgila, S.A. (Aviso n.º 1169/2016, DR 22, Série II, 02-02-2016). 

 

 Pedreiras: 

Consideram-se massas minerais “(…) quaisquer rochas e outras ocorrências minerais que não 

apresentem as características necessárias à qualificação como depósitos minerais”, sendo estes, por sua 

vez, “(…) quaisquer ocorrências minerais que, pela sua raridade, alto valor específico ou importância na 

aplicação em processos industriais das substâncias nelas contidas, se apresentam com especial interesse 

económico” (art.º 2º da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho) e a respetiva qualificação é obtida mediante 

despacho do membro do Governo responsável pela área da geologia, publicado em Diário da República, 

após parecer da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

O regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais/pedreiras é estabelecido pelo Decreto-

Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de 

outubro. Segundo o art.º 2.º deste diploma legal, pedreira é “(…) o conjunto formado por qualquer 

massa mineral objeto do licenciamento, pelas instalações necessárias à sua lavra, área de extração e 
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zonas de defesa, pelos depósitos de massas minerais extraídas, estéreis e terras removidas e, bem assim, 

pelos seus anexos”. 

De acordo com o art.º 45.º da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, a exploração de massas minerais fica 

vedada nas designadas zonas de defesa (relativamente a prédios, edifícios, obras, infraestruturas e 

instalações, monumentos, acidentes naturais, áreas ou locais classificados de interesse paisagístico, 

etc.), as quais devem observar as distâncias fixadas em portaria de cativação e, na falta desta, as 

constantes do Anexo II do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro (na sua redação atual), medidas a 

partir da bordadura da escavação. No caso de postes elétricos de média e alta tensão esta distância é de 

30 m. Estas zonas de defesa “(…) devem ainda ser respeitadas sempre que se pretendam implantar, na 

vizinhança de pedreiras, novas obras ou outros objetos referidos no anexo II e alheios à pedreira” (art.º 

4.º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, na sua redação atual), como é o caso dos postes 

elétricos de alta tensão. 

As pedreiras identificadas apresentam-se sumarizadas de seguida.  

o Pedreira “Cimo do Outeiro”, exploração de Argilas e Areias, pela empresa J. Umbelino Silva 

Monteiro, S.A., identificada na Planta de Condicionantes de Pombal, no limite do corredor da 

linha elétrica. A pedreira coincide com a categoria de espaço da Planta de Ordenamento do 

município Espaço de Exploração Consolidada; 

o Pedreiras "Pinheirinhos ou Camarinhal", exploração de Argila especial, e “Brejo Largo n.º 12”, 

exploração de Argila, ambas exploradas por Adelino Duarte da Mota, identificadas na Planta de 

Condicionantes de Leiria e na informação disponibilizada pela DGEG; 

 

Figura 4-93 - Pedreira dos Pinheirinhos no limite do corredor da linha elétrica em estudo. 
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o Pedreira “Crasto n.º 4”, exploração de argilas, explorada por Abílio Duarte da Mota, Lda., 

identificada na Planta de Salvaguardas de Leiria e na informação disponibilizada pela DGEG. Esta 

pedreira encontra-se em fase de adaptação, que posteriormente deverá integrar a Planta de 

Condicionantes, constituindo deste modo servidão administrativa eficaz (art.º 28.º). 

 

 

Figura 4-94 – Pedreira “Crasto n.º 4” em fase de adaptação identificada na Planta de Ordenamento - Salvaguardas no municipio 
de Leiria. 

 

As pedreiras que constam no site da DGEG (Pinheirinhos ou Camarinhal, Brejo Largo n.º 12 e Crastro n.º 

4), são pedreiras classificadas como classe 2. Segundo o Decreto-lei n.º 340/2007 estas correspondem a 

“pedreiras subterrâneas ou mistas e as que, sendo a céu aberto, tenham uma área inferior a 25ha, 

recorram à utilização, por ano, de mais de 2000kg de explosivos no método de desmonte ou excedam 

qualquer um dos seguintes limites: Área – 5ha, Profundidade de escavações – 10m, Produção – 150 000 

t/ano, Número de trabalhadores – 15.” 

De ressalvar que no caso das pedreiras recorrerem ao uso de explosivos, segundo o artigo 141º do 

Decreto Regulamentar nº1/92 de 18 de fevereiro, não é permitido o estabelecimento de linhas aéreas 

junto de instalações destinadas ao armazenamento e manipulação de produtos explosivos, sendo a 

distância mínima de 190 m para linhas de potência nominal de 60 kV. 

Atualmente, as pedreiras não aparentam estar a ser exploradas nos limites que intersectam a área de 

estudo. 

 

 Áreas de Reserva e Cativa: 

Além das concessões minerais e das pedreiras mencionadas anteriormente, foram igualmente 
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identificadas áreas de reserva e áreas cativas na área de estudo como se verifica na Figura 4-92: 

o Barracão-Pombal-Redinha atravessada pelo corredor de estudo da linha elétrica, delimitada 

pelos diplomas descritos de seguida. 

Segundo o Decreto-Regulamentar n.º 31/95, DR 270, Série I-B, 22-11-1995, a área de reserva Barracão-

Pombal-Redinha, localizada nos municípios de Leiria e Pombal, é uma das poucas áreas de interesse 

para a exploração de argilas especiais para a cerâmica que são cada vez mais raras e limitadas. Por isso, 

o decreto declara diversas áreas de reserva para efeitos de aproveitamento de argilas especiais, as 

quais, “pela sua raridade e reservas limitadas, constituem um recurso geológico de especial interesse 

para a economia nacional e regional”. No art.º 2.º do presente decreto refere na alínea 1 que nestas 

áreas ficam “sujeitas a parecer favorável da Delegação Regional da Indústria e Energia do Centro, 

nomeadamente nos termos e para os efeitos do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de novembro, todas as 

acções de ocupação do solo susceptíveis de impedir ou prejudicar aquela exploração e, em especial, as 

seguintes: 

a) Construção ou ampliação de edifícios destinados a fins comerciais, industriais, agrários, 

habitacionais ou outros; 

b) Construção ou ampliação de infra-estruturas conexas com os mesmos fins, de interesse quer 

público quer particular". 

Mais informa na alínea 2, que os “actos administrativos que licenciem, aprovem ou autorizem a 

realização de acções de ocupação do solo previstas no número anterior sem observância do que nele se 

dispõe ficam sujeitos ao regime de invalidade estabelecido nos n.os 1 e 2 do artigo 52.º do Decreto-Lei 

n.º 445/91, de 20 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro”. 

 

Relativamente à Área Cativa, estas destinam-se à exploração de pedreiras situadas nas zonas de Pombal 

e de Barracão, decretada através da Portaria n.º 448/90, DR 137, Série I, 16-06-1990, no qual o diploma 

considera que nestas zonas ocorrem jazidas de argilas com qualidades refractárias de grande interesse 

para a indústria cerâmica nacional e por isso sejam ressalvados os direitos adquiridos.  

 

“Espaço de Recursos Geológicos” 

Além das áreas arteriormente descritas, foi identificado também a categoria de espaço “Espaço de 
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Recursos Geológicos (Área de Exploração Complementar)” na Planta de Ordenamento de Pombal na 

área de estudo do Parque Eólcio do Corrediço, e a categoria de espaço “Espaços Afetos à Exploração de 

Recursos Geológicos” na Planta de Ordenamento de Leiria. A sua análise é feita no âmbito dos Planos 

Diretor Municipal, no Quadro 4-71. 

 

Relativamente à análise das normas que constam nos PDM e que se referem aos Recursos Geológicos 

no geral, o regulamento de Pombal refere no seu artigo 23.º (Prospeção e pesquisa de recursos 

geológicos) as competências legais para o conhecimento e valorização dos recursos hidrogeológicos, os 

recursos minerais e os recursos geotérmicos, onde através de “ponderação entre os benefícios 

esperados e os eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e 

funcional da área em causa, ser admitidas:  

 a) Em todas as classes de espaço, para os recursos hidrogeológicos;  

 b) Em todas as classes de espaço, à exceção dos aglomerados urbanos, aglomerados rurais e áreas 

de edificação dispersa e numa faixa de 50 metros relativamente a estes, para os recursos minerais.  

2 — Excetuam-se do definido no número anterior, as áreas integradas nas áreas fundamentais da 

Estrutura Ecológica Municipal”. 

Relativamente ao PDM de Leiria, é apresentado na Planta de Ordenamento-Salvaguardas uma área 

denominada de “Pedreiras em fase de adaptação” pertencente aos Recursos Geológicos no corredor de 

estudo da linha elétrica. Segundo o regulamento, art.º 28.º:  

“1 — As explorações de recursos geológicos de domínio privado compreendem as pedreiras em fase de 

adaptação.  

2 — Salvo legislação específica em contrário, a urbanização deve cumprir com o regime jurídico da 

pesquisa e exploração de massas minerais.  

3 — A adaptação das pedreiras, após instituída, passa a integrar automaticamente a Planta de 

Condicionantes -Outras Condicionantes, constituindo deste modo servidão administrativa eficaz.” 

 

A informação recolhida consta do Desenho n.º 016 e 018 (Volume 3). 

 

4.12.6.1.3. RECURSOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS 

O regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN) encontra-se estabelecido no Decreto-Lei n.º 

73/2009, de 31 de março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de 
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setembro, que vem articular o regime da RAN com o quadro estratégico e normativo constante no 

Programa de Desenvolvimento Rural (PDR), no Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

Território (PNPOT), na Estratégia Nacional para as Florestas e demais instrumentos de gestão territorial 

relevantes, nomeadamente planos regionais de ordenamento do território e planos setoriais. Segundo o 

diploma atual, “a RAN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial 

especial, que estabelece um conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do solo, 

identificando quais as permitidas tendo em conta os objetivos do presente regime nos vários tipos de 

terras e solos”. 

Estas áreas devem ser afetas à atividade agrícola e são consideradas áreas non aedificandi, onde “são 

interditas todas as ações que diminuam ou destruam as potencialidades para o exercício da atividade 

agrícola das terras e solos da RAN” (art.º 21.º). Contudo, “são excecionalmente permitidas utilizações 

não agrícolas, consideradas compatíveis com os objetivos de proteção da atividade agrícola, mediante 

parecer prévio vinculativo ou comunicação prévia à entidade regional da RAN territorialmente 

competente”, ao que no regime se refere no artigo 22º, n.º 1 que, “as utilizações não agrícolas de áreas 

integradas na RAN só podem verificar-se quando, cumulativamente, não causem graves prejuízos para 

os objetivos” da RAN e “não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às 

componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se nas terras e solos 

classificadas como de menor aptidão, e quando estejam em causa”, conforme alínea “d) instalações ou 

equipamentos para produção de energia a partir de fontes de energia renováveis” e conforme alínea “l) 

Obras de construção, requalificação ou beneficiação de infraestruturas públicas rodoviárias, ferroviárias, 

aeroportuárias, de logística, de saneamento, de transporte e distribuição de energia elétrica, de 

abastecimento de gás e de telecomunicações, bem como outras construções ou empreendimentos 

públicos ou de serviço público”. 

Por sua vez na Portaria nº 162/2011, de 18 de abril, são fixados os limites e condições a observar para a 

viabilização de utilizações não agrícolas em solos da RAN, que como referido, pode ser dado parecer 

favorável às alíneas anteriores desde que verificadas as seguintes situações: 

o Para a alínea d):  

“a) Não exista alternativa de localização económica e tecnicamente viável em áreas não 

integradas na RAN, a justificar pelo requerente; 

b) Seja adaptada à topografia do terreno, não podendo implicar operações de aterro ou 
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escavação; 

c) Seja respeitada a drenagem natural dos terrenos, garantindo a minimização da contaminação 

dos solos e a sua degradação; 

d) Sejam definidas medidas de recuperação dos solos a executar durante as fases de construção, 

exploração e desativação, garantindo a reposição dos solos à situação original através da 

remoção de todos os anexos no final do prazo da autorização, bem como a recuperação da área 

de intervenção, devendo para tal ser apresentado projeto específico para parecer prévio da DRAP 

territorialmente competente”. 

o Para a alínea l) 

“a) Sejam justificadas pelo requerente a necessidade e a localização da obra; 

b) O projeto da obra contemple, obrigatoriamente, medidas de minimização quanto à ocupação 

da área da RAN e quanto às operações de aterro e escavação, na medida da sua viabilidade 

técnica e económica; 

c) Em zonas ameaçadas pelas cheias, se não constituir ou contiver elementos que funcionem como 

obstáculo à livre circulação das águas”. 

As áreas de RAN identificadas na área de estudo tiveram por base a informação contida na Planta de 

Condicionantes dos PDM do concelho de Pombal e Leiria. Verifica-se pela análise do Desenho n.º 012 

(Volume 3), que a área de estudo do Parque Eólico atravessa áreas RAN, totalizando 1,22 ha. 

Relativamente ao corredor da linha elétrica, o atravessamento de áreas RAN totaliza 156,24 ha. 

 

O regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola rege-se pelo Decreto-Lei n.º 269/82, de 

10 de julho, com a redação conferida pelos Decretos-Lei n.º 86/2002, de 6 de abril, e n.º 169/2005, de 

26 de setembro. De acordo com o n.º 1 do art.º 95.º deste regime jurídico, “são proibidas todas e 

quaisquer construções, atividades ou utilizações não agrícolas de prédios ou parcelas de prédios das 

áreas beneficiadas, exceto as que, nos termos dos regulamentos provisório e definitivo da obra, forem 

admitidas como complementares da atividade agrícola”, sendo, a Direção Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGADR) a entidade responsável pela verificação do cumprimento deste regime 

jurídico. 

Por outro lado, “as áreas beneficiadas por obras de aproveitamento hidroagrícola não inseridas em solo 
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urbano identificado nos planos territoriais de âmbito intermunicipal ou municipal são classificadas como 

RAN” (art.º 8.º do Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de março, na sua redação atual), passando a estar 

também sujeitas a este regime jurídico, já analisado anteriormente. 

Na elaboração do presente projeto, foram consultadas as entidades DGADR e DRAP a fim de aferir a 

existência de infraestruturas desta natureza e demais áreas relavantes. A DGADR informou, conforme 

respeitvo anexo 2, que “o projeto não interfere com quaisquer áreas, estudos ou projetos no âmbito da 

DGDAR”. Quanto à DRAP não foi obtido nenhuma resposta por parte da entidade. Ainda assim através 

da Planta de Condicionantes de Pombal foi possível identificar, a existência de um Aproveitamento 

Hidroagrícola no corredor de estudo da linha elétrica, o aproveitamento Hidroagrícola Quinta dos 

Claros, totalizando 12,84 ha. Desta forma, deverá a entidade que a tutela ser consultada para obtenção 

de parecer, ao abrigo do regime jurídico dos aproveitamentos hidroagrícolas, por forma a garantir que o 

projeto não colide com a localização das diversas infraestruturas e equipamentos associados.  

 

Figura 4-95 - Localização do AH da Quinta dos Claros. 

 

O Regime Florestal “compreende o conjunto de disposições destinadas a assegurar não só a criação, 

exploração e conservação da riqueza silvícola sob o ponto de vista da economia nacional, mas também o 

revestimento florestal dos terrenos cuja arborização seja de utilidade pública e conveniente ou 

necessária para o bom regime das águas e defesa das várzeas, para a valorização das planícies ardidas e 

benefício do clima, ou para a fixação e conservação do solo, nas montanhas e das areias do litoral 

marítimo”. No corredor da linha elétrica verifica-se a ocorrência de Regime Florestal Parcial da Mata das 

Quintas.  
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Figura 4-96 - Áreas florestais incluidas no Regime florestal no corredor da linha elétrica. 

 

O sobreiro e a azinheira são espécies que representam um recurso renovável de extrema importância 

económica, a nível nacional e local, desempenhando um importante papel na conservação do solo, na 

regularização do ciclo hidrológico e na qualidade da água. 

O regime jurídico de proteção ao sobreiro e à azinheira rege-se pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de 

maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, determinando que o corte ou arranque 

de sobreiros e azinheiras, em povoamento ou isolados, carece de autorização do Instituto da 

Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) ou das Direções Regionais de Agricultura, exceto os que se 

encontram previstos no plano de gestão florestal aprovado pela DGF sendo apenas necessário 

comunicação prévia. Nos restantes casos, que carece de autorização, podem ser autorizados nas 

seguintes situações: 

a) em desbaste, com vista à melhoria produtiva dos povoamentos; 

b) em cortes de conversão que visem a realização de empreendimentos de imprescindível utilidade 

pública ou de empreendimentos agrícolas com relevante e sustentável interesse para a 

economia local, bem como para alteração do regime de exploração para talhadia; 

c) por razões fitossanitárias, nos casos em que as características de uma praga ou doença o 

justifiquem”. 

O referido regime introduz ainda o recurso a medidas compensatórias no caso de cortes autorizados “de 

forma a garantir que a área daquelas espécies não seja afetada, e inibe-se por 25 anos a afetação do 

solo a outros fins”. A inibição de alteração do solo (art.º 4.º) centra-se em áreas ocupadas por 

povoamento de sobreiro ou azinheira e as que tenham sofrido conversões por terem sido percorridos 
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por incêndios, terem sido realizados cortes ou arranques não autorizados, ou ainda nos casos em que 

tenha ocorrido “uma anormal mortalidade ou depreciação do arvoredo em consequência de ações ou 

intervenções por qualquer forma prejudiciais que determinaram a degradação das condições vegetativas 

ou sanitárias do povoamento”. 

É igualmente importante ter em atenção o disposto no n.º 8 do art.º 13º do Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28 de junho (na sua redação atual), segundo o qual “quando as faixas de gestão de combustíveis e os 

mosaicos de parcelas ocorram em áreas ocupadas por sobreiros e azinheiras, o ICNF, I.P., pode autorizar 

desbastes com o objetivo de reduzir a continuidade dos combustíveis”. 

Apesar de não terem sido identificadas estas espécies nas Cartas de Ordenamento e de Condicionantes 

dos municípios abrangidos, a sua análise é importante na medida em que devem ser salvaguardadas 

estas espécies uma vez que foi confirmada a sua presença nomeadamente na área de estudo do Parque 

Eólico. 

 

O regime jurídico de proteção dos povoamentos florestais percorridos por incêndios encontra-se 

previsto no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, tendo sido alterado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, 

de 12 de março e pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto que procede à quinta alteração ao Decreto-Lei 

n.º 124/2006, de 28 de junho alterando o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

De acordo com este regime, “estabelece, no seu artigo 1.º, a proibição, pelo prazo de 10 anos, de várias 

ações nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, em áreas não classificadas 

nos planos municipais de ordenamento do território como solos urbanos”, entre os quais ações como a 

realização de obras de construção de quaisquer edificações, o estabelecimento de quaisquer novas 

atividades que possam ter um impacte ambiental negativo e substituição de espécies florestais por 

outras técnica e ecologicamente desadequadas (art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, 

na sua redação atual). Além do mais, ficam igualmente proibidas durante o mesmo período a realização 

de operações de loteamento, a realização de obras de urbanização e a realização de obras de 

reconstrução ou de ampliação das edificações existentes. 

Contudo, as proibições referidas podem ser levantadas perante o despacho conjunto dos ministros da 

sua tutela (Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território e do Ministro da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas), a pedido dos interessados ou da câmara, durante o prazo de um 

ano após a data de ocorrência do incêndio. 
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Ainda assim, caso sejam ações de interesse público ou um empreendimento com interesse geral 

relevante, todas as proibições podem ser levantadas, mediante o reconhecimento por despacho 

conjunto dos Ministros enunciados anteriormente e do membro competente em razão da matéria do 

Governo. 

Entretanto, o Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro (na sua redação atual, dada pelo DL n.º 119-

A/2021, de 22 de dezembro) que estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR), 

revoga o Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, na sua redação atual, pelo que deixa de ser aplicável 

o regime jurídico dos povoamentos percorridos por incêndios. 

Ainda assim, apresenta-se na área em estudo as áreas percorridas por incêndios florestais nos últimos 

10 anos, considerando o período compreendido entre 2011 e 2020 segundo a informação 

disponibilizada pelo ICNF, na área do Parque Eólico do Corrediço e no corredor da linha elétrica de 

ligação à subestação de Andrinos, nomeadamente em 2011, 2012, 2019 e 2020, como se apresenta na 

Figura 4-97.  
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Fonte: ICNF, dados compreendidos entre 2011 e 2020. Base: DGT, Carta de Portugal Continental 1:50.0000) 

Figura 4-97- Identificação das áreas ardidas nos últimos 10 anos intersectadas. 

 

4.12.6.1.4. RECURSOS ECOLÓGICOS 

O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) foi estabelecido no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 

22 de agosto, alterado e republicado sucessivamente, sendo o diploma Decreto-Lei 124/2019, de 28 de 

Agosto a sua quarta alteração, o qual aprova as orientações estratégicas de âmbito nacional e regional 

(revisão aprovada pela Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro) previstas no regime jurídico da REN, 

articulando-se “com o quadro estratégico e normativo estabelecido no Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território, nos programas regionais de ordenamento do território e nos programas 

setoriais e especiais relevantes”, como a Rede Natura 2000 e a Lista Nacional de Sítios. 

A REN, tal como a RAN, é uma restrição de utilidade pública, à qual é aplicada um regime territorial de 

forma a contribuir para a ocupação e usos sustentáveis do território, identificando os usos e ações 

compatíveis com os objetivos do regime: 
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“a) Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e processos biofísicos 

associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre, que asseguram bens e serviços ambientais 

indispensáveis ao desenvolvimento das atividades humanas; 

b) Prevenir e reduzir os efeitos da degradação das áreas estratégicas de infiltração e de recarga de 

aquíferos, dos riscos de inundação marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e de movimentos de 

massa em vertentes, contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas e acautelando 

a sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens; 

c) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação da 

Natureza; 

d) Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda Territorial da União 

Europeia nos domínios ecológico e da gestão transeuropeia de riscos naturais”. 

No art.º 20.º do diploma atual, encontra-se definido os diversos usos e ações de iniciativa publica ou 

privada que são interditos nas áreas incluídas na REN, traduzindo-se em operações de loteamento, 

obras de urbanização, construção e ampliação, vias de comunicação, escavações e aterros ou destruição 

do revestimento vegetal, desde que não estejam incluídas nas ações necessárias ao 

desenvolvimento/exploração dos espaços agrícolas e florestais. No seguimento do mesmo artigo, é 

possível constatar que existem exceções ao disposto anteriormente, ou seja, excetuam-se deste “os 

usos e as ações que sejam compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de 

prevenção e redução de riscos naturais das áreas integradas em REN” e que, cumulativamente, não 

coloquem em causa as funções das respetivas áreas (anexo I) e estejam isentos de qualquer tipo de 

procedimento ou sujeitos à realização de comunicação prévia conforme o anexo II, realizada à comissão 

de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR) competente, fazendo-se acompanhar por 

elementos previstos na portaria mencionada mais à frente. 

Ainda assim, nas “áreas da REN podem ser realizadas as ações de relevante interesse público que sejam 

reconhecidas como tal por despacho do membro do Governo responsável pelas áreas do ambiente e do 

ordenamento do território e do membro do Governo competente em razão da matéria, desde que não se 

possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN” (art.º 21.º). 

Neste contexto, terá de se demonstrar que os usos e ações do projeto em apreço não colocam em causa 

os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 
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integradas em REN. 

Nos concelhos abrangidos pela área de estudo, a delimitação das áreas de REN encontra-se aprovada 

pelos diplomas descritos no quadro seguinte: 

Quadro 4-75 – Diplomas que aprovam a REN nos municipios em estudo. 

CONCELHO DIPLOMA EM VIGOR 

Pombal Portaria n.º 38/2015, de 17 de fevereiro (DR 33, I-S, 2015.02.17) – Delimitação. 

Leiria 
Aviso n.º 4221/2020, de 11 de março (DR 50, II-S, 2020.03.11) – 1ª Alteração; 
Despacho n.º 6692/2019, de 26 de julho (DR 142, II-S, 2019.07.26) – 1ª Correção Material; 
Portaria n.º 26/2016, de 15 de fevereiro (DR 31, I-S, 2016.02.15) – Delimitação. 

 

Como a atualização do regime jurídico da REN é mais recente que a data de publicação das respetivas 

cartas de REN dos concelhos abrangidos, considerou-se a seguinte correspondência, de acordo com o 

Anexo IV do RJREN: 

- “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” inclui as áreas definidas como 

“Cabeceiras das linhas de água” e “Áreas de máxima infiltração”; 

- “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” substitui a antiga “Áreas com risco de erosão”. 

 

Verifica-se a interferência do Projeto com as diferentes tipologias do atual RJREN, listadas no quadro 

seguinte, podendo ser observadas no Desenho n.º 019 (Volume 3). As áreas de REN intersetadas 

totalizam 162,94 ha na área de estudo do Parque Eólico e 359,05 ha no corredor da linha elétrica. Estes 

valores incluem a contabilização dos Cursos de água e respetivos leitos e margens considerando a 

margem dos 10 m ao curso. 

Quadro 4-76 – Tipologias de REN identificadas na área de estudo. 

TIPOLOGIAS DA CARTA DE 
REN 

ÁREAS DE REN INTERSECTADAS (HA) 
ÁREA TOTAL 

(HA) ÁREA DE ESTUDO DO PARQUE 
EÓLICO 

CORREDOR DA LINHA ELÉTRICA 

Cursos de água e respetivos 
leitos e margens 

3,77 21,03 24,8 

Áreas de elevado risco de 
erosão hídrica do solo 

140,34 133,27 273,61 

Áreas estratégicas de 
infiltração e de proteção e 

recarga de aquíferos 

18,83 86,82 105,65 

Zonas ameaçadas pelas 
cheias 

- 72,33 72,33 

ÁREA TOTAL (HA) 162,94 359,05 - 

 

Como podemos observar pelo quadro anterior, as tipologias “Áreas de elevado Risco de Erosão Hídrica 
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do Solo” e as “Áreas Estratégicas de Infiltração e de Proteção e Recarga de Aquíferos” são as áreas mais 

intersetadas tanto pela área de estudo do Parque Eólico de Corrediço, como pelo corredor da linha 

elétrica. 

As diferentes tipologias de REN podem ser agrupadas em três grandes grupos: áreas relevantes para a 

sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre, áreas de prevenção de riscos naturais e áreas de 

proteção do litoral, este último grupo não será abordado por não ter sido identificado na área de estudo 

em questão. 

As tipologias de REN designadas como “Cursos de água e respetivos leitos e margens” e “Áreas 

Estratégicas de Infiltração e de Proteção e Recarga de Aquíferos” estão incluídas na Sustentabilidade do 

Ciclo da Água por serem relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre devido às suas 

caraterísticas naturais (solo e formações geológicas) favoráveis à ocorrência de infiltração e recarga 

natural dos aquíferos. E, também, devido ao interesse de salvaguardar, prevenir e/ou evitar a 

deterioração da quantidade e qualidade da água. 

As Áreas de Prevenção de Riscos Naturais incluem as tipologias da REN “Zonas Ameaçadas pelas Cheias” 

(“áreas suscetíveis de inundação por transbordo de água do leito dos cursos de água e leito dos estuários 

devido à ocorrência de caudais elevados e à ação combinada de vários fenómenos hidrodinâmicos 

característicos destes sistemas”) e as “Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo” (“são as áreas 

que, devido às suas características de solo e de declive, estão sujeitas à erosão excessiva de solo por 

ação do escoamento superficial”). 

Apresenta-se no quadro seguinte segundo o RJREN nos termos do artigo 20.º, n.º 3, alínea a) as funções 

de cada uma das tipologias identificadas transpondo do seu Anexo I - Definições e critérios de 

delimitação de cada uma das áreas referidas e funções respetivamente desempenhadas. A análise da 

compatibilidade dos elementos do projeto com as funções da REN é feita no subcapítulo 6.12. 
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Quadro 4-77 Tipologias intersectadas pelos elementos do projeto e suas funções respetivamente desempenhadas (Anexo I do 
DL). 

TIPOLOGIAS DA CARTA DE 
REN 

FUNÇÕES ESPECIFICAS 
“podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as 

seguintes funções”: 

Su
st

e
n

ta
b

ili
d

a
d

e
 d

o
 C

ic
lo

 H
id

ro
ló

gi
co

 T
e

rr
e

st
re

 Cursos de água 
e respetivos 

leitos e margens 

i) Assegurar a continuidade do ciclo da água;  
ii) Assegurar a funcionalidade hidráulica e hidrológica dos cursos de água;  
iii) Drenagem dos terrenos confinantes;  
iv)Controlo dos processos de erosão fluvial, através da manutenção da vegetação ripícola;  
v) Prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a redução da secção de vazão e 

evitando a impermeabilização dos solos;  
vi) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna;  
vii) Interações hidrológico-biológicas entre águas superficiais e subterrâneas, nomeadamente a 

drenância e os processos físico-químicos na zona hiporreica. 

Áreas 
estratégicas de 
infiltração e de 

proteção e 
recarga de 
aquíferos 

i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento 
sustentável dos recursos hídricos subterrâneos; 

ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água; 
iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes da 

água subterrânea, com particular incidência na época de estio; 
iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de 

contaminação e sobrexploração dos aquíferos; 
v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e estuarinos; 
vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente nos 

aquíferos cársicos, como por exemplo assegurando a conservação dos invertebrados que 
ocorrem em cavidades e grutas e genericamente a conservação de habitats naturais e das 
espécies da flora e da fauna. 

vii) Assegurar condições naturais de receção e máxima infiltração das águas pluviais nas 
cabeceiras das bacias hidrográficas e contribuir para a redução do escoamento e da erosão 
superficial. 

Á
re

as
 d

e
 P

re
ve

n
çã

o
 d

e
 R

is
co

s 

N
at

u
ra

is
 

Zonas 
ameaçadas 
pelas cheias 

i) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens; 
ii) Garantia das condições naturais de infiltração e retenção hídrica; 
iii) Regulação do ciclo hidrológico pela ocorrência dos movimentos de transbordo e de retorno 

das águas; 
iv) Estabilidade topográfica e geomorfológica dos terrenos em causa; 
v) Manutenção da fertilidade e capacidade produtiva dos solos inundáveis. 

Áreas de 
elevado risco de 
erosão hídrica 

do solo 

i) Conservação do Recurso solo; 
ii) Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos; 
iii) Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento do 

escoamento superficial; 
iv) Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o assoreamento 

das massas de água. 
 

Nos termos do art.º 20.º e do Anexo II (Usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção 

ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN) do atual 

regime, reproduz-se no quadro abaixo a compatibilidade para cada uma das ações/atividades dos 

elementos do projeto face às tipologias identificadas. 
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Quadro 4-78 – Usos e Ações compatíveis com as tipologias de REN identificadas na área de estudo. 

USOS E AÇÕES COMPATÍVEIS COM 
OS OBJETIVOS DE PROTEÇÃO 
ECOLÓGICA E AMBIENTAL E DE 
PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE 
RISCOS NATURAIS DE ÁREAS 
INTEGRADAS NA REN 

TIPOLOGIA 

SUSTENTABILIDADE DO CICLO DA ÁGUA PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS 

CURSOS DE 
ÁGUA E 

RESPETIVOS 
LEITOS E 

MARGENS 

ÁREAS 
ESTRATÉGICAS DE 
INFILTRAÇÃO E DE 

PROTEÇÃO E 
RECARGA DE 
AQUÍFEROS 

ÁREAS DE ELEVADO 
RISCO DE EROSÃO 

HÍDRICA E DO SOLO 

ZONAS AMEAÇADAS 
PELAS CHEIAS 

I - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO 

d) Pequenas construções de apoio 
aos setores da agricultura e 

floresta, ambiente, energia e 
recursos geológicos, 

telecomunicações e indústria e 
pesca, cuja área de implantação 

seja igual ou inferior a 30 m2. 

Interdito nos 
termos do artigo 

20.º 
Isentos de comunicação prévia 

Sujeito a comunicação 
prévia 

II - INFRAESTRUTURAS 

f) Produção e distribuição de 
eletricidade a partir de fontes de 

energia renováveis. 
Sujeito a comunicação prévia 

i) Redes elétricas aéreas de alta e 
média tensão, excluindo 

subestações. 

Interdito nos 
termos do artigo 

20.º 

Sujeito a comunicação prévia 
 

m) Redes subterrâneas elétricas e 
de telecomunicações e condutas 

de combustíveis, incluindo postos 
de transformação e pequenos 
reservatórios de combustíveis. 

Sujeito a comunicação prévia 

Sujeito a comunicação 
prévia  

- são admitidas apenas 
as redes. 

n) Pequenas beneficiações de vias 
e de caminhos existentes, sem 

novas impermeabilizações. 
Isentos de comunicação prévia 

o) Melhoramento, alargamento de 
plataformas e de faixas de 

rodagem e pequenas correções de 
traçado de vias e de caminhos 

públicos existentes. 

Isentos de comunicação prévia 

 

A Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, define as condições e requisitos a que ficam sujeitos os 

usos e ações compatíveis com os objetivos das áreas integradas em REN e os elementos instrutórios dos 

procedimentos administrativos previstos no regime jurídico, bem como os usos e ações que carecem de 

parecer obrigatório e vinculativo da Agência Portuguesa do Ambiente. 

De acordo com o Anexo I da referida Portaria, Condições e requisitos para a admissão dos usos e ações 

referidas n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto na redação atual, nas 

zonas ameaçadas pelas cheias, a pretensão pode ser admitida se estiver assegurada a livre circulação de 

águas (art.º 3.º). Para as restantes ações apresentam-se no quadro seguinte. 
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Quadro 4-79 - Condições e requisitos para a admissão dos usos e ações dado pelo Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 de 
dezembro. 

USOS E AÇÕES COMPATÍVEIS COM OS OBJETIVOS DE PROTEÇÃO 
ECOLÓGICA E AMBIENTAL E DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE RISCOS 

NATURAIS DE ÁREAS INTEGRADAS NA REN 
PORTARIA – ANEXO I 

I -
 O

B
R

A
S 

D
E 

C
O

N
ST

R
U

Ç
Ã

O
, 

A
LT

ER
A

Ç
Ã

O
 E

 
A

M
P

LI
A

Ç
Ã

O
 

d) Pequenas construções de apoio aos setores da 
agricultura e floresta, ambiente, energia e recursos 

geológicos, telecomunicações e indústria e pesca, cuja 
área de implantação seja igual ou inferior a 30 m2. 

Sem requisitos específicos. 

II
 -

 IN
FR

A
ES

TR
U

TU
R

A
S 

f) Produção e distribuição de eletricidade a partir de 
fontes de energia renováveis. 

Sem requisitos específicos. 

i) Redes elétricas aéreas de alta e média tensão, 
excluindo subestações. 

Sem requisitos específicos. 

m) Redes subterrâneas elétricas e de 
telecomunicações e condutas de combustíveis, 
incluindo postos de transformação e pequenos 

reservatórios de combustíveis. 

A pretensão pode ser admitida se for garantida a 
reposição das camadas de solo removidas e assegurado 
o adequado tratamento paisagístico. 

n) Pequenas beneficiações de vias e de caminhos 
existentes, sem novas impermeabilizações. 

Sem requisitos específicos. 

o) Melhoramento, alargamento de plataformas e de 
faixas de rodagem e pequenas correções de traçado 

de vias e de caminhos públicos existentes. 
Sem requisitos específicos. 

 

Não obstante e apesar de não se identificar a tipologia “Áreas de Instabilidade de Vertentes” em 

Pombal, na Planta de Ordenamento (Recursos Geológicos e Suscetibilidade de Movimentos de Massa 

em Vertentes) é possível verificar a interferência da área em estudo com a categoria Suscetibilidade a 

Movimento de Massa em Vertentes apresentado na Figura 4-98. 
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Fonte: Planta de Ordenamento - Recursos Geológicos e Suscetibilidade de Movimentos de Massa em Vertentes de 

Pombal. 

Figura 4-98 - Intersecção do projeto com as áreas de Suscetibilidade a Movimento de Massa em Vertentes. 

 

O regulamento do concelho em causa apresenta as seguintes disposições quanto a estas áreas no seu 

art.º 14.º: 

“a) Os projetos respeitantes a operações urbanísticas, com exceção das obras de escassa relevância 

urbanística, devem ser acompanhados de uma avaliação geotécnica elaborada por técnico legalmente 

habilitado e de eventuais medidas mitigadoras de ocorrências;  

(…) 

c) As alterações do coberto vegetal, da topografia do terreno com recurso a escavação ou aterro, ou da 

drenagem de águas pluviais, só serão autorizadas desde que seja devidamente demonstrado não 

provocarem movimentos de massa em vertentes; 

d) A construção de novas estruturas deve ser precedida da respetiva estabilização dos taludes”. 

 

4.12.6.1.5. EQUIPAMENTOS 

No caso dos equipamentos, foi possível identificar a servidão respeitante à Defesa nacional - instalações 

militares. As instalações militares possuem zonas de proteção, com vista a garantir não só a sua 

segurança no exercício da sua atividade, mas também a segurança de pessoas e bens nas zonas 

confinantes. 
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Na área da subestação de Andrinos abrangida pelo corredor da linha elétrica é possível verificar a 

sobreposição do corredor com a área de desobstrução da Base Aérea n.º 5 de Monte Real definida pelo 

Decreto n.º 41793, de 8 de agosto de 1958 (Diário do Governo n.º 173/1958, Série I de 1958-08-08). No 

decreto, art.º 7.º, refere não ser “permitido a existência de qualquer plantações, estruturas, fios ou 

cabos aéreos e outros obstáculos, fixos ou móveis, cujas alturas excedam as cotas nele indicadas para as 

zonas em patamar ou as calculadas para as zonas de cota variável”, contudo, “as construções de 

edifícios ou outros obstáculos que não excedam as cotas indicadas no artigo 7.º não carece de 

autorização prévia da autoridade militar competente, exceto se (…) ou no caso de se tratar (…), cabos de 

alta tensão (…).” 

 

4.12.6.1.6. INFRAESTRUTURAS 

A constituição de servidões quanto ao abastecimento de água e drenagem de águas residuais segue o 

disposto no Decreto-Lei n.º 34021, de 11 de novembro de 1944, declarando de utilidade pública, as 

pesquisas, estudos e trabalhos de abastecimento de águas potáveis ou de saneamento de aglomerados 

populacionais. Este diploma é conjugado com o regime geral de constituição de servidões que resulta do 

Código das Expropriações aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, na sua redação atual. 

Caso as infraestruturas em causa integrem candidaturas beneficiárias de cofinanciamento comunitário, 

nomeadamente as previstas no Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas 

Residuais (PEAASAR II), ou as financiadas pelo Fundo de Coesão, as correspondentes servidões também 

são consideradas de utilidade pública, seguindo o regime especial criado pelo Decreto-Lei nº 123/2010, 

de 12 de novembro em conjunto com o Código de Expropriações. “Em qualquer caso, o despacho 

ministerial que constitui a servidão, mencionando a largura e o comprimento da faixa de servidão e 

estabelece os condicionamentos (ónus ou encargos) a observar”. 

Além disso, a constituição da servidão depende da licença prévia de captação de águas para 

abastecimento público emitida pela ARH territorialmente competente e da aprovação prévia do projeto 

pelo Presidente da ERSAR. 

Através da consulta da Planta de Ordenamento (Equipamentos e Infraestruturas) de Pombal, foi possível 

identificar condutas adutoras (existente e proposta) e coletores de água residuais (existentes) na área 

de estudo do Parque Eólico e no corredor da linha elétrica. Segundo o art.º 37.º do regulamento: 

“1 — Tendo por finalidade a proteção das infraestruturas públicas de abastecimento de água e de 

drenagem de águas residuais é interdita a edificação:  
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 (…)  

 b) Numa faixa de 3 metros de largura medida para cada um dos lados das condutas adutoras ou 

dos coletores;  

 (…)  

2 — Na faixa de 1,50 metros de largura medida para cada um dos lados do eixo longitudinal das 

adutoras ou coletores não é permitido mobilizar o solo a mais de 0,50 metros de profundidade e plantar 

árvores e arbustos cuja raiz atinja profundidades superiores a 0,40 metros”. 

Identificou-se também um Reservatório (existente) na mesma planta do município, que segundo o 

regulamento, é interdita a edificação “numa faixa de 15 metros de largura medida a partir dos limites  

exteriores dos reservatórios de água”. 

 

Figura 4-99 - Reservatório de água no município de Pombal, no corredor da linha elétrica. 

 

Quanto ao corredor da linha elétrica, concelho de Leiria, através da Planta de Ordenamento 

(Salvaguarda) foram identificadas Condutas Adutoras (existentes e projetadas) e Coletores de Águas 

Residuais (existentes), as primeiras pertencentes à SMAS e as segundas à SIMLIS. Que segundo o 

regulamento, art.º 32.º (Infraestruturas): 

“1 — A construção de edificações, vias de comunicação e outras infraestruturas, sob linhas elétricas 

propostas, fica condicionado a prévio parecer da entidade competente. 

(…) 
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6 — Quaisquer trabalhos ou atividades a desenvolver numa faixa de 3 metros de largura medida para 

cada um dos lados da conduta adutora projetada, fica condicionado a prévio parecer da entidade 

competente. 

7 — É interdita a execução de edificações numa faixa de 5 metros de largura, medida para cada um dos 

lados da conduta adutora ou do emissário existente, salvo em casos devidamente justificados. 

8 — É interdita a plantação de árvores, numa faixa de 10 metros, medida para cada um dos lados da 

conduta adutora ou do emissário existente. 

9 — Excetuam-se do número anterior as zonas residenciais nas quais a faixa de respeito deverá ser 

analisada caso a caso, não devendo ser inferior a 1,5 metros”. 

Além do mais, foi também identificado infraestruturas como Reservatório, Estações Elevatória de Água 

(EEA) e Estações de Tratamento de Água Existentes (ETA) no corredor da linha elétrica. Segundo o 

regulamento: 

“3 — É interdita a execução de edificações a menos de 50 metros medidos a partir do limite exterior dos 

edifícios das estações de tratamento. 

4 — É interdita a execução de edificações a menos de 5 metros medidos a partir do limite exterior dos 

edifícios das estações elevatórias. 

5 — É interdita a execução de edificações e a plantação de árvores a menos de 15 metros medidos a 

partir do limite exterior dos edifícios dos reservatórios e para os reservatórios propostos quaisquer 

trabalhos ou atividades a desenvolver na referida faixa fica condicionado a prévio parecer da entidade 

competente”. 
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Figura 4-100 - ETA, EEA e Reservatório de água no corredor da linha elétrica. 

 

As servidões administrativas no que toca às infraestruturas de produção, transporte e distribuição de 

energia elétrica, seguem o estabelecido no Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de novembro de 1960 

(Estabelece o regime aplicável à rede elétrica nacional), Decreto-Lei n.º 26852, de 30 de julho de 1936 

(Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, alterado pelo Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de 

junho) e no Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto (na sua redação atual, Regime Jurídico aplicável 

às atividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de eletricidade). 

Além disso, é apresentado no Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro (RSLEAT - 

Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão, as faixas de proteção para a rede de 

transporte e para a rede de distribuição. Segundo o art.º 5.º do diploma, as linhas devem ser 

estabelecidas “de modo a eliminar todo o perigo previsível para as pessoas e a acautelar de danos os 

bens materiais, não devendo perturbar a livre e regular circulação nas vias públicas ou particulares, nem 

afetar a segurança do caminho de ferro, prejudicar outras linhas de energia ou de telecomunicação ou 

causar danos às canalizações de água, gás ou outras”. De acordo com o art.º 28.º, “com vista a garantir 

a segurança de exploração das linhas e para efeitos de aplicação do número seguinte, a zona de 

proteção terá a largura máxima de: 
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a) 15 m, para linhas de 2.ª classe (1,5 kV até 40kV); 

b) 25 m, para linhas de 3.ª classe de tensão nominal igual ou inferior a 60 kV; 

c) 45 m, para linhas de 3.ª classe de tensão nominal superior a 60 kV”, respetivamente média, 

alta e muito alta tensão. 

De acordo com o art.º 108.º do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão, “nos 

cruzamentos de linhas de alta tensão com outras linhas de alta ou de baixa tensão, as linhas de tensão 

mais elevada deverão passar superiormente”. Sendo a distância entre as duas linhas (art.º 109.º), nos 

cruzamentos de linhas de alta tensão em condutores nus com outras linhas de alta ou de baixa tensão, 

também em condutores nus, nas condições de flecha mais desfavoráveis, deverá manter-se uma 

distância D, em metros, arredondada ao decímetro, não inferior à dada pela expressão apresentada 

nesse artigo. 

Com base na informação dos PDM, verificou-se a existência de infraestruturas de transporte de energia 

elétrica no corredor da linha elétrica, sendo as infraestruturas identificadas linhas de média, alta e muito 

alta tensão. Além da consulta dos PDM dos municípios intersetados, foi realizado o contacto com as 

entidades, E-REDES e REN, para levantamentos e confirmação das infraestruturas, complementados 

com trabalho de campo. 

Da respetiva análise resulta a identificação das seguintes linhas e da Subestação de Andrinos (SE 

60/30/15 kV Andrinos), que podem ser observadas no Desenho n.º 12 (Volume 3): 

o Linhas de Transporte de Energia (Muito Alta Tensão):  

o LMAT Pereiros-Rio Maior 1, a 220kV,  

o LMAT Paraimos - Batalha, a 400 kV, 

o LMAT Lavos-Batalha, a 400kV e,  

o Linhas de Alta Tensão a 60 kV: 

o “LN 1004L5659200 Batalha (REN) - Andrinos” 

o “LN 1015L5659100 Pinheiros - Andrinos”  

o “LN 1015L5659000 Ranha - Pinheiros” 

o “LN 1015L5622000 Pombal – C.P. Litém” 

A área em estudo é ainda atravessada pelos traçados aéreos e subterrâneos de diversas Linhas de Média 

Tensão a 30 kV e 15 kV, que constituem a ligação a partir de subestações da RESP a postos de 

transformação MT/BT, tanto de distribuição de serviço público, como de serviço particular. 
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Figura 4-101- LMAT Batalha – Paraimo, a 400kV - atravessamento do corredor da linha elétrica. 

 

 

Figura 4-102 - Diversas linhas elétricas identificadas no corredor da linha elétrica em estudo. 
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Figura 4-103 - Subestação de Andrinos - ligação da linha elétrica da subestação do Parque Eólico do Corrediço. 

 

Os gasodutos e oleodutos devido aos seus riscos inerentes e previsíveis do funcionamento de 

instalações perigosas para o homem e para o ambiente são alvo da criação de um regime. Esse regime 

jurídico resulta do Decreto-Lei n.º 374/89, de 25 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 232/90, de 

16 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 274-A/93, de 4 de agosto) e pelo Decreto-Lei n.º 8/2000, de 8 de 

fevereiro que republica o primeiro. Este é complementado pelo Decreto-Lei n.º 11/94, de 13 de janeiro 

e pelo Decreto-Lei n.º 152/94, de 26 de maio, o primeiro define o regime aplicável às servidões 

necessárias à implantação das infraestruturas das concessões de gás natural, e o segundo define o 

regime jurídico das servidões necessárias à implantação de oleodutos-gasodutos para o transporte de 

gás petróleo liquefeito e produtos refinados. 

Foi identificado no corredor da linha elétrica um gasoduto pertencente à REN Gasodutos, concessionária 

da Rede Nacional de Transporte de Gás (RNTG) em regime de serviço público, tendo se procedido ao 

contacto com a referida entidade, a qual confirmou a presença do Gasoduto Campo Maior-Leiria (Lote 

3). 
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Figura 4-104 - Gasoduto identificado no corredor da linha elétrica e respetiva servidão associada. 

 

Segundo o DL republicado no seu art.º 10, “ao longo de toda a extensão da RNTG encontra-se 

constituída, uma faixa de servidão de gás natural com 20 m de largura centrada no eixo longitudinal do 

gasoduto. No interior da referida faixa, o uso do solo tem as seguintes restrições”: 

“a) No caso de gasodutos do 1.º escalão ou de alta pressão: 

I) O terreno não será arado, nem cavado, a uma profundidade superior a 50 cm, numa faixa de 2 m 

para cada lado do eixo longitudinal da tubagem; 

II) É proibida a plantação de árvores ou arbustos numa faixa de 5 m para cada lado do eixo 

longitudinal da tubagem; 

III) É proibida a construção de qualquer tipo, mesmo provisória, numa faixa de 10 m para cada lado 

do eixo longitudinal da tubagem; 

IV) É permitido o livre acesso do pessoal e equipamento necessário à instalação, vigilância, 

manutenção, reparação e renovação do equipamento instalado e respetiva vigilância; 

V) O eixo da tubagem dos gasodutos deve ser assinalado no terreno pelas formas estabelecidas no 

regulamento de segurança”. 

Também no Decreto-Lei n.º 11/94, de 13 de janeiro são mencionadas outras limitações às quais as áreas 

abrangidas pelas servidões de gás são sujeitas no seu art.º 7.º: 

o Os depósitos permanentes ou temporários de matérias explosivas, inflamáveis, corrosivas ou 

perigosas que possam prejudicar a segurança das infraestruturas afetas ao gás natural não 
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podem encontrar-se situados a uma distância inferior a 10 m da extremidade mais próxima 

daquelas infraestruturas;  

o A instalação de vias férreas ou rodoviárias, ou de postes, linhas, tubagens ou cabos de qualquer 

natureza, enterrados, à superfície ou aéreos, bem como a realização de quaisquer trabalhos de 

natureza similar, apenas poderão ser efetuados com a estrita observância das disposições 

regulamentares aplicáveis; 

o As medas de palha, de feno ou de qualquer arbusto combustível não podem encontrar-se 

situadas a uma distância inferior a 5 m da extremidade mais próxima das infraestruturas afetas 

ao gás natural. 

No mesmo artigo, no caso das infraestruturas previstas no segundo ponto, “deverão as entidades 

promotoras ou responsáveis pela implantação das instalações aí mencionadas contactar previamente as 

respetivas concessionárias do serviço público de gás natural, com vista à obtenção da melhor 

harmonização técnica da concretização dos seus projetos com a existência e o funcionamento das 

infraestruturas do gás natural”, tal como é referido no art.º 22.º, “nos terrenos e instalações contíguos a 

qualquer terminal de GNL e referidos em planta a aprovar por portaria do Ministro da Indústria e 

Energia, ficam sujeitos a prévio parecer favorável da DGE: 

a) A aprovação de quaisquer planos de urbanização ou de licenças de loteamento; 

b) A aprovação de projetos de construção, ampliação ou reconstrução de edificações; 

c) O licenciamento de quaisquer atividades não cometidas às entidades exploradoras das 

infraestruturas do gás natural. 

2 - Com vista ao integral acatamento das restrições referidas no número anterior, deverá a DGE 

promover junto das entidades públicas abrangidas os necessários contactos e esclarecimentos. 

 

A este respeito a REN Gasodutos foi consultada, sugerindo uma análise prévia da sua parte a fim de 

compatibilizar os projetos, tal como consta no Anexo 2 – Entidades (Volume 2). 

 

Quanto à Rede Rodoviária, de acordo com o PRN2000, instituído pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de 

julho, e alterado pela Declaração de Retificações nº 19-D/98 de 31 de outubro, pela Lei nº 98/99 de 26 

de julho e pelo Decreto-Lei 182/2003 de 16 de agosto, é constituída pela Rede Rodoviária Nacional e 

Rede Rodoviária Regional que incluem as vias pertencentes ao plano rodoviário nacional.  

A constituição de servidões relativas às estradas constantes do PRN segue o regime instituído pela Lei 
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n.º 34/2015, de 27 de abril, alterada pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprova o novo 

Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional e que se aplica também às estradas regionais, às 

estradas nacionais desclassificadas ainda não entregues aos municípios, e às ligações à rede rodoviária 

nacional, em exploração à data da entrada em vigor deste estatuto. As servidões rodoviárias, nos 

termos do art.º 31.º deste estatuto, compreende a servidão non aedificandi, a servidão de visibilidade e 

outras servidões que venham a ser constituídas por lei, contrato ou outra fonte constitutiva de direitos. 

No art.º 32.º da lei mencionada, para as Zonas de servidão Non Aedificandi, são apresentados os 

seguintes limites: 

“a) Autoestradas e vias rápidas: 50 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 20 

m da zona da estrada; 

b) IP: 50 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e 

nunca a menos de 20 m da zona da estrada;  

c) IC: 35 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e 

nunca a menos de 15 m da zona da estrada; 

d) EN e restantes estradas a que se aplica o presente Estatuto: 20 m para cada lado do eixo da 

estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 5 m da zona da estrada; 

e) Nós de ligação: um círculo de 150 m de raio centrado na interseção dos eixos das vias, 

qualquer que seja a classificação destas.” 

O mesmo artigo refere ainda que no caso das “estradas nacionais desclassificadas ainda não entregues 

aos municípios pode ser definida uma zona de servidão non aedificandi inferior à prevista na alínea d) do 

n.º 8 mediante acordo entre a administração rodoviária e as autarquias, devidamente aprovado pelo 

IMT, I. P.”. 

No mesmo diploma, art.º 58.º, são permitidas nas zonas de servidão non aedificandi, desde que 

autorizadas pela administração rodoviária, “instalações de antenas de telecomunicações e de redes de 

distribuição pública de água, de saneamento e de energia e outras de utilidade pública, bem como as 

edificações estritamente necessárias ao seu funcionamento”, desde que “delas não resulte o 

agravamento das condições de circulação e segurança rodoviárias, nem afete a perfeita visibilidade do 

trânsito”. 

Quanto à Rede Rodoviária Municipal (estradas e caminhos municipais) a constituição de servidões segue 

o regime previsto na Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961. De acordo com o seu Art.º 58.º, nas zonas 

de servidão non aedificandi, mais concretamente, nos terrenos marginais das estradas e caminhos 
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municipais não é permitido efetuar quaisquer construções dentro dos seguintes limites: 

 - nas faixas limitadas de cada lado da via por uma linha que dista do seu eixo 6 ou 4,5 m 

consoante se trate de estradas ou caminhos municipais, que podem ser alargadas 

respetivamente até ao máximo de 8 e 6 m para cada lado do eixo, na totalidade ou apenas 

nalguns troços de vias; 

- nas zonas de visibilidade do interior das concordâncias das ligações ou cruzamentos com 

outras comunicações rodoviárias. 

São apresentadas outras restrições além das já mencionadas, como a proibição de colocação de postes 

de linhas telegráficas, telefónica, de transporte ou distribuição de energia elétrica ou para quaisquer 

outros fins sobre a plataforma ou valeta das vias municipais e os atravessamentos sobre as vias 

municipais por conduções aéreas ou obras de qualquer natureza não podem ter altura inferior a 5 m, a 

contar do nível do pavimento (art.º 54.º e 57.º). 

Não obstante, na elaboração e execução do projeto, nas zonas non aedificandi, deve prevalecer também 

o disposto no Decreto-Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro (RSLEAT) quanto às estradas nacionais 

e municipais (art.º 91.º, 92.º) e vizinhanças (Art.º 115.º). 

Na área em estudo foram identificados os seguintes principais elementos: 

o Itinerários principais (IP): IP1 

o Itinerários complementares (IC): IC36 

o Estradas Nacionais (EN): EN 113 

o Estradas Regionais (ER): ER350 

o Estradas Nacionais Desclassificadas (EN): EN350, EN1-6 

o Estradas Municipais (EM): EM 532, EM 532-5, EM 538 

o Caminhos Municipais (CM): CM 1060, CM1062, CM1060-1 (Parque Eólico), CM1068, CM1071, 

CM1214, CM1215, CM1226, CM1241, CM1241-1, CM1241-2. 

Foram também identificadas outras infraestruturas desta natureza, nomeadamente encontra-se 

previsto na Planta de Ordenamento do município de Pombal três Nós Rodoviários Propostos (Nó - 

Ligação IP1 (A1)/IC8, a Sul do Concelho) localizados no corredor de estudo da linha elétrica. 

Relativamente ao município de Leiria, foram igualmente identificados um Nó previsto (Nó da EN 350 / 

COL (Santa Eufémia)) e uma via municipal ainda em fase de proposta para complementar a Rede de 

distribuição secundária (nível III). A este respeito, o regulamento de Leiria refere no seu art.º 112.º: 
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1 — Até à aprovação do estudo prévio das vias e respetivos nós de ligação que constituem a rede viária 

proposta de âmbito municipal, deve ser garantido um afastamento de:  

b) 15 metros para cada lado do eixo da via para as vias do nível III;  

c) para os nós de ligação aos Itinerários Complementares, um círculo de 300 metros de diâmetro 

centrado em cada nó”. 

 

 

Figura 4-105 - Visibilidade do corredor de estudo da linha elétrica e da autoestrada A6. 

 

Quanto à rede ferroviária, o regime jurídico dos bens do domínio público ferroviário resulta do Decreto-

Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro, no qual se incluem as regras sobre a sua utilização, desafetação e 

permuta, bem como as regras aplicáveis às relações dos proprietários confinantes e da população em 

geral com aqueles bens. De acordo com o art.º 1.º deste diploma legal, também fazem parte do domínio 

público ferroviário as servidões de linha férrea, constituídas para permitir a implantação das 

infraestruturas ferroviárias necessárias à circulação dos transportes ferroviários no solo, no subsolo e no 

espaço aéreo de quaisquer terrenos públicos ou privados, assim como as servidões e restrições ao 

direito dos prédios confinantes com o caminho-de-ferro ou seus vizinhos. “As servidões de linha férrea 
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destinadas à implantação da via ou das respetivas obras de suporte têm a natureza de direitos reais 

públicos sobre bens alheios” (art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro). 

Os prédios confinantes ou vizinhos das linhas férreas ou ramais ou de outras instalações ferroviárias 

integram zonas non aedificandi (art.º 15.º do Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro) nas quais é 

proibido: 

- fazer construções, edificações, aterros, depósitos de materiais ou plantação de árvores a 

distância inferior a 10 m; se a altura das construções, edificações, aterros, depósitos de materiais ou 

árvores for superior, real ou potencialmente, a 10 m, a distância a salvaguardar deve ser igual à soma da 

altura dos elementos com o limite dos 10 m; 

- fazer escavações, qualquer que seja a profundidade, a menos de 5 m da linha férrea; quando a 

linha férrea estiver assente em aterro, a escavação não pode ocorrer senão a uma distância equivalente 

a uma vez e meia a altura do aterro; em qualquer caso, quando a profundidade das escavações 

ultrapasse os 5 m de profundidade, a distância a salvaguardar deve ser igual à soma da profundidade 

com o limite dos 5 m. 

Na área de estudo foi identificado um troço pertencente à Linha do Norte, entre os apeadeiros de 

Vermoil e Litém, atravessado pelo corredor da linha elétrica. 

 

Figura 4-106- Linha ferroviária no corredor da linha elétrica. 

 

Na elaboração e execução do presente projeto, as zonas non aedificandi da via ferroviária acima referida 

deve ser conjugada com o disposto no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão 

(Decreto-Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro), nomeadamente nos art.os 97.º a 105.º. 
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No que diz respeito às Telecomunicações e dada a sua importância nos tempos em que correm, é 

relevante conceder a determinadas estações emissoras ou recetoras de radiocomunicações a proteção 

indispensável para estas atingirem os fins de utilidade pública como referenciado pela DGOTDU. 

O Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 215/87, de 29 de maio, 

sujeita a servidões administrativas, denominadas radioelétricas, bem como a outras restrições de 

utilidade pública, as zonas confinantes com os centros radioelétricos nacionais que prossigam fins de 

reconhecida utilidade pública. Esta servidão é constituída por despacho conjunto do Ministro das 

Finanças e da Administração Pública e do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

(art.º 14.º do, e art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 215/87, de 29 de maio). 

De acordo com o art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro, “considera-se centro 

radioelétrico […] o conjunto de instalações radioelétricas fixas, de emissão ou receção, incluindo os 

sistemas irradiantes e de terra e respetivos suportes que exijam a utilização de antenas direcionais ou 

que se destinem ao serviço de radionavegação, pertencentes ao estado ou a empresas públicas de 

telecomunicações ou concessionárias do serviço público de radiocomunicações”. 

Pelas Cartas de Condicionantes dos concelhos abrangidos não foi identificado nenhum elemento de 

Telecomunicações segundo a definição dada anteriormente. Contudo, através do contacto com as 

entidades respetivas, nomeadamente a MEO e a NOS, foram facultadas infraestruturas na área de 

estudo. 

Foi realizado também o contacto com a ANACOM, a qual informa e citando “Em resultado da análise 

verificou-se a inexistência de condicionantes de natureza radioelétrica aplicáveis à área em causa, pelo 

que esta Autoridade não coloca objeção à implementação do projeto naquela área. Deve, contudo, ser 

garantido que o Parque Eólico não provocará interferências/perturbações na receção radioelétrica em 

geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiodifusão televisiva.” 

 

Ainda no que respeita às infraestruturas, foi identificado na área de estudo do Parque Eólico do 

Corrediço uma torre meteorológica pertencente ao promotor do projeto. 
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Figura 4-107 - Torre meteorológica na área de estudo do Parque Eólico do Corrediço. 

 

4.13. SOCIOECONOMIA 

A análise do impacte social de um projeto tem como principal objetivo a avaliação das consequências 

sociais que têm a probabilidade de surgir a partir do momento em que se realizam determinadas ações. 

Isto é, fazer uma previsão das possíveis mudanças sobre a qualidade de vida das populações e da forma 

como as mesmas se adaptam a essas situações. 

Assim sendo, este capítulo procura abordar os aspetos humanos suscetíveis de serem influenciados pelo 

desenvolvimento do projeto em análise. 

O estudo deste descritor contemplará dois níveis de análise: um primeiro nível de caráter 

socioeconómico, que permitirá caracterizar o enquadramento regional e concelhio do projeto; e um 

segundo nível de caráter psicossocial e nível local que envolverá a caracterização da área de estudo. 

A informação de base utilizada na caracterização social e económica é proveniente de informação 

disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em particular no que respeita aos dados 

compilados nos Anuários Estatísticos Regionais, nos Recenseamentos Gerais da População e da 
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Habitação, referentes aos últimos anos com dados disponíveis. 

Para realizar este estudo foi necessário estudar diversos indicadores, apresentados de seguida: 

 

Perfil Demográfico 

Esta secção compreende a apresentação e análise de dados relativos à população residente, evolução 

da população residente, taxas de natalidade e de mortalidade, saldos populacionais, e estrutura etária 

da população. 

 

Estrutura de Emprego 

Nesta secção serão tidos em conta os dados e acerca da população ativa e taxa de desemprego. As 

dinâmicas económicas dos concelhos estão interrelacionadas com a estrutura demográfica. Por 

exemplo, a estrutura etária, pois o número de indivíduos em idade ativa está relacionado com os pólos 

de emprego.  

 

Atividades Económicas 

Esta secção consistirá na exposição e análise de dados relativos ao perfil económico e produtivo da 

região, nomeadamente em termos das sociedades sediadas por setor de atividade, taxas de atividade e 

de desemprego. 

Toda a análise da estruturação económica e sócio produtiva assume uma grande importância, pois 

permite a avaliação deste projeto, relativamente ao seu impacte no mercado de trabalho local.  

 

Acessibilidades 

Nesta secção é apresentada a forma como é realizada a acessibilidade ao Parque Eólico e à subestação. 

 

Características da área de estudo 

A caracterização e análise da área de estudo será o enquadramento local, e tem como objetivo 

compreender o quotidiano dos indivíduos e grupos, com base na descrição dos elementos humanizados 

da paisagem, e a forma como esse quotidiano pode ser afetado pelo projeto durante as fases de 

construção e de exploração.  

 

Esta secção pretende ter em consideração a população que, pela proximidade ao projeto, poderá ser 
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sujeita a um contacto mais próximo com alterações na sua envolvente física e que poderão implicar uma 

alteração dos seus padrões comportamentais habituais.  

Ao nível local será então providenciada uma análise dos elementos humanizados presentes na área de 

estudo e que serão direta ou indiretamente afetados pelo projeto em consideração, salientando-se de 

forma concreta os seguintes aspetos: caracterização da tipologia das zonas onde o projeto se insere; 

principais equipamentos e infra-estruturas relevantes; e vias afetadas. 

 

4.13.1. ORGANIZAÇÃO ESPACIAL 

A área em estudo do Parque Eólico do Corrediço e o respetivo corredor da linha elétrica, inserem-se nos 

concelhos de Pombal e Leiria, pertencentes ao distrito de Leiria, na província da Beira Litoral integrando 

a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, na região Centro do país. 

Segundo a nomenclatura territorial para fins estatísticos do país, estes concelhos integram a NUT II 

Região Centro e a NUT III Região de Leiria. 

A Figura 4-108 apresenta a área de estudo e respetivo corredor da linha elétrica, com identificação das 

freguesias e concelhos intersetados pelos mesmos. 
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Figura 4-108- Concelhos e Freguesias intersetados pela área de estudo e corredor da linha elétrica. 

 

4.13.2. ENQUADRAMENTO REGIONAL 

A Região Centro é constituída por 100 municípios e 972 freguesias, sendo limitada a norte pela Região 

do Norte, a leste pela Espanha, a sul pelo Alentejo, a sudoeste pela Área Metropolitana de Lisboa e a 

oeste pelo Oceano Atlântico. 

Segundo os censos de 2021, a população da região compreende 2.227.912 de habitantes distribuídos 

por uma área de 28.202km2, que se traduz numa densidade populacional de aproximadamente 79 

hab/km2. 

De acordo com os últimos dados do INE, a região Centro apresentou uma taxa de desemprego de 5,5%, 

ainda assim, a região Centro assegurou perto de 19% das exportações nacionais, representando cerca 

de 18,8% do PIB da economia nacional. 

A sub-região de Leiria constitui a unidade territorial estatística de nível III (NUTS III), limitada a N pela 

Região de Coimbra, a SE pela sub-região do Médio Tejo e a S com a sub-região do Oeste e sub-região da 

Lezíria do Tejo. É composta por 10 municípios, num total de 286.713 habitantes: Alvaiázere, Ansião, 
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Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrogão Grande, Pombal e 

Porto de Mós. 

Como referido anteriormente, a área de estudo insere-se nos municípios de Pombal e Leiria. 

O município de Pombal, limitado a Norte pelos municípios da Figueira da Foz e de Soure, a Este por 

Ansião e Alvaiázere, a Sudeste por Ourém, a Sudoeste por Leiria e a Oeste possui ainda uma faixa de 

litoral banhada pelo Oceano Atlântico. Compreende uma área de 626 km2 subdividida em 13 freguesias, 

com um total de 51.178 habitantes (INE, 2021). Já o município de Leiria encontra-se limitado a NE pelo 

município de Pombal, a E pelo de Ourém, a S pelos municípios de Batalha e Porto de Mós, a SW pelo 

concelho de Alcobaça, a W pelo município da Marinha Grande e a noroeste pelo oceano Atlântico. 

Apresenta uma área de 565,09 km2, subdividida em 18 freguesias, e uma população de 128.640 

habitantes (INE, 2021). 

Quadro 4-80 - Enquadramento administrativo do Parque Eólico do Corrediço com ligação à subestação de Andrinos 

NUTS II NUTS III DISTRITO CONCELHO FREGUESIA 

Região Centro Região de Leiria Leiria 

Pombal 

Vila Cã 

União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria 
dos Doze 

Vermoil 

Leiria 

União de freguesias de Colmeias e Memória 

União de freguesias de Sta. Eufémia e Boa Vista 

União de freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 

 

4.13.3. PERFIL DEMOGRÁFICO 

Comparando os dados do INE referentes aos anos de 2021 e de 2011, verifica-se que em termos 

demográficos ocorreu um decréscimo da população residente no concelho de Pombal e para todas as 

freguesias deste concelho; o contrário acontece no município de Leiria, já que se observa um aumento 

populacional no mesmo intervalo de tempo.  

Segundo os últimos dados do INE, é possível inferir que a região Centro apresentava uma densidade 

populacional de 79,1 hab/km2 no ano de 2020, abaixo da média do país, 111,7 hab/km2, e também da 

média da Região de Leiria (sub-região), 117,1 hab/km2. 

No Quadro a seguir, encontram-se os dados referentes aos concelhos e freguesias abrangidas pelo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pombal_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Our%C3%A9m_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_de_M%C3%B3s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcoba%C3%A7a_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marinha_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
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projeto, bem como os dados referentes à população residente nos anos de 2011 e 2021 e consequente 

taxa de variação da população residente nesse período temporal. 

Quadro 4-81 - População residente, taxa de variação e densidade populacional nos concelhos e freguesias da área de estudo 
(taxa de variação e densidade populacional com base nos dados do INE, Censos 2011 e 2021). 

MUNICÍPIO/FREGUESIA 
ÁREA 

TOTAL 
(KM2) 

POPULAÇÃO 
RESIDENTE 

TAXA DE 
VARIAÇÃO (%) 

DENSIDADE 
POPULACIONAL 

(HAB/KM2) 
 

2011 2021 2021-2011 2011 2021  

Região Centro 28202,0 2327755,0 2227567,0 -4,5 82,5 79,0  

Região de Leiria 2449,2 294629,0 286792,0 -2,7 120,3 117,1  

Leiria 565,1 126884,0 128616,0 1,3 224,5 227,6  

União de freguesias de Colmeias e 
Memória* 

46,6 4085,0 3746,0 -9,0 87,7 80,4  

União de freguesias de Sta. Eufémia e Boa 
Vista* 

52,3 4072,0 4058,0 -0,3 77,9 77,7  

União de freguesias de Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes* 

19,6 31775,0 34647,0 8,3 1625,3 1772,2  

Pombal 626,0 55245,0 51170,0 -8,0 88,3 81,7  

Vila Cã 30,4 1607,0 1401,0 -14,7 52,9 46,2  

União das freguesias de Santiago e São 
Simão de Litém e Albergaria dos Doze* 

69,9 5418,0 4715,0 -14,9 77,5 67,5  

Vermoil 21,7 2617,0 2436,0 -7,4 120,5 112,2  

*Os cálculos foram refeitos para dar um enquadramento à luz das freguesias existentes e dos dados populacionais dos censos 2011 e 2021 

Analisando o quadro anterior, verifica-se uma tendência decrescente da população para o município do 

Pombal, tendência esta que se verifica também nas freguesias deste concelho que intersetam a área de 

estudo, com destaque para a União de Freguesias de Santiago e São Simão de Litem e Albergaria das 

Doze.  

A diminuição da população no município de Pombal, no ano de 2020, deve-se essencialmente ao facto 

de a componente natural apresentar um valor negativo superior ao valor positivo da componente 

migratória. Verifica-se o oposto para o município de Leiria, com o valor positivo da componente 

migratória a ser superior ao valor negativo da componente natural. 

Já o município de Leiria, apresenta um crescimento populacional, que embora pequeno, existe. No 

entanto, das três freguesias em análise, apenas uma, União de freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 

Cortes, apresenta também um crescimento populacional no período entre 2011 e 2021. 

Os municípios da área de estudo são caracterizados pela predominância de áreas ruralizadas, sendo os 
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maiores aglomerados populacionais as cidades de Leiria e Pombal, e onde se encontra a maioria da 

população. 

No Quadro seguinte encontram-se os saldos populacionais totais, naturais e migratórios. 

Quadro 4-82 - Saldos populacionais totais, naturais e migratórios nos anos de 2011 e 2020 (INE, 2021). 

NUTS II/  
NUTS III/  

MUNICIPIO 

Saldo total Saldo natural Saldo migratório 

2011  2020  2011  2020  2011  2020 

Região Centro -15.473,00 12.046,00 -8.014 -14.508 -7.459 26.554 

Região de Leiria -1.072,00 2.011,00 -402 -1.177 -670 3.188 

Leiria -172 1.214,00 213 -167 -385 1.381 

Pombal -321 203 -212 -356 -109 559 

Verifica-se que o município de Leiria apresenta para 2020 um saldo total positivo ao contrário do que 

acontecia em 2011; tal apenas é possível uma vez que o saldo migratório é positivo e o saldo natural é 

negativo. Relativamente ao município de Pombal, a tendência é igual, não obstante, o saldo total do 

município de Leiria ser bastante superior. 

No quadro seguinte apresentam-se os indicadores de população a nível dos municípios de Leiria e 

Pombal: taxa de crescimento efetivo, taxa de crescimento natural, taxa de natalidade, taxa de 

mortalidade. 

Quadro 4-83 - Indicadores de População para os anos de 2011 e 2020 (INE, 2021). 

NUTS II/ NUTS 
III/ MUNICÍPIO 

Taxa  
de crescimento  

natural (%)  

Taxa bruta de 
natalidade (‰)  

Taxa bruta de 
mortalidade (‰)  

2020  2011 2020  2011 2020  2011 

Região Centro -0,65 -0,34 7,1 7,9 13,6 11,3 

Região de Leiria -0,41 -0,14 7,7 8,4 11,8 9,7 

Leiria -0,13 0,17 8,5 9,5 9,8 7,9 

Pombal -0,69 -0,38 6,7 7,3 13,6 11,2 

Verifica-se uma tendência diferente nos dois anos estudados para o município do Leiria, tendo uma taxa 

de crescimento natural positiva para 2011 e negativa para 2020; este resultado é derivado de a taxa de 

mortalidade ter registado um valor inferior ao da taxa de natalidade em 2011 e o contrário no ano de 

2020. 

No município de Pombal, a tendência mantém-se para os dois anos estudados; ambos apresentam uma 

taxa de crescimento natural negativa embora se verifique que para o ano de 2020 esta apresenta um 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação da 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

 

AM22015 
Versão 01  
set-22 

354 

valor maior. 

É de salientar, relativamente ao ano de 2020, um aumento mais significativo da taxa de mortalidade nos 

dois municípios; este aumento poderá ser explicado pelo aparecimento da pandemia COVID-19 que se 

verificou neste ano e no ano subsequente. 

 

Estrutura Etária da População 

No que concerne à distribuição da população por faixa etária, verifica-se que, em 2020, a maioria da 

população residente em ambos os municípios analisados, se encontrava na faixa etária entre 25 e 64 

anos, como se pode observar pelo quadro e figura que se apresentam a seguir. 

Quadro 4-84 - Distribuição da população residente, por grandes grupos etários, nos municípios em estudo, em 2011 e 2020 
(INE, 2021). 

NUTS II/ 
NUTS III / 

 
MUNICÍPIO 

2011 2020 

Grupo etário (Por ciclos de vida) Grupo etário (Por ciclos de vida) 

0 - 14 
anos 

15 - 24 
anos 

25 - 64 
anos 

65 e mais 
anos 

0 - 14 
anos 

15 - 24 
anos 

25 - 64 
anos 

65 e mais 
anos 

N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  

Portugal 1572900 1139411 5822441 2007646 1382628 1100234 5505742 2309648 

Centro 316891 240543 1249393 509342 265456 231593 1183393 548889 

Leiria 19271 14449 71253 21780 16941 13607 69396 26537 

Pombal 7606 5939 28781 12692 5923 5478 27364 12899 

 

 

 

Figura 4-109 – Distribuição da população residente, por grandes grupos etários, nos municípios da área de estudo, em 2019 (%) 
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(INE, 2021). 

 

Verifica-se uma distribuição idêntica para os dois anos nos municípios em estudo, com uma maior 

representação para a faixa etária dos 25-64 anos. É possível também verificar o envelhecimento da 

população, com um aumento da população com mais de 65 anos mais acentuado no município de Leiria 

e uma diminuição da população na faixa etária dos 0-14 anos com maior prevalência no município de 

Pombal. 

 

4.13.4. ESTRUTURA DE EMPREGO 

Segundo os dados do INE para 2021, na região Centro a população ativa é de 1.107.200 indivíduos, dos 

quais 50,8% são homens e 49,2% mulheres. 

A população ativa nesta região corresponde a cerca de 21,5% do total da população ativa do país. 

A população empregada na região Centro ascende a 1.043.200 indivíduos e é constituída 

maioritariamente por homens 51,1%, representando as mulheres 48,9%. 

Na Figura seguinte é feita a caracterização da população economicamente ativa, em 2011 e 2021. 
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Figura 4-110 - População economicamente ativa, nos municípios e respetivas freguesias em 

estudo (nº) (INE, Censos 2011). 

Verificou-se um decréscimo da população ativa embora relativamente pequena em todas as freguesias 

do município de Pombal. No município de Leiria a tendência mantém-se para a União de Freguesias de 

Colmeias e Memória e União de Freguesias de Sta. Eufémia e Boa Vista, no entanto, na União de 

Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes observa-se um aumento da população ativa, no intervalo 

de tempo estudado. 

No Quadro e figura seguintes apresentam-se os dados relativos à população residente economicamente 

ativa e empregada, por setor de atividade, e a taxa de atividade para o ano de 2011. 

 

Quadro 4-85 – Taxa de atividade (%) da população residente nos concelhos em estudo (INE, Censos 2011). 

CONCELHO FREGUESIA 

2011 

Taxa de atividade (%) da população 
residente 

Pombal 

Vila Cã 34,12 

UF de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze* 35,40 

Vermoil 40,40 

Leiria 

UF de Colmeias e Memória* 37,01 

UF de Sta. Eufémia e Boa Vista* 49,15 

UF de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes* 52,50 

(*) à data dos censos analisados as freguesias eram diferentes das que agora existem. Os cálculos foram refeitos para dar um 

enquadramento à luz das freguesias existentes. 
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Quadro 4-86 - População residente economicamente ativa e empregada, e o setor de atividade e respetivas taxas de atividade para o ano de 2001 e 2011 (INE, Censos 2011). 

CONCELHO FREGUESIA 

2001 2011 

Setor de atividade económica Setor de atividade económica 

Total 
Sector 

primário 
Sector 

secundário 

Sector 
terciário 
(social) 

Sector 
terciário 

(económico) 
Total 

Sector 
primário 

Sector 
secundário 

Sector 
terciário 
(social) 

Sector 
terciário 

(económico) 

N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º 

Pombal 

Vila Cã 552 33 266 86 167 512 17 181 143 171 

UF de Santiago e São Simão 
de Litém e Albergaria dos 

Doze* 
1963 51 1026 344 542 1727 28 661 432 606 

Vermoil 1094 81 531 125 357 963 33 423 152 355 

Leiria 

UF de Colmeias e Memória* 2021 234 1006 225 556 1503 55 636 254 558 

UF de Sta. Eufémia e Boa 
Vista* 

2025 79 875 388 683 1867 44 671 412 740 

UF de Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes* 

13867 159 3899 4551 5258 15234 111 3605 5021 6497 
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Figura 4-111 - Distribuição da população empregada por setor de atividade para os municípios em estudo em 2011 (INE, Censos 
2011). 

Analisando os gráficos anteriores verifica-se que houve um decréscimo da população empregada nos 

setores primário e secundário, e um acréscimo no setor terciário, esta tendência é transversal a todas as 

freguesias de ambos os municípios; de acordo com os gráficos anteriores, o setor terciário é o setor que 

emprega maior percentagem da população tanto no município de Pombal como no de Leiria. 

As taxas de atividade do concelho e freguesias em análise encontram-se todas entre os 34,12% e os 

52,5%. A freguesia de Vila Cã é a que apresenta menor taxa de atividade, sendo a União de Freguesias 

de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes a que apresenta o maior valor. De notar que à data dos censos 
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analisados as freguesias eram diferentes das que agora existem. Os cálculos foram refeitos para dar um 

enquadramento à luz das freguesias existentes. 

No quadro e figura seguintes apresentam-se alguns dados relativamente ao nível de escolaridade da 

população empregada, em números brutos e de acordo com a sua representatividade.  

Quadro 4-87 - População empregada (milhares) por nível de escolaridade mais elevado completo para a região do Centro 
(Fonte: INE) 

Nível de 
Escolaridade 

2011 2021 Variação 

Nenhum 
23,1 0 -23,1 

Básico - 1º 
Ciclo 187,5 85,6 -101,9 

Básico - 2º 
Ciclo 161,8 105,1 -56,7 

Básico - 3º 
Ciclo 238,3 214,1 -24,2 

Secundário 
e pós-

secundário 
191,4 305,8 114,4 

Superior 157,3 328,7 171,4 

 

 

Figura 4-112 - Percentagem da população empregada por cada nível de escolaridade completo, para a região Centro e no ano 
de 2021 (Fonte: INE) 

 

Verificou-se, nos dez anos que passaram entre 2011 e 2021, uma mudança significativa no nível médio 

de escolaridade da região do Centro, com um aumento da população mais escolarizada e a subsequente 

diminuição da população com menor nível de escolaridade.  A população empregada que completou o 
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ensino superior mais do que duplicou neste espaço de tempo, representando, no ano de 2021, 31,5% do 

total da população empregada na região, sendo a população com ensino secundário e pós-secundário 

completo a segunda mais representativa, com 29,3%. 

O quadro seguinte apresenta o ganho médio mensal no ano de 2020 para os municípios em estudo. 

Quadro 4-88 - Ganho médio mensal (€) por sexo, para o ano de 2020 e por localização geográfica (Fonte: INE) 

LOCALIZAÇÃO 
GEOGRÁFICA 
(NUTS - 2013) 

GANHO MÉDIO MENSAL (€)  

HM H M 

€  €  €  

Portugal 1247,21 1344,67 1128,50 

Centro 1104,06 1206,51 977,25 

Leiria 1159,48 1269,13 1014,66 

Pombal 1062,02 1152,62 937,34 

Observa-se que o município de Pombal é o que apresenta um salário médio inferior comparativamente 

ao município de Leiria, mas também ao da região Centro e nacional. Já o município de Leiria, apesar de 

apresentar um salário médio inferior ao nacional, é superior não só ao do concelho de Pombal mas 

também ao da região Centro. Em todas as localizações analisadas se verifica uma discrepância de 

salários entre homens e mulheres, sendo esta discrepância maior para o município de Leiria, onde a 

mesma ascende a mais de 254€.  

O Quadro e a Figura que se apresentam abaixo, caracterizam a população desempregada e consequente 

taxa de desemprego associada à população dos municípios em estudo. 

Quadro 4-89 – População desempregada e taxa de desemprego em 2011 (INE, Censos 2011). 

CONCELHO FREGUESIA 
População desempregada 

(N.º)  

Taxa de desemprego 

(%)  
 

Pombal 

Vila Cã 54 9,54  

União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém e 

Albergaria dos Doze* 
182 9,52  

Vermoil 110 10,25  

Leiria 

União de freguesias de Colmeias e Memória* 109 6,77  

União de freguesias de Sta. Eufémia e Boa Vista* 137 6,85  

União de freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes* 1589 8,62  

 (*) à data dos censos analisados as freguesias eram diferentes das que agora existem. Os cálculos foram refeitos para dar um 

enquadramento à luz das freguesias existentes. 
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Segundo os Censos de 2011, a taxa de desemprego na região Centro, é de 10,98%, valor superior ao 

verificado para o conjunto do país (13,18%). À semelhança do verificado em termos nacionais, também 

na região Centro o desemprego atinge mais as mulheres 12,08%; nos homens o valor da taxa de 

desemprego é de 9,99%. A taxa de desemprego tem maior incidência na população mais jovem. Entre os 

15 e os 24 anos a mesma é de 20,1%. 

 

4.13.5. ATIVIDADES ECONÓMICAS 

No Quadro seguinte apresenta-se, de acordo com os dados dos Censos de 2011, a população residente, 

empregada, por grande grupo de profissão, para os municípios onde se insere o projeto. 

Quadro 4-90 - População residente empregada por profissão (grande grupo), em 2011 (INE, 2011). 

REGIÃO/ 
 MUNICÍPIO 

Profissão (Grande grupo - CPP) 
 

Total I II III IV V VI VII VIII IX X  

N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º   

Centro 940.211 6.879 67.436 129.069 91.610 76.875 182.781 27.246 164.352 68.364 125.599  

Leiria 57.777 490 4.962 8.143 6.341 5.395 10.523 912 10.785 3.514 6.712  

Pombal 21.430 105 1 656 1.871 1.852 1.558 3.863 572 4.928 2.080 2.945  

 

  

Legenda dos Códigos das Profissões: 
I – Profissões das Forças Armadas; II – Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e 
gestores executivos; III – Especialistas das atividades intelectuais e científicas; IV – Técnicos e profissões de nível intermédio; V 
– Pessoal administrativo; VI – Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores; VII – Agricultores e 
trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta; VIII – Trabalhadores qualificados da indústria, construção e 
artífices; IX – Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem; X – Trabalhadores não qualificados 

 

Verifica-se após análise do quadro e das figuras anteriores que na região do Centro, o grupo de 

profissões onde existem mais pessoas empregadas consiste em Trabalhadores dos serviços pessoais, de 
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proteção e segurança e vendedores. Já nos dois municípios em estudo, o grupo predominante 

corresponde a Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices. 

Ambos os grupos profissionais referidos são os mais representativos de tecido profissional tanto da 

região Centro como de ambos os municípios.  

Segundo os dados mais recentes do INE, no ano de 2020 os municípios de Pombal e Leiria possuíam um 

total de 6.295 e 17.221 empresas em atividade, respetivamente, o que representa cerca de 64,5% do 

total das empresas da sub-região de Leiria. 

Na Figura 4-113 apresentam-se alguns elementos industriais presentes na área de estudo, 

nomeadamente na área do corredor da linha elétrica. 

 

 

Figura 4-113 – Elementos de indústria presentes na área de estudo.
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Quadro 4-91 - Empresas com sede nos municípios e na região, segundo a CAE rev. 3 2020 (INE, 2021). 

REGIÃO / 
CONCELHO 

Total A B C D E F G H I J L M N O P Q R 

N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  

Portugal 1301000 126907 1023 66469 4890 1282 92328 215033 34237 112347 21312 51940 134105 176636 57503 103397 37113 64478 

Região Centro 266185 29453 379 16149 1841 343 24341 49865 5538 19893 3110 7237 24654 30632 12879 20678 6127 13066 

Região de Leiria 36442 1724 144 3004 149 79 4117 7392 945 2298 435 1281 3676 4378 1684 2462 809 1865 

Leiria 17221 662 17 1325 67 30 1771 3327 393 945 268 707 1933 2217 912 1331 428 888 

Pombal 6295 378 14 416 28 9 1196 1275 191 387 45 179 539 557 246 392 102 341 

 
Legenda dos Códigos das Atividades (CAE Ver. 3): 
A – Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; B – Indústrias extrativas; C – Indústrias transformadoras; D – Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio; E – 
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição; F – Construção; G – Comércio por grosso e a retalho; H – Transportes e armazenagem; 
I – Alojamento, restauração e similares; J – Atividades de informação e de comunicação; L – Atividades imobiliárias; M – Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares; 
N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio; O – Educação; P – Atividades de saúde humana e apoio social; Q – Atividades artísticas, de espetáculos, desportistas e 
recreativas; R – Outras atividades de serviços;  
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Através da análise do Quadro anterior, constata-se que as empresas com sede no município Leiria são 

essencialmente relacionadas com Comércio por Grosso e Retalho (G), correspondendo a 19,4% e 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio (N) com um valor de 13,4%. Já no município de 

Pombal, embora se mantenha como principal componente do tecido empresarial local, o Comércio por 

Grosso e Retalho (G) com cerca de 22%, existe também alguma relevância na área da Construção (F) 

com cerca de 20%. 

Como já verificado nos quadros anteriores, o setor primário representa o menor setor de atividade em 

termos de população empregada. Este fenómeno decorre da crescente mecanização da agricultura, e da 

mais recente dificuldade em obter apoios para a atividade agrícola, o que é um obstáculo ao início da 

atividade pela população mais jovem. 

Em 2011, os setores de atividade que empregam mais população na região Centro são as “Outras 

atividades de Serviços” com 29,2%, seguido do “Comércio, alojamento transportes e comunicações” 

com 28,7% e da “Indústria” com 20,9%. Face à estrutura nacional, evidencia-se na região Centro uma 

maior representatividade das atividades ligadas à Indústria, Construção e Agricultura (INE, Censos 2011). 

Relativamente ao setor agrícola, é possível observar dentro da área de estudo algumas áreas 

pertencentes à Rede Agrícola Nacional (RAN), sendo uma destas áreas correspondente a uma Zona de 

Aproveitamento Hidroagrícola, nomeadamente a Quinta dos Claros que possui uma área de 

aproveitamento de 45 ha com 151 beneficiários, pese embora que apenas parte da mesma se encontra 

dentro da área de estudo como se mostra na figura seguinte. 
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Figura 4-114 – Áreas de RAN e aproveitamento hidroagrícola existentes na área de estudo. 

 

De acordo com a Carta de Ocupação do Solo (COS) é também possível identificar na área de estudo a 

existência de várias áreas de ocupação agrícola, sendo ainda de evidenciar a existência de vinhas, 

pomares e olivais no setor mais a este do corredor da linha elétrica, como demonstrado na figura 

seguinte.  

Importa referir que especificamente na área de estudo do Parque Eólico, se verifica a existência de áreas 

correspondentes a produtos de Denominação de Origem Protegida (DOP), isto é, uma denominação que 

identifiqua um produto originário de determinado local ou região, cuja qualidade ou características se 

devem principalmente ao meio geográfico específico. Os produtos em questão são a Pêra Rocha do 

Oeste, o Quejo Rabaçal e Azeites do Ribatejo. 
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Figura 4-115 - Áreas de vinha, pomar e olival na área de estudo de acordo com a Carta de Ocupação do Solo (COS). 

 

 

Figura 4-116 - Exemplo de vinha existente na área de estudo. 

Após visita de campo foram também identificadas algumas áreas dedicadas à exploração animal, 

nomeadamente suinicultura, avicultura e apicultura. 
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Figura 4-117 – Exploração apícola dentro da área de estudo. 

 

 

Figura 4-118 - Exploração avícola dentro da área de estudo. 

 

 

Figura 4-119 - Exploração suinícola dentro da área de estudo. 
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Abordagem turística 

O Turismo em Portugal constitui, na atualidade, um dos principais setores de proveito para a economia 

nacional. Em 2019, Portugal recebeu 13 prémios dos aclamados World Travel Awards, sendo 

considerado pelo 3º ano consecutivo o melhor destino turístico do mundo. 

No seguimento da análise anterior relativa aos setores de atividade, o setor relativo ao Alojamento, 

restauração e similares (I), representa 7,47% das empresas da região Centro. Este valor é de 6,15% no 

município de Pombal e 5,49% no município de Leiria. 

Para uma análise mais profunda do setor turístico, na área em estudo, são apresentados os dados do 

Anuário Estatístico da Região Centro de 2018. 

O Quadro que se apresenta de seguida indica o nº de estabelecimentos e capacidade de alojamento em 

Estabelecimentos de Hotelaria, em Alojamento Local e em Turismo Rural e de Habitação, para os 

municípios em estudo. 

Quadro 4-92 – Estabelecimentos e Capacidade de alojamento por município (INE 2018). 

NUTS II/ NUTS III 
/ 

 MUNICÍPIO 

Total Hotelaria Alojamento Local 
Turismo de Rural  
e de Habitação 

Nº Capacidade Nº Capacidade Nº Capacidade Nº Capacidade 

Região Centro 1175 60646 377 41936 457 13161 341 5549 

Região de Leiria 92 4816 38 3610 34 1029 20 177 

Leiria  33 2378 21 1906 12 472 0 0 

Pombal 9 383 3 196 3 156 3 31 

 

Os estabelecimentos turísticos nos municípios em estudo consistem fundamentalmente em unidades de 

hotelaria.  

Tendo por base os dados do Turismo de Portugal, foi identificado um elemento de alojamento local no 

limite do corredor da linha elétrica, a cerca de 3 km a Oeste da área de estudo do Parque Eólico de 

Corrediço-Andrinos. 

Este alojamento local corresponde à Quinta do Guerra, que se localiza na União de Freguesias União das 

freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze (Figura 4-120). 
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Figura 4-120 - Localização de Turismos na área de estudo. 

 

Dentro da área de estudo existem pontualmente alguns parques de merendas, nomeadamente o 

parque de merendas junto ao pavilhão do Dino Clube (referido à frente como instalação desportiva 

intersetada pela área de estudo) e o Parque de Merendas da Boa Vista como se observa nas figuras 

seguintes: 

  

Figura 4-121 - Parque de Merendas do Dino Clube Figura 4-122 - Parque de Merendas da Boavista 
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4.13.6. ACESSIBILIDADES 

Em termos de acessibilidades, a entrada do Parque Eólico será feita pelo CM1060, na interseção entre a 

Rua Senhor do Bonfim e Rua da Mãe de Água. O acesso à área de implantação do Parque Eólico, bem 

como a circulação dos camiões na fase de construção, será realizado através de caminhos existentes a 

beneficiar. 

O concelho de Pombal é atravessado pela Estrada Nacional n. º1 (N1), estrada que faz a ligação Lisboa-

Porto, e pelo Itinerário Complementar n. º2 (IC2), que consiste numa via rodoviária variante contínua à 

N1. O IC2 consiste numa via com muito tráfego e um elevado nível de sinistralidade. 

 

Figura 4-123 – Rede Rodoviária na área de estudo. 

 

Parte do corredor da linha elétrica, no concelho de Pombal, nomeadamente na União de Freguesias de 

Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, é acompanhada paralelamente por ferrovia, mais 

especificamente a Linha do Norte, que interseta a área de estudo próximo do limite entre a União de 
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Freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze e a freguesia de Vermoil. Na 

seguinte figura é possível observar a referida linha ferroviária. 

 

Figura 4-124 - Linha ferroviária que interseta a área de estudo. 

 

Figura 4-125 – Rede Ferroviária na área de estudo. 
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4.13.7. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO 

Neste capítulo pretende-se efetuar uma análise mais local da área de estudo em termos de ocupação de 

áreas urbanas e outras que se revelam importantes no funcionamento da vivência local. A imagem 

seguinte, reúne os vários elementos analisados no âmbito deste descritor. 
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Figura 4-126 – Elementos analisados no descritor Socioeconomia. 
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Os recetores sensíveis, anteriormente analisados no descritor ruído, correspondem a pontos 

representativos das povoações que se localizam ao longo da área de estudo e nas suas imediações, e 

ainda a pontos referentes a habitações dispersas, típicos de uma meio rural pouco urbanizado.  

As povoações mais próximas do parque eólico são constituídas por habitações unifamiliares de até dois 

andares, constituindo povoamentos rurais dispersos, e sendo a envolvente é constituída por campos 

agrícolas, matos e zonas florestadas. 

Estas povoações encontram-se a distâncias entre os 560 e os 900m do parque eólico, e são: Infesta a 

900m a norte do aerogerador CO01, Mata, a 600m a norte do aerogerador CO05; Vale Bom, a 560m a 

norte do aerogerador CO06; Vale dos Cabritos, a 850m a sudoeste do aerogerador CO05; Cubo, a 830m 

a sul do aerogerador CO02 e Grilos a aproximadamente 660 m a sudoeste do aerogerador CO01. 

 

Figura 4-127 - Localidades nas proximidades do Parque Eólico 

 

Na área correspondente ao corredor da linha elétrica, a rede viária e espaços associados correspondem 

ao tipo de ocupação mais representado. Seguidamente, também com grande representatividade, o 
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tecido edificado é essencialmente de caráter descontínuo, e a população é dispersa, concentrada junto 

às principais vias de comunicação, sendo caracterizada pela presença maioritária de habitações 

unifamiliares, de um ou dois andares, algumas associadas à exploração agrícola e agropecuária de 

pequena escala, fundamentalmente de subsistências das famílias. Pontualmente encontram-se também 

pequenas zonas dedicadas à indústria e instalações agrícolas, ambas também presentes no corredor da 

linha elétrica. 

Os aglomerados populacionais mais próximos do parque, correspondem ao centro urbano de Vila Cã e a 

Santiago do Litém, do qual parte do cemitério local é intersetado pela área de estudo na zona do 

corredor da linha elétrica, situados a norte e oeste do mesmo, respetivamente. 

 

Figura 4-128 - Cemitério de Santiago de Litém. 

 

No que diz respeito à linha elétrica, o corredor atravessa as povoações de Moinho das Freiras, Gafaria, 

Outeiro do Crasto e Talos, que apresentam uma baixa densidade de habitações, atravessando na sua 

secção final uma maior densidade de áreas urbanas, intersectando as populações de Cova das Faias, 

Cancela da Azeiteira, e Andrinos. 
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Figura 4-129 - Exemplos de habitações na área de estudo. 

 

Proximamente à povoação de Andrinos o corredor da linha elétrica interseta o Hospital de Dia do 

Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar de Leiria, que consiste num serviço de 

internamento parcial para utentes que necessitam de um acompanhamento diário, mas não 

permanente. 

 

Figura 4-130 – Hospital de Dia do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar de Leiria. 

 

Como se pode verificar na figura abaixo, existe uma diferença considerável no que diz respeito às classes 

de ocupação do solo referentes a espaços humanizados 
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Figura 4-131 - Ocupação relativa a áreas urbanizadas na área de estudo. 

 

Verifica-se a interseção do corredor da linha elétrica, com algumas localidades de pequenas dimensões, 

correspondentes essencialmente a tecido edificado descontínuo; na sua maioria são intercetadas 

apenas partes da localidade, como o que ocorre por exemplo em Gafaria ou Andrinos. Outras, como por 

exemplo a localidade do Casal das Freiras ou Alqueidão, que se encontra na sua totalidade dentro do 

corredor da linha elétrica também são intercetadas. 

Efetivamente, analisando as classes de Ocupação do Solo (COS 2018) apresentadas no Quadro a seguir 

referentes a espaços humanizados e presentes na área de estudo, estas correspondem com maior 

representatividade a rede viária e espaços associados, sendo o tecido edificado descontinuo conforme 

já referido.  
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Quadro 4-93  Classes de Ocupação do Solo referentes a espaços humanizados. 

CLASSE DA COS 
ÁREA 

ha 

Tecido edificado continuo 10,94323 

Tecido edificado descontínuo 182,6734 

Indústria 24,66377 

Instalações agrícolas 4,421918 

Rede viária e espaços associados 26804,43 

Instalações desportivas 1,272234 

 

Na secção final do corredor da linha elétrica, à chegada à subestação de Andrinos, o tecido edificado é 

predominantemente contínuo ou industrial, tendo em conta que corresponde a uma área urbanizada. 

Ao longo da área de estudo, nomeadamente do corredor da linha elétrica, constata-se a existência de 

várias instalações desportivas, nomeadamente: 

• Dino Clube - Desporto e Cultura Santiago de Litém (Pavilhão gimnodesportivo e Campo de 

futebol) 

   

 

• Campo de Ténis (próximo do Campo da Bola, Boa Vista que já não integra a área de estudo) 
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• Pavilhão Gimnodesportivo de Santa Eufémia 

 

 

• Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Santa Eufémia (Campo da Mata)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.14. SAÚDE HUMANA 

4.14.1. METODOLOGIA 

Neste capítulo pretende-se enquadrar a situação de referência relativamente à saúde humana da 

população na área em estudo. Para tal, foi brevemente caracterizada a área em termos de saúde e 

infraestruturas, e caracterizados os indicadores relevantes para o projeto, nomeadamente o ruído, a 

qualidade do ar e os efeitos dos campos eletromagnéticos. 

4.14.2. ENQUADRAMENTO 

Como referido anteriormente no Capítulo 4.13 Socioeconomia, a região de Leiria tem sofrido ao longo 
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dos anos uma diminuição de população residente, acompanhando a tendência nacional de 

envelhecimento da população. O município de Pombal é o que apresenta um maior aumento do índice 

de envelhecimento, coerente com os resultados obtidos anteriormente para a estrutura etária da 

população. Esta tendência é mais acentuada nos municípios em estudo do que a nível nacional, como se 

pode verificar no quadro seguinte. 

Quadro 4-94 - índice de Envelhecimento por Local de Residência (NUTS) em 2019 (Fonte: INE). 

LOCAL DE RESIDÊNCIA (NUTS) 
ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO 

2011 2020 VARIAÇÃO 

Portugal 127,6 167 +39,4 

Região Centro 160,7 206,8 +46,1 

Leiria 139,1 185,8 +46,7 

Pombal 166,9 217,8 +50,9 

Leiria 113 156,6 +43,6 

 

A área de estudo encontra-se sob a Administração Regional de Saúde do Centro (ARS Centro), e mais 

especificamente no Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Litoral (ACeS Pinhal Litoral). As 

características do agrupamento podem ser verificadas no quadro seguinte. 

 

Quadro 4-95 - Características dos Agrupamentos abrangidos pela área de estudo em 2017 (Fonte: INE). 

AGRUPAMENTO 
POPULAÇÃO RESIDENTE 

(HAB) 
ESPERANÇA MÉDIA DE VIDA 

(ANOS) 
MUNICÍPIOS ABRANGIDOS 

ACeS Pinhal 
Litoral 

257 615 81,23 
Batalha, Leiria, Marinha Grande, Pombal, 

Porto de Mós 

 

O ACeS Pinhal Litoral abrange 48 freguesias e é constituído pelas unidades representadas na figura 

seguinte: 
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Figura 4-132 - Estrutura formal do ACeS Pinhal Litoral (Fonte: ACeS Pinhal Litoral, 2020). 

 

O hospital de referência para este ACeS é o Centro Hospitalar de Leiria. Este centro é composto por três unidades 

de Saúde, nomeadamente: O Hospital de Santo André, em Leiria; o Hospital Distrital de Pombal, em Pombal; e o 

Hospital Bernardino Lopes de Oliveira, em Alcobaça. Abrange a população residente dos concelhos de Alcobaça, 

Batalha, Leiria, Marinha Grande, Porto de Mós, Nazaré, Pombal, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, 

Castanheira de Pêra, Ansião, Alvaiázere e parte dos concelhos de Ourém e Soure, num total de 400.000 residentes, 

no ano de 2019. 

No quadro seguinte é possível observar a autoapreciação do estado de saúde dos portugueses, para os 

anos de 2019 e 2021, comparando os valores em Portugal e o Centro. 
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Quadro 4-96 - Autoapreciação do estado de saúde dos portugueses, para os anos de 2019 e 2021 (%) (Fonte: INE).  
2019 2021 

  Portugal Centro Portugal Centro 

Autoapreciação do estado de saúde  

Muito bom ou Bom 50,1 43,3 50,2 43,8 

Razoável 34,8 37,6 36,6 41,2 

Mau ou Muito mau 15,1 19,1 13,3 15,0 

Morbilidade crónica 

Com doença crónica ou 
problema de saúde 
prolongado 

41,2 44,7 43,9 43,4 

Limitação na realização de atividades 

Severamente limitado 7,9 10,2 9,6 9,8 

Limitado, mas não 
severamente 

25,1 27,8 25,3 27,8 

Nada limitado 67,0 62,0 65,1 62,4 

 

Comparando os anos de 2019 com 2021, verifica-se uma ligeira melhoria no estado de autoapreciação 

do estado de saúde como “Muito Bom ou Bom”. Já na percentagem da população que se considera de 

alguma forma limitada na realização de atividades, a percentagem aumentou, o que faz sentido à luz da 

pandemia de covid-19 que se sentiu durante os últimos dois anos e que, de acordo com as mais 

recentes estimativas da OMS, em 10-20% dos casos provoca sequelas impactantes na realização de 

atividades do dia-a-dia dos doentes.  

No gráfico seguinte podem verificar-se o número de mortes por causa de mortalidade. 
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Figura 4-133 - Total de óbitos (nº) por causa de mortalidade, por sub-região (NUTS III) para o ano de 2019 (Fonte:INE). 

 

Verifica-se que, para o ano de 2019, as causas de morte prevalente na região de Leiria foram os 

tumores, as doenças do aparelho circulatório e, em menor escala, as doenças do aparelho respiratório. 

 

4.14.3. RUÍDO 

O ruído é uma fonte de incómodo que pode levar a impactes mais sérios para saúde. Os impactes 

provocados pelo ruído dependem amplamente da atividade que o indivíduo está a realizar e 

expectativas de silêncio durante essas atividades. Os três impactes mais frequentes relacionados com o 

ruído são, para além da interferência na compreensão oral (pode ser afetada por ruído de fundo 

superior a 40dBA), as perturbações de sono induzidas por ruído, com consequências para a saúde 

humana, e ainda perda de audição por exposição prolongada a ruído, que pode ser permanente se os 

níveis de ruído foram acima dos 70dBA. 

De acordo com a caracterização acústica efetuada no descritor respetivo (4.10 RuÍdo), verifica-se a 

ausência de fontes de ruído permanentes e sazonais, sendo s principais fontes o ruído o tráfego 

rodoviário local (pouco expressivo), a atividade quotidiana rural e o ruído característico da natureza 
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(fonação animal e aerodinâmica vegetal, incluindo em árvores de grande porte).Também os recetores 

sensíveis identificados na área de estudo do parque eólico são fundamentalmente casas de habitação 

nas povoações localizadas na área de potencial influência acústica do projeto.  

Tendo em conta esta análise, verifica-se que no estado atual do ambiente acústico, não existem 

impactes negativos significativos para a saúde humana. 

 

4.14.4. QUALIDADE DO AR 

A qualidade do ar tem uma influência clara e comprovada na saúde humana. De facto, existem relações 

causais entre uma má qualidade do ar com doenças respiratórias e cardiorrespiratórias, e 

consequentemente com hospitalizações e mortalidade. O tipo de poluente, o grau de exposição e o 

estado de saúde do indivíduo influencia a sua reação à má qualidade do ar. 

A área em estudo é esparsamente povoada, não se encontrando os níveis de poluição normalmente 

associados a elevado tráfego rodoviário, havendo fontes pontuais relacionadas maioritariamente com a 

atividade agrícola, pecuária e industrial. De acordo com o analisado no descritor Qualidade do Ar, não 

existem na área de estudo ou imediações estabelecimentos no Regime de Emissão de Poluentes (PRTR). 

 

4.14.5. CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS 

Os efeitos dos campos magnéticos das linhas de alta tensão na saúde das populações a que eles estão 

expostos têm sido estudados por várias entidades, e, embora não tenha sido possível ainda obter 

resultados que demonstrem claramente uma correlação entre problemas de saúde específicos causados 

por estes campos, impera o “princípio da precaução” e a legislação portuguesa está enquadrada nas 

orientações da Organização Mundial de Saúde. 

A Lei nº 30/2010, de 2 de setembro, alterada pela Lei n.º 20/2018, de 4 de maio, regula os mecanismos 

de definição dos limites da exposição humana a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos 

derivados de linhas, instalações e equipamentos de alta e muito alta tensão. São recomendados 

patamares de exposição especialmente prudentes para: 

• Unidades de saúde e semelhantes (a não ser que a exposição advenha de utilização 

dos seus próprios equipamentos); 

• Estabelecimentos de ensino de qualquer natureza; 

• Lares de terceira idade, asilos e semelhantes; 
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• Edifícios residenciais; 

• Instalações e Espaços Desportivos. 

Em 2015, o Comité Científico para Riscos de Saúde Novos e Emergentes, da Comissão Europeia, publicou 

um relatório sobre os efeitos potenciais da exposição a campos eletromagnéticos, em toda a gama de 

frequências. 

Foram utilizadas pela Comissão Europeia no seu Non-binding guide to good practice for implementing 

Directive 2013/35/EU - Electromagnetic Fields Volume 1: Practical Guide, situações de muito elevada 

exposição a campos eletromagnéticos de várias frequências, de modo a averiguar a existência de 

possíveis consequências para a saúde humana, como se pode verificar na figura seguinte. Está, no 

entanto, expresso claramente no documento que a probabilidade de ocorrência de algum destes efeitos 

é extremamente reduzida, uma vez que seria necessário um grau de exposição muito elevado e de longa 

duração a valores que excedam os limites estabelecidos. 

 

Quadro 4-97 - Efeitos sensoriais e de saúde utilizados para limitar a exposição da população nas várias frequências (Fonte: 
Comissão Europeia, 2015). 

  

 

Especificamente para planeamento, construção e exploração de linhas de alta e muito alta tensão (AT e 

MAT, respetivamente), o Decreto-Lei nº 11/2018, de 15 de fevereiro estabelece critérios de 

minimização e de monitorização da exposição da população a campos magnéticos, elétricos e 

eletromagnéticos associados a estas infraestruturas de transporte de energia.  

Estando as orientações da International Commission on Non -Ionizing Radiation Protection, 
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apresentadas na Recomendação do Conselho n.º 1999/519/CE, de 12 de julho de 1999, e na Portaria 

1421/2004, de 23 de novembro, ainda em vigor, conclui-se que o limite de exposição da população em 

permanência a campos elétricos é de 5 kV/m, enquanto que para a densidade magnética é de 100 μT. 

Tendo em conta que se prevê a construção de uma linha elétrica de alta tensão (60kV) não se prevê que 

o limite de exposição da população aos campos eletromagneticos seja significativa. 

 

5. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM O PROJETO 

No presente capítulo pretende-se prever como evoluiria a situação atual na ausência do Projeto. O 

objetivo desta avaliação é estabelecer a projeção da situação de referência atendendo à evolução do 

estado do ambiente sem a execução do Projeto. 

Tendo em conta a análise realizada no capítulo anterior, as disposições constantes em planos setoriais 

ou instrumentos de ordenamento do território vigentes ou em aprovação, perspetiva-se que na 

ausência do Projeto é expectável que continue a manter as suas características atuais, por não ser 

expectável alterações na ocupação do solo. 

Em termos de desenvolvimento territorial, tendo em consideração o perspetivado nos relatórios dos 

PDM abrangidos pela área de estudo, na ausência do projeto é expectável que vejam a ocorrer as 

seguintes alterações, sem detrimento de outras que possam vir a ocorrer: 

 

Pombal: 

São objetivos do Plano do município tornar o concelho atrativo e competitivo a nível empresarial e 

logístico, assumir como um destino do turismo de natureza, valorizar de forma integrada os recursos 

naturais e melhorar a qualidade de vida da população. Para tal, os objetivos estratégicos desdobram-se 

em linhas de orientação estratégica, consideradas prioritárias no quadro de ordenamento do concelho:  

a) Valorização do território e dos recursos naturais (Ordenar o solo rural; Planear, transformar e gerir o 

solo urbano; Preservar e valorizar o património cultural e natural; Prevenir e minimizar riscos);  

b) Potenciação da competitividade e pulsação económica (Revitalizar o setor agrícola e florestal; 

Promover e dinamizar a atividade económica; Potenciar o turismo como elemento estruturante); 

c) Equidade, coesão social e desenvolvimento sustentável (Implementar políticas de coesão social; 

Promover a valorização e integração profissional; Otimizar a rede de equipamentos coletivos; Potenciar 

e promover mais mobilidade e acessibilidades; Reforçar a qualificação das infraestruturas; Fomentar a 

sustentabilidade ambiental); 
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d) “Co-cooperation” intermunicipal (Maximizar a posição geo-estratégica do concelho; Impulsionar a 

coesão territorial). 

 

Leiria: 

As políticas de ordenamento do município visam compatibilizar a competitividade económica com a 

coesão social, a cidadania territorial e a imagem concelhia, e assentam nas seguintes opções 

estratégicas:  

a) Articulação das políticas sectoriais de incidência local com o fornecimento de indicadores para a 

elaboração/articulação de outros planos municipais;  

b) Criação de um instrumento dinâmico e operacional, a partir de uma correta inventariação da 

realidade existente;  

c) Estabelecimento de uma disciplina de edificabilidade que permita preservar valores naturais, 

urbanísticos, paisagísticos e patrimoniais, enquanto valores sustentáveis e desfrutáveis pela população e 

que constitua a base de novas atividades económicas;  

d) Ocupação equilibrada do território, visando a reabilitação e consolidação do edificado, no sentido de 

dar resposta à qualificação da área de intervenção;  

e) Organização da rede urbana, de forma a impedir a proliferação de urbanizações estranguladoras das 

redes e equipamentos, racionalizando a ocupação, uso e transformação do território;  

f) Reestruturação da atividade industrial e agropecuária tradicional, forte e dispersa, promovendo 

políticas territoriais para aglomerações produtivas, estruturalmente e ambientalmente sustentáveis. 

 

Não menos importante, refere-se a evolução ao nível nacional, tendo em conta os objetivos do País 

apresentados no PNEC2030 e no RNC2050. A tendência de evolução segue no sentido do aumento 

considerável de apostas no setor das energias renováveis, onde a realização do presente projeto 

contribui para o cumprimento dessas metas a par com outros projetos também idealizados na região. 

No que respeita a Ecologia, na ausência do Projeto é expectável que a área de estudo continue a manter 

as suas características atuais. Tendo em conta a dominância de plantações florestais na área de estudo, 

prevê-se que esse continue a ser o uso dominante de áreas com menor aptidão agrícola. Prevê-se uma 

manutenção ou até algum abandono das áreas agrícolas, tendo em conta que grande parte destas é de 

agricultura de subsistência. No que diz respeito aos habitats naturais presentes na área prevê-se uma 

diminuição das áreas de carvalhal, tendo em conta a tendência dos últimos anos nesta região, 
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prevendo-se que tal ocorra também na área de estudo. 

Relativamente ao Uso do Solo, na ausência do Projeto é expectável que a área de estudo continue a 

manter as suas características atuais. Tendo em conta a dominância de áreas de floresta, 

nomeadamente de floresta de eucalipto, prevê-se que este continue a ser o uso dominante dada a 

aptidão silvícola da área. Prevê-se a continuidade da tendência de substituição de florestas de pinheiro-

bravo por eucalipto. Quanto às áreas agrícolas, tendo em conta a tendência dos últimos anos, prevê-se 

o aumento do abandono e a sua substituição por áreas de matos, sobretudo das áreas de agricultura em 

espaços naturais e mosaicos culturais e parcelares complexos, por estas constituírem as classes de uso 

do solo de menor rentabilidade agrícola. 

No que refere à Paisagem, são expectáveis alterações ao nível das variáveis circunstanciais do território, 

que resultam da intervenção humana, nomeadamente a reflorestação das parcelas atualmente 

ocupadas por floresta e matos. Na área em estudo tem-se vindo a verificar a conversão de áreas 

agrícolas para áreas florestais, sendo que esta alteração se faz sentir mais intensamente nas zonas de 

vale. Na ausência do Projeto em análise parece expectável que a área continue a manter as suas 

características atuais. A grande aptidão florestal, leva-nos a supor que se irá perpetuar e ou aumentar 

esse uso, e consequentemente transformar a Paisagem. 

 

Caso não seja implementado o Projeto, a evolução do estado de conservação das ocorrências 

patrimoniais na área de incidência do projeto continuará a ser negativo. Devido à especificidade dos 

materiais arqueológicos observados na área do parque eólico (utensilagem lítica, de cronologia 

paleolítica), é possível que os contextos arqueológicos primários já tenham sido destruídos durante a 

florestação do terreno. 

Comparativamente, com a implementação do Projeto poderá ser necessário realizar sondagens 

arqueológicas manuais de diagnóstico, numa fase prévia à obra, ao longo do traçado da vala de cabos, 

junto aos sítios n.º 1/CNS 39317 (Corrediço 1) e n.º 3/CNS 39319 (Corrediço 3) e na plataforma de 

assentamento do AG 02, para avaliar os potenciais impactes no sítio n.º 2/CNS 39318 (Corrediço 2). 

Será também de referir que a execução da obra, desde que executada de acordo com as medidas de 

minimização propostas, pode ter um efeito positivo ao proporcionar conhecimento científico sobre o 

património arqueológico identificado na área de incidência do Projeto. 

 
Perante os resultados obtidos, considera-se que não existem condicionantes patrimoniais 

determinantes para a execução deste projeto e considera-se viável a sua concretização, embora seja 
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necessário fazer todos os esforços para evitar e reduzir os impactes negativos apresentados, proceder à 

minimização de impactes nos casos específicos identificados, seja assegurada a conservação in situ ou a 

minimização de impactes diretos de todas as ocorrências localizadas na área de incidência de projeto. 

 

Relativamente às alterações climáticas, a não realização do Projeto manterá as tendências previstas 

atualmente, uma vez que não contribuirá para o atingimento das metas nacionais em termos de 

redução de emissão de GEE, no âmbito do Plano Nacional Integrado de Energia e Clima (PNEC 2030). 

De igual modo não se anteveem alterações no que diz respeito à qualidade do ar face ao que ocorre 

atualmente. 

Em termos Socioeconómicos com a não realização do projeto deverá ser mantida a tendência verificada 

nesta caracterização. A proximidade à cidade de Leiria, uma zona mais urbanizada e com maior grau 

desenvolvimento, deverá continuar a manter parte da população residente no município de Leiria e 

concelhos limítrofes.  

No que diz respeito à Saúde Humana, o atual contexto do COVID-19 veio adicionar novas variáveis à 

tendência que se manteria na ausência do projeto, pelo que se espera alterações no âmbito da saúde da 

população. 

 

A evolução natural do ambiente sonoro na área de influência acústica do projeto está relacionada com 

as suas características atuais e futuras de ocupação e uso do solo. 

Atualmente a envolvente da área de intervenção é caraterizada por recetores sensíveis isolados ou em 

perímetros urbanos com envolvente florestal, sendo previsível que no futuro venha a apresentar o 

mesmo tipo de ocupação. 

Dado que atualmente a envolvente do projeto apresenta a ocupação relativamente consolidada e um 

ambiente sonoro que pode também ele ser considerado relativamente consolidado, e não sendo 

conhecidos projetos na área de influencia acústica capazes de alterar significativamente o ambiente 

sonoro existente, na vigência de uma política nacional e europeia direcionada para a proteção das 

populações ao ruído, patente no Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei 9/2007), pode considerar-se 

que o ambiente sonoro atual, deverá assumir no futuro valores semelhantes aos atuais, ou seja, o 

ambiente sonoro na ausência de projeto compatíveis com os limites legais vigentes. 
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6. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

6.1. METODOLOGIA GERAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

À semelhança do que foi efetuado para a caracterização da situação de referência, procedeu-se à 

identificação e avaliação dos impactes ambientais, de forma individualizada por fator ambiental.  

Para todas as componentes do projeto que se considerou que pudessem vir a interagir, de alguma 

forma, com o ambiente, foram determinados os impactes (positivos e negativos), tendo os mesmos sido 

posteriormente classificados quanto à sua magnitude, significância, duração e distribuição espacial e 

temporal. 

A metodologia de classificação de impactes utilizada visou assim a identificação, previsão e valorização 

dos impactes suscetíveis de serem induzidas pelo projeto em estudo, tendo em conta as características 

do mesmo e a situação de referência. Consideram-se, para a caracterização e predição dos impactes, os 

seguintes parâmetros: 

Natureza – A natureza do impacte constitui um parâmetro de classificação, dependente do 

carácter benéfico ou prejudicial da ação do projeto, classificando-se em positiva, ou negativa. 

Magnitude – Este parâmetro pretende demonstrar a dimensão do impacte, classificando-a com 

magnitude elevada, média ou baixa. 

Significância – A todos os impactes detetados, atribuiu-se um grau de importância, subjetivo, 

que varia entre pouco significativo, significativo e muito significativo. O valor assim atribuído 

constitui um grau de relevância que permite comparar a importância dos diversos impactes 

considerados. 

Incidência – A incidência poderá classificar-se como direta ou indireta, consoante seja 

diretamente induzida por atividades ligadas à construção e funcionamento do projeto, ou por 

processos induzidos pelos impactes diretos. 

Duração do Impacte – De acordo com este parâmetro os impactes podem ser caracterizados 

como temporárias ou permanentes, consoante a perturbação se faça sentir apenas durante uma 

parte da vida do projeto ou se faça sentir durante todo o tempo de vida do projeto e/ou para lá 

deste. 

Ocorrência – Relativamente a este parâmetro os impactes classificam-se como certas, prováveis, 
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ou incertas, tendo em conta a probabilidade estimada de ocorrência. 

Dimensão espacial – Quanto a este parâmetro os impactes podem ser classificados como locais, 

regionais e nacionais.  

Reversibilidade – Relativamente à reversibilidade os impactes classificam-se de reversíveis, se o 

meio afetado por uma ação de projeto tiver capacidade de reverter ou recuperar o seu estado 

inicial, após a cessação da referida ação, ou de irreversíveis, caso o meio não tenha capacidade 

de reverter ou recuperar o seu estado inicial. 

Para os descritores em que se considere relevante, apresenta-se uma avaliação de impactes 

cumulativos, entendidos como impactes do projeto aos quais se adicionam os impactes, diretos ou 

indiretos de outros projetos ou ações existentes ou previstos. 

Em termos genéricos considerou-se, para efeitos de avaliação de impactes, as seguintes 

ações/atividades que terão lugar nas fases de construção, exploração e desativação do projeto, 

conforme disposto no quadro abaixo. 

As intervenções que decorrerão da implantação do presente projeto situar-se-ão, maioritariamente, no 

interior da área dos parques eólicos. 

Quadro 6-1 - Principais ações de projeto a ocorrer nas diferentes fases 

FASE AÇÃO GERADORA DE IMPACTE 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

- Preparação/limpeza dos terrenos 

- Movimentação de terras, área de empréstimo e depósito de 

materiais 

- Montagem, funcionamento e desmontagem do estaleiro 

- Desmatação 

- Circulação de maquinaria pesada e de grandes dimensões 

- Escavações para abertura de fundações e valas de cabos 

- Construção das subestações  

- Montagem da linha elétrica 

- Montagem dos aerogeradores 

FASE DE EXPLORAÇÃO 
- Funcionamento da linha elétrica  

- Funcionamento dos aerogeradores 
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FASE AÇÃO GERADORA DE IMPACTE 

- Ações de manutenção e conservação 

- Produção de eletricidade a partir de fontes renováveis 

FASE DE DESATIVAÇÃO 

- Desmontagem de todos os equipamentos 

- Demolição das estruturas 

- Regularização e limpeza do terreno 

 

6.2. CLIMA 

A identificação e avaliação dos impactes em decorrência da implementação do projeto foram efetuadas 

com base nas ações previstas para cada uma das fases (construção, exploração e desativação) e a sua 

implicação na eventual alteração do padrão natural das condições climáticas da área de estudo. 

Considera-se que a implantação do Parque Eólico não conduzirá a uma alteração da morfologia do 

terreno significativa que induza a impactes sobre o Clima. Assim, considera-se que os impactes no clima 

não apresentam significância, não se prevendo medidas de minimização específicas para este fator. 

 

6.3. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

6.3.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

As ações da fase de construção que se podem traduzir num impacte sobre as alterações climáticas estão 

associadas à emissão de Gases com Efeito de Estufa decorrentes do funcionamento de equipamentos 

que consomem combustíveis fósseis. Assim, as ações com potencial de emissão de GEE durante a fase 

de obra são principalmente relacionadas à circulação de maquinários e veículos pesados necessários à 

obra, seja para o transporte de materiais diversos para implantação do projeto, e movimentação de 

terras. Assim, considera-se que este impacte será negativo, entretanto, considerando que as obras de 

implantação do empreendimento são temporárias, pode-se concluir que é pouco significativo, de 

magnitude reduzida, de âmbito local, incerto, irreversível e temporário. 

Além disso, há que se pontuar os impactes relacionados à atividade de remoção da cobertura vegetal 

necessária à implantação do empreendimento incluindo a abertura da faixa de servidão da linha 
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elétrica, devido à perda de capacidade de sequestro de carbono da área. Este impacte considera-se 

negativo, certo, parcialmente reversível, direto, temporário, de magnitude média, e minimizável pela 

adoção de práticas que promovam a utilização eficaz de espaços e a mínima desmatação possível. 

Cabe salientar que a implementação das medidas de compensação, nomeadamente o desenvolvimento 

do Plano de Florestação irão permitir manter a capacidade sumidoura perdida. 

 

6.3.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração, a produção de eletricidade através de energia renovável neste caso o 

vento, permitirá evitar a emissão de poluentes atmosféricos, que se encontram associados às formas 

convencionais de produção de energia elétrica por exemplo às usinas de gás natural. Assim, considera-

se que o Projeto em estudo, durante a fase de exploração irá promover a produção de energia por fonte 

renovável, contribuindo para que sejam atingidas as metas do PNAC 2020/2030 (Programa Nacional 

para as Alterações Climáticas 2020/2030), nomeadamente: a redução das emissões globais de Gases de 

Efeito Estuda (GEE). 

O Parque Eólico do Corrediço ao produzir anualmente cerca de 98.000 MWh/ano, o equivalente ao 

abastecimento de 77.500 habitações, evitará a emissão de cerca de 36.000 toneladas de CO2 

comparativamente à produção a partir de gás natural. 

O impacte do presente Projeto nas alterações climáticas pode classificar-se como positivo, de 

magnitude moderada, significativo, de âmbito nacional, certo, reversíveis e permanentes, considerando 

o tempo de vida útil do Projeto. 

Além disso, há que se referir à utilização de equipamentos com gases fluorados para fins de isolamento, 

nomeadamente o gás SF6 (Hexafluoreto de Enxofre). Conforme a memória descritiva do projeto, está 

prevista a utilização de um disjuntor 60 kV, trifásico unipolar, que será de corte em atmosfera de SF6, do 

tipo corte por auto sopragem do arco, sendo a pressão do gás controlada por pressostato na subestação 

a ser instalada na poligonal do parque eólico. 

Este gás possui um fator de aquecimento global (GWP) de 22.800 vezes superior ao CO2 (IPCC e Lista de 

Gases Fluorados APA, 2019) e, portanto, com potencial de aquecimento global (PAG) elevado. Em 

termos de propriedades, o SF6 é desprovido de propriedades reativas, sendo caracterizado por ser um 

gás inodoro, incolor, não inflamável e não venenoso. 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação da 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

 

AM22015 
Versão 01  
set-22 

394 

Portanto, faz-se necessário considerar os possíveis impactos a ele relacionados.  

Quando do detalhamento do projeto executivo poderar-se-á mensurar as emissões de GEE causados 

pelo referido gás utilizando o conversor de gases fluorados da APA 

(https://formularios.apambiente.pt/conversor/). 

Cabe salientar que os impactes associados à utilização deste gás são apenas relativos a uma eventual 

fuga para a atmosfera. A libertação para a atmosfera de SF6 deve ser naturalmente evitada. Ele só deve 

ser usado onde possa ser reciclado para reutilização.  

Face ao exposto, considera-se que o impacte da utilização deste gás nas alterações climáticas será 

negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, de âmbito nacional, incerto, irreversível e 

temporário. 

 

6.3.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

O impacte das emissões de GEE relacionadas ao transporte de materiais na fase de desativação do PE 

não será significativo por ser uma fase rápida e atividades de pequena dimensão. 

Outro ponto a se considerar será a redução da produção de energia elétrica com recurso a energias 

renováveis, pelo que se considera que será gerado um impacte negativo, pouco significativo, de 

magnitude reduzida, provável, permanente e de âmbito nacional. 

Por outro lado, nesta fase serão desocupados os espaços anteriormente ocupados pelas infraestruturas 

do parque, o que, caso este espaço volte a ter ocupação florestal, esperam-se impactes positivos, 

diretos, permanentes, irreversíveis, de magnitude reduzida, imediatos e minimizáveis. 

 

6.3.4. IMPACTES CUMULATIVOS 

Os efeitos favoráveis que o futuro funcionamento do Parque Eólico do Corrediço introduz em termos de 

substituição de emissões de carbono para a produção de energia elétrica, tem um significado acrescido 

no contexto de um esforço nacional que está a ser feito nesta matéria para se atingirem metas nacionais 

de redução de emissão de gases de efeito de estufa 
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6.4. QUALIDADE DO AR 

6.4.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção, os impactes sobre a qualidade do ar estão associados às atividades de 

construção, nomeadamente circulação de veículos ligeiros e pesados, circulação de maquinaria pesada, 

ao aumento temporário de tráfego de veículos pesados e ligeiros, nas vias de comunicação de acesso ao 

local de implantação do Parque Eólico. 

O aumento temporário de tráfego de veículos durante a fase de construção, no local de implantação do 

Projeto em estudo, é responsável pela emissão de gases como o monóxido de carbono, dióxido de 

carbono, óxidos de azoto, óxidos de enxofre e partículas sólidas. A circulação de veículos durante a obra 

não será uniforme, sendo mais concentrado durante as atividades de construção civil (movimentações 

de terras, cofragem, betonagem e montagem), prevendo-se nesta fase um volume de tráfego maior. De 

acordo com a previsão efetuada para o nº de veículos necessários para transportar as terras será, no 

máximo, de 1480 veículos pesados, com uma capacidade entre 50 e 80m3. Somando os outros veículos 

afetos ao transporte de materiais e componentes, o total de veículos será de cerca de 2600 veículos. 

Durante as movimentações de terras é provável que ocorra um aumento de poeiras ou partículas em 

suspensão.  

Relativamente ao tráfego para o transporte de materiais e equipamentos, nomeadamente para o 

transporte das componentes dos aerogeradores, quer devido às caraterísticas e dimensões, quer devido 

a condições de logísticas e segurança e à disponibilidade de veículos especiais para o efeito, decorrerá 

de forma diluída no tempo ao longo de 2 a 3 meses (não coincidente com transporte de terras ou de 

betão), sendo previsível que mesmo no período de pico, o tráfego diário (gruas e veículos de transporte) 

deverá ser inferior a 8 viagens por dia. 

O local onde será instalado o Parque apresenta características naturais, pelo que se prevê que as 

emissões de poeiras e gases durante a fase de construção não sejam muito significativas, e que a 

capacidade de dispersão da atmosfera seja suficiente para que não se verifiquem concentrações 

elevadas de poluentes atmosféricos nas zonas envolventes. O aumento da emissão de poeiras poderá 

sentir-se, eventualmente, nas localidades mais próximas do projeto e nas imediações dos acessos 

utilizados, que não estão ainda definidos, estando a elaboração do plano de acessos prevista para a fase 

de projeto de execução Classifica-se este impacte como negativo, pouco significativo, direto, de 

magnitude reduzida, local, reversível e temporário, ocorrendo apenas em alguns períodos da fase de 
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construção e em determinados períodos do dia. Este impacte é minimizável pela redução da velocidade 

de circulação de veículos e maquinaria e pela aspersão de água nos acessos de terra em tempo seco. 

 

6.4.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração do Parque Eólico objeto deste estudo, não serão produzidos quaisquer 

poluentes atmosféricos resultantes da sua operação, pelo que não se prevê a ocorrência de impactes ao 

nível da qualidade do ar. 

 

6.4.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Na fase de desativação, os impactes na qualidade do ar são semelhantes aos da fase de construção, 

devido ao aumento de circulação de veículos e maquinaria afeta ao desmonte dos equipamentos do 

Projeto. Assim, consideram-se impactes negativos, pouco significativos, direto, de magnitude reduzida, 

local, reversível e temporário. 

 

6.4.4. IMPACTES CUMULATIVOS 

A este nível não se perspetivam impactes cumulativos na qualidade do ar. 

 

Resumidamente, os impactes relacionados ao clima, alterações climáticas e qualidade do ar nas fases de 

construção, exploração e desativação do empreendimento em questão são: 

• Perda de capacidade de sequestro de carbono 

• Redução das emissões globais de Gases de Efeito Estufa (GEE) 

• Emissão de partículas e outros poluentes atmosféricos 

• Potencial de fuga do gás SF6 

• Produção de energia por fonte renovável 

6.5. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

6.5.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

A nível da geologia os principais impactes estão relacionados com a afetação das formações geológicas 

existentes na região, bem como dos recursos geológicos e da afetação de património geológico. 

Relativamente à geomorfologia os principais impactes estão relacionados com as movimentações de 
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terras durante a fase de construção associadas à implantação das infraestruturas associadas ao projeto, 

nomeadamente instalação dos aerogeradores, valas de cabos, acessos, apoios da linha elétrica, posto de 

corte, subestação e instalação de estaleiro. 

As movimentações de terras associadas às escavações e aterros, irão afetar essencialmente as 

formações geológicas e a geomorfologia local, ainda que de modo superficial na área do parque eólico. 

O projeto prevê que as movimentações de terras sejam elevadas, sendo o seu balanço positivo, ou seja, 

entre as escavações a executar e os aterros previsto existe um excedente de terras de cerca de 

74075.61m3. 

Assim, os impactes gerados pelas movimentações de terras têm um caráter localizado no tempo e no 

espaço, considera-se que são impactes negativos, diretos, permanentes e de magnitude moderada 

podendo ser classificado como significativo.  

Importa ainda referir os impactes associados à instalação do estaleiro, circulação e parqueamento de 

maquinaria pesada, apesar de serem negativos, consideram-se de caráter temporário, localizado, 

reduzido, pouco significativo de magnitude baixa. 

Relativamente ao possível impacte do projeto sobre os recursos geológicos, na área de estudo do 

corredor da linha elétrica detetou-se a interseção do mesmo com algumas pedreiras, devidamente 

mencionadas na situação de referência do descritor, no entanto prevê-se que os apoios da linha elétrica 

não sejam instalados em áreas coincidentes com as das pedreiras. Desta forma não está previsto 

nenhum impacte a este nível. Recomenda-se também que aquando da definição da linha elétrica esta se 

afaste das concessões mineiras identificadas, não interferindo com as mesmas, pelo que se considera 

não haver impacte a este nível, relativamente às áreas de reserva e cativa existentes no corredor da 

linha elétrica, as mesmas são atravessadas pelo corredor da linha elétrica, pelo que se considera um 

impacte negativo, pouco significativo, de baixa magnitude, permanente e localizado, não inviabilizando 

futuras explorações de recurso existente quer na envolvente do parque eólico e quer no corredor da 

linha elétrica.   

Uma vez que nos encontramos em fase de estudo prévio, não dispomos de traçado da linha elétrica e 

respetivos apoios para análise do impacto da linha. Ainda assim, atendendo ao facto de que as áreas de 

reserva e cativa se localizam aproximadamente a meio do corredor, sendo inevitável a sua afetação, é 

expectável que ocorra impacto sobre a exploração destes recursos geológicos. 

Relativamente às concessões e pedreiras identificadas no corredor da linha elétrica, através das 

medidas de minimização não será suscetível de ocorrerem impactes sobre estes recursos. Caso não 
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sejam adotadas as medidas, o impacto poderá figurar-se significativo. 

No que respeita ao património geológico, na área de estudo não foram identificados locais de interesse 

geológico ou geomorfológico, nem geossítios, pelo que não se prevê impactes a este nível. 

 

6.5.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração não são expectáveis impactes sobre a geologia e geomorfologia, uma vez 

que não estão previstas quaisquer intervenções no terreno, para além das normais ações de 

manutenção e inspeção dos equipamentos.  

Importa referir que os impactes resultantes da artificialização do terreno associada essencialmente à 

presença dos acessos e dos aerogeradores, manter-se-ão durante a fase de exploração, sendo estes 

classificados como negativos, de magnitude reduzida, pouco significativas, de âmbito estritamente local, 

certas, permanentes (considerando o tempo de vida útil do Projeto), reversível, com efeito direto. 

 

6.5.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Durante a fase de desativação prevê-se que os impactes associados sejam semelhantes aos da fase de 

construção, uma vez que estarão associados essencialmente ao desmonte das estruturas do projeto, 

implicando movimentações de terras e descompactação dos terrenos. Assim, a reposição da maior parte 

das condições naturais do terreno irá traduzir-se num impacte positivo, direto, local, de magnitude 

reduzida e pouco significativo. 

 

6.5.4. IMPACTES CUMULATIVOS 

Relativamente à geologia e geomorfologia existem na área de estudo algumas concessões minerais, pelo 

que apesar de se reconhecer que esta região é importante para a exploração de areias, argilas e caulino, 

não existem, na envolvente, explorações mineiras conhecidas, pelo que não há conhecimento de outros 

projetos que cumulativamente condicionem, ou possam vir a condicionar, temporária ou 

definitivamente o aproveitamento destes recursos geológicos.  

Na área de estudo não foram identificados valores geológicos e geomorfológicos de particular interesse 

conservacionista, pelo que não se consideram impactes cumulativos a este nível.  
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6.6. RECURSOS HÍDRICOS 

6.6.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção os impactes gerados sobre os recursos hídricos estão essencialmente 

associados à desmatação e terraplanagem, compactação dos terrenos, à redução das áreas de 

infiltração e à eventual contaminação devido a derrames acidentais de substâncias poluentes. 

Na fase de construção as principais ações potencialmente causadoras de impactes na rede de 

drenagem, linhas de água e afetação da qualidade da água das captações subterrâneas de 

abastecimento público, estão associadas à: 

• desmatação e movimentação de terras (decapagem e escavação);  

• circulação de veículos e maquinaria junto a linhas de água e eventuais derrames devido ao 

manuseamento de substâncias poluentes ou ao seu inadequado armazenamento. 

As ações associadas à desmatação e movimentação de terras podem potenciar o risco de erosão, 

aumento do transporte de sedimentos nas linhas de água, devido ao aumento das cargas elevadas de 

material sólido que podem provocar a obstrução das linhas de água e das passagens naturais ou 

artificiais das linhas de água. Importa referir que na área de implantação do parque eólico foram 

identificadas apenas linhas de água de pequena dimensão e de caráter efémero. No corredor da linha 

elétrica foram identificadas linhas de água de caráter permanente. É de destacar que no decorrer da 

implantação dos apoios da linha elétrica e também do estaleiro de obra, irá ser, sempre, salvaguardado 

o domínio publico hídrico. 

O projeto do parque eólico prevê a execução de um sistema de drenagem adequado, através da 

construção de valetas de drenagem e passagens hidráulicas nos acessos sempre que necessário, o que 

permite a manutenção do normal escoamento superficial, considerando-se que esta é uma medida que 

minimiza os impactes desta natureza. Caso contrário poderá gerar-se um impacte negativo, de baixa 

magnitude, pouco significativo, direto, temporário, pouco provável, local e reversível. 

A movimentação de veículos afetos à obra, bem como o funcionamento de máquinas e equipamentos, 

podem originar derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outras substâncias poluentes que podem 

originar contaminação pontual dos recursos hídricos, nomeadamente na proximidade das captações 

subterrâneas de abastecimento público localizadas na Boa Vista. No entanto, a obra apresenta uma 

reduzida dimensão, pelo que apenas se prevê o manuseamento de óleos em locais devidamente 

impermeabilizados, preferencialmente dentro da área de estaleiro, evitando a ocorrência deste tipo de 
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impacte. Assim, considera-se um impacte negativo, de baixa magnitude, pouco significativo, direto, 

temporário, pouco provável, local e reversível. 

Relativamente às movimentações de terras, nomeadamente escavações, considera-se que a dimensão 

das intervenções necessárias à instalação das diferentes estruturas previstas são de pequena 

profundidade, sendo as fundações as que atingem profundidades maiores na ordem dos 13m nas 

fundações dos aerogeradores, aliado ao facto destas se localizarem em zonas mais elevadas, não se 

prevê que os trabalhos da fase de construção interfiram com o nível freático. 

A compactação dos terrenos será provocada quer pelas terraplenagens necessárias à instalação das 

estruturas do projeto, quer pela movimentação de veículos e maquinaria na área de intervenção, 

modificando as condições naturais de infiltração. A presença das plataformas de montagem dos 

aerogeradores e do estaleiro (na fase de construção), dos acessos, e dos aerogeradores, que se 

prolongam para a fase de exploração, diminuem a área de infiltração das águas da precipitação. Esta 

diminuição de infiltração natural, poderá provocar pontualmente a redução da recarga dos sistemas 

aquíferos existentes. 

Relativamente às captações públicas e respetivos perímetros de proteção existentes na área de estudo 

do corredor da linha elétrica, considera-se que devido à área afeta à implantação dos apoios da linha 

elétrica ser reduzida, considera-se o impacte negativo, de baixa magnitude, pouco significativo, direto, 

de caráter temporário, certo, de dimensão local e reversível. Pelo que apenas de recomenda que não 

sejam colocados apoios no perímetro de proteção imediata e intermédia das referidas captações. 

 

6.6.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração apenas se preveem ações de manutenção e/ou reparação ou substituição 

de materiais e equipamentos podendo ocorrer nestas situações derrames acidentais de óleos e/ou 

combustíveis decorrentes dessas operações, o que poderá causar impactes na qualidade da água, 

principalmente nos apoios da linha elétrica que se localizem nas proximidades das captações 

subterrâneas de abastecimento publico. A eventual ocorrência destes acidentes representa um impacte 

negativo, de baixa magnitude, pouco significativo, direto, temporário, pouco provável, localizado e 

reversível. Caso os mesmos ocorram deverão ser imediatamente contidos, de acordo com as medidas 

de minimização propostas e os resíduos resultantes serem encaminhados para destino final adequado. 

Relativamente às áreas impermeabilizadas estas são menores às ocupadas na fase de construção, uma 

vez que dizem respeito apenas às áreas associadas à localização das fundações dos aerogeradores e dos 
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acessos que se mantêm para acesso aos aerogeradores, estes poderão diminuir a permeabilidade do 

terreno embora não totalmente. Considera-se este impacte, apesar de negativo, de magnitude baixa, 

pouco significativo, direto, certo, permanente, localizado e reversível. 

 

6.6.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Durante a fase de desativação, prevê-se a desmontagem das estruturas constituintes do parque eólico, 

pelo que os impactes estarão essencialmente associados às movimentações de terras e a eventuais 

derrames acidentais que possam ocorrer derivado destas operações de desmontagem. 

Assim, as movimentações de terras, à semelhança do que acontece na fase de construção, podem 

favorecer os processos de arrastamento de partículas para os meios hídricos e desorganização do 

processo de drenagem superficial, podendo originar impactes negativos, de baixa magnitude, pouco 

significativos, diretos, temporários, certos, localizados e reversíveis. 

Relativamente aos eventuais derrames acidentais que possam ocorrer, estes poderão representar um 

impacte negativo, de baixa magnitude, pouco significativo, direto, temporário, pouco provável e 

reversível. 

 

6.6.4. IMPACTES CUMULATIVOS 

Tendo em conta as caraterísticas da área de estudo e os reduzidos impactes nos recursos hídricos que 

geralmente se associam a um parque eólico e respetivas linhas aéreas de transporte de energia, e 

atendendo ainda à localização e tipologia das principais intervenções existentes ou previstas no mesmo 

território suscetíveis de associarem efeitos nestes recursos, não se consideram impactes cumulativos a 

este nível. 

 

6.7. SOLOS E USO DOS SOLOS 

6.7.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção, os impactes sobre o solo e capacidade de uso do solo, resultam 

essencialmente das ações de desmatação e decapagem do solo, movimentação de terras para a 

instalação das várias infraestruturas do Projeto, nomeadamente aerogeradores, plataformas de 

montagem, subestação, valas de cabo, apoios da linha elétrica e acessos, montagem do estaleiro e 

circulação de veículos e maquinaria afeta à obra. 
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A nível da capacidade de usos de solo, na área do Parque eólico de Corrediço os solos classificam-se 

como solos de uso não agrícola (florestal) e no corredor da linha elétrica maioritariamente como solos 

de uso não agrícola (florestal) e solos de uso agrícola, alguns destes coincidentes com áreas RAN.  

Relativamente às ações de desmatação e decapagem do solo estas representam uma área 

relativamente reduzida e afetarão áreas não agrícolas (florestais) na área do parque eólico e 

maioritariamente áreas não agrícolas (florestais) e algumas áreas agrícolas na localização dos apoios da 

linha elétrica e respetivos acessos, pelo que se considera como um impacte negativo, de baixa 

magnitude, pouco significativo a significativo nos solos agrícolas, direto, temporário, certo, localizado e 

reversível. 

As movimentações de terras associadas às ações de escavação e aterros para a construção das 

infraestruturas do projeto, serão as estritamente necessárias, minimizando assim os impactes desta 

natureza. Importa referir que os materiais resultantes das escavações serão utilizados nos aterros, 

sempre que possível, bem como nas operações de terraplenagem necessárias. No entanto, prevê-se um 

excesso de terras de cerca de 74.075.61m3, que serão encaminhadas para destino final adequado, pelo 

que o impacte é considerado negativo, de magnitude moderada, pouco significativo, direto, 

permanente, certo, localizado e irreversível. 

Relativamente à montagem de estaleiro e à circulação de veículos e maquinaria afeta à obra, considera-

se o impacte negativo da compactação dos solos, de magnitude baixa, pouco significativo, direto, de 

carácter temporário, certo, de dimensão local e reversível. 

Associado ao funcionamento e à circulação de veículos e maquinaria afeta à obra, são ações suscetíveis 

de ocorrer derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outras substâncias poluentes que podem 

originar contaminação pontuais no solo. A eventual ocorrência de situações deste tipo representa um 

impacte negativo, de baixa magnitude, significativo por se tratar de substâncias potencialmente 

perigosas, direto, de caráter temporário, incerto, de dimensão local e reversível. No entanto, a sua 

ocorrência e a gravidade dos seus efeitos poderá ser minimizada se forem consideradas as medidas de 

minimização propostas. 

No que respeita aos acessos ao parque eólico, sempre que existirem serão beneficiados e proceder-se-á 

à abertura de novos acessos quando necessário, pelo que o impacte será negativo, de magnitude baixa, 

pouco significativo, direto, de caráter permanente, provável, de dimensão local e reversível. 

Relativamente aos acessos aos apoios da linha elétrica, também estes deverão ser beneficiados sempre 

que possível, caso não existam serão construídos novos acessos, cujos impactes serão negativos, de 
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magnitude baixa, pouco significativos nos terrenos com aptidão florestal e significativos nos terrenos 

com aptidão agrícola coincidente com áreas RAN, direto, de caráter permanente, provável, de dimensão 

local e reversível. 

No que respeita à instalação dos apoios da linha elétrica, devido à reduzida área para a sua instalação, 

estes impactes são considerados apesar de negativos, de baixa magnitude, pouco significativos nos 

terrenos com aptidão florestal e significativos nos terrenos com aptidão agrícola coincidente com áreas 

RAN, diretos, de caráter permanente, certos, de dimensão local, e embora não esteja contemplada a 

desativação dos da linha elétrica considera-se reversível. 

Durante a fase de construção ocorrerá também a compactação de solos decorrente da passagem e 

manobra de máquinas afetas à obra, da construção das plataformas e das fundações dos aerogeradores, 

da construção da subestação, construção das valas de cabos, da beneficiação dos acessos existentes e 

da abertura de novos acessos cujos impactes já se encontram acima descritos. No entanto após a fase 

de construção estão também previstas as operações de descompactação do solo, pelo que o impacte 

será assim minimizado  

 

6.7.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração os impactes negativos previstos e avaliados relativamente à fase de 

construção considerados permanentes, nomeadamente: ações de desmatação e decapagem do solo; 

infraestruturas do Projeto; acessos aos parques eólicos; e instalação dos apoios da linha elétrica, irão 

manter-se. 

Durante a fase de exploração do Projeto, é previsível uma redução das áreas afetas à fase de 

construção, nomeadamente as associadas à instalação do estaleiro, às plataformas de montagem dos 

aerogeradores e à instalação das valas de cabos. 

Ao nível dos solos importa referir que, parte das áreas afetadas na fase de construção (áreas afetas ao 

estaleiro, plataformas de montagem dos aerogeradores e valas de cabos) serão recuperadas no final da 

fase de construção, pelo que se prevê que a descompactação de solos e o espalhamento das terras nas 

áreas recuperadas promovam a regeneração do coberto vegetal dos solos. 

Durante a fase de exploração prevê-se que ocorram ações de manutenção ou reparação/substituição de 

materiais e equipamentos, o que poderá provocar ocasionalmente derrames acidentais de óleos e/ou 

combustíveis decorrentes dessas operações. Estes terão que ser imediatamente contidos, de acordo 

com as medidas de minimização propostas e os resíduos encaminhados para destino final adequado, 
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minimizando assim os impactes gerados. Estas situações em caso de ocorrência representam um 

impacte negativo, de baixa magnitude, pouco significativo, direto, temporário, pouco provável, de 

dimensão local e reversível. 

Durante o período de exploração dos Parques Eólicos poderá haver a necessidade de reparação ou 

substituição dos equipamentos e infraestruturas, podendo haver necessidade de recorrer a gruas de 

grande dimensão, e consequentemente, à utilização das plataformas que serão renaturalizadas no final 

da fase de construção, constituindo-se assim um impacte negativo, de baixa magnitude, pouco 

significativo, direto, localizado, temporário, provável, de dimensão local e reversível, sendo minimizável 

após as ações de recuperação das plataformas. 

 

6.7.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Durante a fase de desativação, os impactes previstos nos solos, serão semelhantes aos impactes da fase 

de construção, uma vez que estarão associados às ações de desmontagem e transporte das 

infraestruturas do Parque Eólico, prevendo-se a reposição das condições naturais próximas da existente, 

pelo que se preveem impactes negativos pouco significativos, diretos, temporários, localizados, 

prováveis e de magnitude baixa. 

 

6.7.4. IMPACTES CUMULATIVOS 

Relativamente aos solos e uso do solo, refere-se que as intervenções previstas, originam alguns 

impactes associadas às ações de desmatação e decapagem do solo localizadas, às movimentações de 

terras e à compactação de solos associados a solos maioritariamente florestais e alguns com uso 

agrícola, pelo que tendo em conta o carácter de implantação do projeto pontual e linear, considera-se 

que a este nível não existem impactes cumulativos relevantes. 

 

6.8. ECOLOGIA 

A avaliação de impactes foi efetuada de forma separada para flora, vegetação e habitats, e para a fauna, 

sendo que para cada uma destas componentes foram identificados e avaliados os impactes para as três 

fases: construção, exploração e desativação. A avaliação e efeitos dos impactes considerados em 

seguida encontram-se, sempre que possível, justificadas com fontes científicas adequadas e o mais 

atualizadas possível. 
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6.8.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção prevê-se que os impactes sobre a flora, vegetação e habitats sejam 

divididos em dois grandes grupos: destruição e degradação, tendo sido identificados os seguintes 

impactes: 

• Destruição de vegetação; 

• Destruição de espécimenes de flora; 

• Degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras, deterioração da 

qualidade do solo, ar e águas; e 

• Favorecimento de espécies invasoras. 

• Recuperação das áreas intervencionadas 

Os impactes identificados para a fase de construção são em seguida descritos, analisados e avaliados. 

 

6.8.1.1. Flora, vegetação e habitats 

6.8.1.1.1. Destruição de vegetação 

As ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para as áreas de 

implantação das plataformas dos aerogeradores, valas de cabos, acessos e apoios da linha elétrica, irão 

conduzir à destruição da vegetação presente nessas áreas. Para a instalação dos aerogeradores do 

Parque Eólico do Corrediço prevê-se a destruição de áreas de eucaliptal e pinhal. Para a abertura das 

valas de cabos e acessos do Parque Eólico prevê-se essencialmente a perda de áreas de eucaliptal e 

pequenas áreas de pinhal. Não se prevendo a afetação de quaisquer áreas de habitats de interesse 

comunitário. 

O impacte de destruição de vegetação caracteriza-se como sendo negativo, direto, certo e de curto 

prazo. A magnitude do impacte é moderada e a sua significância baixa, pois as unidades de vegetação a 

ser afetadas são maioritariamente de baixo valor ecológico.  

O estaleiro localizar-se-numa área de baixo valor ecológico. Este é um impacte negativo, direto, certo, 

de curto prazo, temporário, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

A instalação dos apoios da linha elétrica levará à desmatação e decapagem do solo numa área diminuta, 

tal impacte será negativo, permanente, local, certo, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida 

considerando a diminuta área a afetar por cada apoio, pouco significativo e minimizável pela localização 
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dos apoios tanto quanto possível em áreas artificializadas ou outras de baixo valor ecológico. A abertura 

de acessos para a instalação dos apoios induzirá um impacte semelhante ao descrito acima, mas de 

caráter temporário.  

O estabelecimento da zona de proteção ao longo da linha, na qual irá ocorrer o corte e decote de 

árvores necessários levará ao impacte sobre alguns exemplares arbóreos. O impacte resultante prevê-se 

pouco significativo, uma vez que as árvores com valor de conservação existentes são Quercus sp.; 

árvores de crescimento lento e que não atingem na região alturas que comprometam o bom 

funcionamento das linhas de transporte de energia elétrica. Este é um impacte negativo, permanente, 

local, certo, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e minimizável pela 

otimização do traçado da linha de forma a evitar, tanto quanto possível, manchas florestais. 

 

6.8.1.1.2. Destruição de espécimenes de flora 

As ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para as áreas de 

implantação do projeto, irão conduzir também à destruição de espécimenes de flora. A maioria dos 

espécimenes cuja destruição está prevista correspondem a espécies de baixo valor ecológico (e.g. 

eucalipto). Destaca-se, contudo, a pontual presença de indivíduos de sobreiro isolados, a presença em 

áreas de matos de Ulex europaeus subsp. latebracteatus e a presença pontual de indivíduos de 

gilbardeira, erva-língua, azinheira e Genista tournefortii subsp. tournefortii. 

O impacte de destruição de espécimenes de flora caracteriza-se como sendo negativo, direto, certo e de 

curto prazo. A magnitude do impacte é reduzida pois as áreas a afetar são de reduzida dimensão e 

reduzida significância.  

Também a circulação de maquinaria e veículos pesados durante a construção do Parque Eólico e linha 

elétrica associada poderá resultar eventualmente no dano ou morte de espécies arbóreas na vegetação 

circundante por descuido de manipulação de máquinas. Este impacte considera-se negativo, 

temporário, local, improvável, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e 

minimizável. 

 

6.8.1.1.3. Degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras, 

deterioração da qualidade do solo, ar e águas 

As ações de terraplanagem, escavações, movimentações de máquinas e outros veículos, irão ser 

responsáveis pela suspensão de poeiras, produção de gases de combustão e de outras substâncias 
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poluentes. As ações acima referidas poderão ainda contribuir para a deterioração da qualidade do solo e 

das águas, através do derramamento acidental de substâncias potencialmente poluentes ou tóxicas. 

A suspensão de poeiras levará consequentemente à acumulação das mesmas na superfície das folhas 

das plantas presentes na envolvente da obra. Esta acumulação afeta as taxas de fotossíntese, respiração 

e transpiração das plantas e favorece a entrada nas células das folhas de gases fitotóxicos, que poderão 

conduzir a doenças ou morte das plantas (Farmer, 1993). 

O aumento da presença de gases de combustão e outros poluentes no ar, poderá provocar nas plantas 

presentes na envolvente da obra necrose e alterações de coloração das folhas, diminuição das taxas de 

crescimento e queda prematura da folha (Sikora, 2004).  

O aumento da presença de poluentes e deterioração da qualidade do solo, poderá resultar em efeitos 

indiretos nas plantas presentes na envolvente do Projeto, nomeadamente alterações no pH, alteração 

e/ou diminuição da comunidade de microrganismos, maior risco de erosão, diminuição das taxas de 

crescimento e menor fertilidade (Mishra et al., 2016). Também a deterioração da qualidade das águas 

poderá resultar em efeitos indiretos nas plantas presentes na envolvente do Projeto, nomeadamente 

excesso de crescimento de algumas espécies (nitrófilas), alterações de pH e/ou morte de algumas 

espécies (Owa, 2014). 

O impacte de degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras, deterioração da 

qualidade do solo, ar e águas caracteriza-se como sendo negativo, indireto, provável, no caso da 

suspensão de poeiras e deterioração da qualidade do ar, improvável, no caso deterioração da qualidade 

do solo e água (uma vez que apenas poderá acontecer em caso de acidente), e de médio prazo. A 

magnitude do impacte é reduzida assim como a sua significância. 

Importa ainda referir que um outro fator de degradação da vegetação é o fogo e que o aumento de 

maquinaria e movimentações na área do projeto poderá levar a um aumento do risco de incêndio. 

Contudo considera-se que, sendo seguidas as boas práticas e medidas de segurança adequadas ao 

funcionamento dos equipamentos, este é um impacte improvável. 

 

6.8.1.1.4. Favorecimento de espécies invasoras 

O aumento do número de veículos e movimentação de terras na zona de implantação do projeto 

poderão funcionar como facilitadores da dispersão de espécies que anteriormente não existiam nas 

áreas contiguas ao projeto ou de espécies de caráter invasor já presentes nas imediações (ICNB, 2008). 

A confirmação da presença de espécies de flora exóticas de caráter invasor na envolvente da área de 
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estudo, potencia a ocorrência deste impacte.  

O impacte de favorecimento de espécies invasoras caracteriza-se como sendo negativo, indireto, incerto 

e de médio a longo prazo. A magnitude do impacte é reduzida pois as movimentações de terras e 

veículos estarão restritas à área do projeto. Este é um impacte de significância restrita. 

 

6.8.1.1.5. Recuperação ambiental das áreas intervencionadas 

A recuperação ambiental das áreas intervencionadas, de forma temporária, tem um impacte positivo 

sob a flora e vegetação, permitindo a reposição e recuperação da vegetação nas áreas intervencionadas 

apenas de forma temporária. Este é um impacte positivo, permanente, local, certo, de longo prazo, 

direto, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

 

6.8.1.2. Fauna 

Os impactes previstos sobre a fauna decorrentes da execução deste Projeto serão maioritariamente 

resultantes das atividades que promovem a perda de habitat e o aumento da perturbação. 

 

6.8.1.2.1. Perda de habitat 

A instalação do estaleiro, assim como as áreas de depósito temporário de terras e materiais são ações 

que levarão à destruição temporária de biótopos de baixa relevância ecológica. Este é um impacte 

negativo, temporário, local, certo, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida considerando que 

a área a afetar é diminuta e pouco significativo. 

Para a instalação dos aerogeradores do Parque Eólico do Corrediço prevê-se a perda, essencialmente, 

de áreas de floresta de produção (pinhal e eucaliptal). Com a abertura e melhoramento de acessos e 

valas de cabos prevê-se a perda do mesmo tipo de biótopos. A perda destes biótopos irá conduzir à 

perda de habitat de espécies que, contudo, encontrarão em áreas contíguas, habitat semelhante. Como 

tal considera-se que este é um impacte negativo, permanente, local, certo, imediato, direto, reversível, 

de magnitude reduzida, pouco significativo e minimizável. 

A instalação dos apoios da linha elétrica levará à perda de pequenas áreas de habitat, pelo que a 

magnitude do impacte deverá ser reduzida. Este impacte será negativo, permanente, local, certo, 

imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e minimizável. A abertura de 

acessos para a instalação dos apoios induzirá um impacte semelhante ao descrito acima, mas de caráter 

temporário. 
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O estabelecimento da zona de proteção ao longo da linha elétrica levará à perda de algumas áreas 

florestadas que, para a fauna, constituem locais de abrigo e, especificamente no caso das aves, locais 

potenciais para nidificação. O impacte resultante prevê-se negativo, permanente, local, certo, imediato, 

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

Aquando da caracterização da comunidade de quirópteros, não se verificou a presença de abrigos com 

indivíduos nos corredores da linha elétrica em análise. No entanto, é possível que nalgumas manchas 

florestais, em particular as que englobem árvores maduras e de maior porte, possam ser utilizadas como 

abrigo por espécies tipicamente florestais, como as dos géneros Nyctalus e Barbastella, ou mesmo de 

outras menos dependentes de árvores para abrigos, mas que também as usam com frequência, como as 

espécies do género Pipistrellus. 

A destruição de coberto vegetal pode também originar alterações do habitat utilizado por algumas 

espécies, em particular quando ocorre corte de árvores em manchas florestais e, consequentemente 

são abertas novas clareiras nessas manchas. A resposta dos quirópteros a estas novas clareiras varia de 

espécie para espécie, podendo algumas serem beneficiadas, nomeadamente as que usam orlas 

florestais como área de alimentação (por exemplo, as do género Pipistrellus), e outras podem ser 

prejudicadas com a perda de área florestal, em particular as que usam o interior de manchas florestais 

para área preferencial de caça. 

Considera-se que, a eventual perturbação ou destruição de abrigos de quirópteros resultante da 

destruição de coberto vegetal durante a fase de construção, terá uma natureza negativa, ocorrência 

improvável, magnitude reduzida, temporário, local, minimizável e pouco significativo. 

 

6.8.1.2.2. Aumento da perturbação 

A circulação de maquinaria e veículos pesados durante a fase de construção, assim como os trabalhos 

de desmatação, conduzirão à perturbação, incluindo ruído e vibrações, resultando num efeito de 

exclusão da fauna, sobretudo de aves e mamíferos, diminuindo a diversidade faunística. Este efeito não 

se limitará à área intervencionada, prolongando-se pelas áreas contíguas. Este impacte considera-se 

negativo, temporário, local, provável, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida, pouco 

significativo e minimizável. 

O aumento dos níveis de perturbação resultará também na degradação dos habitats presentes na 

envolvente da área de intervenção do projeto. Este impacte considera-se negativo, temporário, local, 

provável, imediato, indireto, reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e minimizável. 
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6.8.1.2.3. Aumento do risco de atropelamento 

A circulação de maquinaria e veículos pesados levará ainda ao aumento do risco de atropelamento, 

sobretudo sobre espécies com menor mobilidade, como os anfíbios, os répteis e os micromamíferos. 

Este impacte considera-se negativo, temporário, local, provável, imediato, direto, irreversível, de 

magnitude reduzida, pouco significativo e minimizável pelo estabelecimento de medidas relativas aos 

limites de velocidade. 

 

6.8.1.2.4. Recuperação ambiental 

A recuperação ambiental das áreas intervencionadas temporariamente tem um impacte positivo sob a 

fauna, permitindo o regresso de algumas espécies às áreas que foram intervencionadas apenas de 

forma temporária, minimizando o efeito de exclusão causado. Este é um impacte positivo, permanente, 

local, certo, de longo prazo, indireto, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

 

6.8.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração os impactes mais significativos são a mortalidade e perturbação (efeito de 

exclusão) de aves e morcegos. 

 

6.8.2.1. Mortalidade de aves e morcegos 

A mortalidade de aves num parque eólico é um dos principais impactes decorrentes deste tipo de 

projeto, contudo nem todas as espécies de aves são afetadas de forma semelhante. Por exemplo, aves 

de rapina que caçam à altura das pás, aves com pouca manobralidade (e.g. abutres) ou espécies com 

voos rápidos e erráticos (e.g. andorinhas), são espécies com comportamentos e características 

morfológicas, que aumentam o risco de colisão com aerogeradores. Existem ainda outros fatores que 

influenciam o risco de colisão das aves com os aerogeradores, como é o caso das condições 

meteorológicas e a localização do parque eólico. Das espécies de aves com maior taxa de mortalidade 

em parques eólicos em Portugal, 19 encontram-se elencadas para a área de estudo (Silva et al., 2008), 

contudo nenhuma destas espécies se encontra ameaçada (Quadro 6-2). 

Quadro 6-2 – Espécies de aves com maiores taxas de mortalidade em Portugal continental 

Nome científico Nome comum 

Coturnix coturnix Codorniz 

Columba livia Pombo-das-rochas 

Apus apus Andorinhão-preto 
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Nome científico Nome comum 

Falco tinnunculus Peneireiro 

Lullula arborea Cotovia-dos-bosques 

Alauda arvensis Laverca 

Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais 

Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés 

Phylloscopus ibericus Felosinha-ibérica 

Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete 

Turdus philomelos Tordo-pinto 

Turdus merula Melro 

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo 

Phoenicurus ochruros Rabirruivo-comum 

Regulus ignicapilla Estrelinha-real 

Fringilla coelebs Tentilhão 

Linaria cannabina Pintarroxo 

Emberiza calandra Trigueirão 

Emberiza cirlus Escrevedeira-de-garganta-amarela 
Fonte: Mascarenhas et al., 2008. 

 

Tendo em conta o referido anteriormente este impacte considera-se negativo, permanente, local, 

provável, de longo prazo, direto, irreversível, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

A presença da linha elétrica de alta tensão poderá potenciar situações de morte de aves por colisão e 

eletrocussão. A significância deste impacte está relacionada com três aspetos principais: a sensibilidade 

do elenco de espécies a fenómenos de colisão com linhas elétricas, os biótopos atravessados pela linha 

elétrica e a extensão desta. No presente caso, prevê-se que a linha elétrica tenha uma extensão 

aproximada de 27km e atravesse alguns biótopos de interesse para as aves, nomeadamente áreas 

florestais, de matos e pequenas linhas de água. 

Refere-se que, quatro das espécies elencadas para a área do corredor da linha elétrica, todas com 

estatuto de ameaça “Vulnerável, apresentam risco de colisão “Intermédio” e, uma das espécies 

apresenta risco de colisão “elevado” com linhas elétricas. Refere-se ainda que três das espécies 

elencadas apresentam risco de eletrocussão “II-III” com linhas elétricas, sendo este o segundo nível mais 

elevado desta classificação (Quadro 6-3) (Neves et al., 2005; BirdLife International, 2003). Face ao 

exposto, considera-se este impacte negativo, permanente, local, provável, de longo prazo, direto, 

irreversível, de magnitude reduzida e pouco significativo (para as espécies mais comuns) a significativo 

(para espécies ameaçadas) sendo, contudo, minimizável através da correta sinalização da linha elétrica. 
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Quadro 6-3 – Espécies de aves ameaçadas elencadas para a área de estudo com risco elevado e intermédio de 

colisão com linhas elétricas 

Família Nome científico Nome comum Risco Colisão Risco eletrocussão 

Caprimulgidae Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento Intermédio 0 

Scolopacidae Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas Elevado I 

Accipitridae Pernis apivorus Bútio-vespeiro Intermédio II-III 

Accipitridae Accipiter gentilis Açor Intermédio II-III 

Falconidae Falco subbuteo Ógea Intermédio II-III 

Fonte: BirdLife International, 2003; Neves et al., 2005. 

A acessibilidade à área dos parques eólicos para efeitos de manutenção poderá potenciar situações de 

mortalidade por atropelamentos (e. g. de indivíduos de espécies com mobilidade mais reduzida), 

contudo não se prevê que estas situações sejam comuns. Este impacte caracteriza-se como sendo 

negativo, improvável, temporário, local, imediato, irreversível, de magnitude reduzida, pouco 

significativo e minimizável. 

Apesar de ainda não serem conhecidos com exatidão os fatores que aumentam o risco de mortalidade 

dos quirópteros nos aerogeradores, são apontadas as seguintes hipóteses: 

• a concentração de insetos junto aos aerogeradores, devido à criação de corredores lineares em 

áreas florestais, à inversão térmica após tempestades, à presença de nuvens baixas e ao efeito 

de atração provocado pela cor dos próprios aerogeradores (Ahlén, 2003; Long et al., 2010b; 

Rydell et al., 2010b; Rydell et al., 2016); 

• confusão entre árvores altas e aerogeradores, levando a que estes sejam utilizados como área 

de descanso, como abrigo ou mesmo como área de acasalamento (Ahlén, 2003; Cryan, 2008); 

• desorientação acústica, devido à deficiente qualidade dos ecos refletidos pelas pás dos 

aerogeradores, ou aos sons emitidos por estes (Ahlén, 2003; Kunz et. al., 2007; Long et al., 2009; 

Long et al., 2010a; Long et al., 2010b); 

• a perturbação eletromagnética provocada pelos aerogeradores (Kunz et. al., 2007); 

• a possibilidade dos indivíduos em migração reduzirem a taxa com que emitem os ultrassons, 

pelo que podem não detetar as pás ou mesmo os aerogeradores (Ahlén, 2003); 

• as altas velocidades atingidas na extremidade das pás, que dificultam ou mesmo impossibilitam 

a sua deteção pelos quirópteros (Ahlén, 2003; Kunz et. al., 2007; Rydell et al., 2010a; Rydell et 

al., 2017). 

As espécies mais afetadas pela mortalidade são migradoras e normalmente voam e alimentam-se a 

grande altura (em espaço aberto ou sobre a copa das árvores), parecendo haver uma maior taxa de 
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mortalidade entre meados de julho e finais de setembro (Alcade, 2002; Eurobats, 2013; Jameson & 

Willis, 2014; Jonhson, 2005; Johnson et al., 2000; Kunz et al., 2007; Lehnert et al., 2014; Rydell et al., 

2010a; Rydell et al., 2010b; Rydell et al., 2017). De acordo com os dados mais recentes (Eurobats, 2017), 

em Portugal continental as espécies mais afetadas são as dos géneros Pipistrellus (no conjunto 

representam pelo menos 51% dos cadáveres detetados) e Nyctalus (no conjunto representam pelo 

menos 28% dos cadáveres detetados), com as espécies morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus) e 

morcego-arborícola-pequeno (Nyctalus leisleri) a serem claramente as que apresentam maior 

mortalidade (representam respetivamente cerca de 28% e 25% de todos os cadáveres detetados). O 

período de maior mortalidade surge nos meses de maio, agosto e setembro (ICNB, 2017). 

Tendo em conta o elenco de espécies detetadas na área de estudo e face ao nível de atividade 

verificado, na área do Parque Eólico do Corrediço (aerogeradores CO01, CO02 e CO06), e respetivo risco 

de mortalidade em parques eólicos (Quadro 6-4), pode considerar-se que a mortalidade terá um 

impacte negativo de ocorrência provável, dada a confirmação de presença de espécies com elevado 

risco de mortalidade na área de estudo. No entanto, a magnitude prevê-se reduzida, irreversível, 

duração permanente e incidência local ou regional (no caso de serem afetadas espécies migradoras), 

podendo por isso ser classificado como pouco significativo. 

 

Quadro 6-4 – Risco de mortalidade em parques eólicos para as espécies que ocorrem em Portugal continental. 

Género Risco de mortalidade em parques eólicos 

Rhinolophus; Myotis; Plecotus; Barbastella Baixo 

Eptesicus Médio 

Pipistrellus; Hypsugo; Nyctalus; Miniopterus; Tadarida Elevado 

Fonte: Adaptado de Rodrigues et al., 2015, com base nos dados de mortalidade disponíveis em Eurobats, 2018. 

 

6.8.2.2. Perturbação de aves e morcegos 

A presença dos aerogeradores poderá afetar a comunidade de aves de diferentes formas, podendo 

resultar em alterações nos padrões de uso da área, alterações dos comportamentos das aves, alterações 

na composição da comunidade, tanto ao nível da abundância como da riqueza, e alterações nos padrões 

e sucesso da nidificação (Mascarenhas et al., 2018). 

No caso da área de estudo, uma vez que as áreas a afetar pela implementação dos aerogeradores do 

Parque Eólico do Corrediço será diminuta face ao contexto onde se insere, existindo na envolvente 
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habitat com características semelhantes, prevê-se que a perturbação da comunidade de aves será um 

impacte negativo, provável, de magnitude reduzida, reversível, permanente e pouco significativo (para 

espécies comuns) a significativo (espécies com estatuto de ameaça). 

Durante a exploração de um parque eólico, poderão ocorrer ainda alterações na atividade dos 

quirópteros devido à presença dos aerogeradores ou a alterações de habitat, principalmente quando 

estas ocorrem em áreas florestadas (Rodrigues et al., 2015; Rydell et al., 2012). A resposta dos 

quirópteros a estes fatores de perturbação nem sempre é negativa. Na realidade existem casos em que 

se verificou um aumento da atividade junto dos aerogeradores e ao longo dos corredores 

desflorestados (Bach 2002 in Bach & Rahmel, 2004), e outros em que houve picos de atividade junto aos 

aerogeradores (Amorim et al., 2012; Brinkmann et al., 2011). Por exemplo, num estudo realizado por 

Bach (2002 in Bach & Rahmel, 2004), o morcego-hortelão-escuro (Eptesicus serotinus) parece ter 

abandonado os locais de alimentação onde surgiram os aerogeradores, enquanto o morcego-anão foi 

atraído para esses locais, verificando-se mesmo um aumento de atividade junto dos aerogeradores, 

quando comparada com o mesmo habitat sem aerogeradores. Já no que diz respeito às rotas de voo e, 

segundo o mesmo autor, é provável que também possam ocorrer alterações derivadas da presença dos 

aerogeradores nessas rotas, situação que não parece acontecer com o morcego-hortelão-escuro nem 

com o morcego-anão, uma vez que no referido estudo não se verificaram alterações na utilização das 

rotas de voo. 

Em relação às alterações de habitat e presença dos aerogeradores do parque eólico, o impacte sobre os 

quirópteros será negativo, ocorrência improvável, magnitude reduzida, reversível a longo prazo e 

duração permanente, o que resulta como pouco significativo em termos globais. 

 

6.8.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

A promoção da recuperação de biótopos após a desativação do projeto é um impacte positivo 

consequência do desmantelamento de todo o equipamento e instalações e recuperação das áreas 

ocupadas anteriormente pelas infraestruturas do projeto. Este é um impacte que propicia a instalação 

nas áreas recuperadas de vegetação, as espécies de fauna que se encontram presentes em áreas 

contíguas, embora tal seja um processo naturalmente lento e gradual. 

O impacte de promoção da recuperação de biótopos caracteriza-se como sendo positivo, direto, certo, 

de longo prazo, magnitude moderada e significativo. 

Contudo, durante a fase de desativação, a movimentação de máquinas e equipamentos poderá 
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provocar alguma perturbação e aumentar o risco de mortalidade por atropelamento. Este é um impacte 

temporário, provável, de reduzida magnitude e significância. 

 

6.8.4. IMPACTES CUMULATIVOS 

Na avaliação de impactes cumulativos teve-se em conta a existência de projetos potencialmente 

impactantes nos quirópteros, num raio de 10 km ao redor da área de implantação do Parque Eólico do 

Corrediço, nomeadamente os Parques Eólicos de Sicó (Sicó I e Sicó II) e o Parque Eólico de Alvaiázere, 

que se encontram a cerca de 8km a norte e 10km a este, respetivamente, do Parque Eólico do Corrediço 

(Figura 6-1). Existem ainda na envolvente algumas infraestruturas lineares, nomeadamente Linhas de 

Transporte de Energia (Muito Alta Tensão): a LMAT Pereiros-Rio Maior 1, a 220kV, LMAT Paraimos - 

Batalha, a 400kVLMAT Lavos-Batalha, a 400kV; e a linha de caminho-de-ferro (Linha do Norte).  
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Figura 6-1– Localização dos parques eólicos instalados na proximidade da área de estudo. 

 

Os principais impactes cumulativos a ter em conta são a mortalidade em parques eólicos, linhas elétricas 

e por atropelamento em estradas de aves e morcegos. Estes serão de natureza negativa, ocorrência 

provável, magnitude moderada, irreversíveis, de duração permanente e incidência local ou regional (no 

caso de serem afetadas espécies migradores), podendo por isso ser classificados como pouco 

significativos (para as espécies sem estatuto de ameaça) ou significativos (para as espécies ameaçadas). 
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6.9. PATRIMÓNIO CULTURAL 

O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor Patrimonial de cada sítio 

localizado exclusivamente na área de projeto. Depois, é determinado o Valor de Impacte Patrimonial, a 

partir da relação existente entre o Valor Patrimonial de cada sítio e a magnitude de impacte 

(Intensidade de afetação e Área de impacte) previsto para cada ocorrência patrimonial. 

A caracterização e avaliação de impactes patrimoniais baseiam-se em dois descritores essenciais, como 

a natureza do impacte e a incidência de impacte, e descritores cumulativos, como a duração do impacte 

e o tipo de ocorrência. 

Quadro 6-5 – Natureza de Impacte. 

Negativo Quando a ação provoca um efeito prejudicial na incidência patrimonial. 

Positivo Quando a ação provoca um efeito benéfico na incidência patrimonial. 

Nulo Quando a ação não provoca qualquer efeito. 

 

Quadro 6-6 – Incidência de Impacte. 

Direto Quando o impacte se faz sentir diretamente sobre a incidência patrimonial (faixa de 
expropriação do terreno). 

Indireto Quando o impacte produz um efeito indireto sobre a incidência patrimonial. 

Nulo Quando o impacte não provoca qualquer efeito. 

 

Quadro 6-7 – Duração de Impacte. 

Permanente Quando o impacte é permanente. 

Temporário Quando o impacte é temporário. 

Nulo Quando não há impacte 

 

Quadro 6-8 – Tipo de ocorrência. 

Certo Quando existe a certeza do impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Provável Quando é provável o impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Incerto Quando é incerto o impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Nulo Quando não há impacte 
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Quadro 6-9 – Dimensão espacial. 

Local Quando há impacte local. 

Regional Quando há impacte na regional. 

Nacional ou 
supra-

regional 
Quando há impacte nacional ou supra-regional. 

Nulo  

 

Quadro 6-10 – Reversibilidade. 

Reversível Quando o impacte é reversível. 

Irreversível Quando o impacte é irreversível. 

Nulo  

 

A avaliação de impactes patrimoniais tem de ter em consideração os múltiplos agentes de impacte 

associados a uma empreitada, mais concretamente a ação/tarefa que provoca o impacte negativo direto 

na ocorrência patrimonial. 

Quadro 6-11 – Agentes de impacte. 

Escavação do solo 

Abertura de valas 

Desmatação do terreno 

Terraplanagem da superfície do solo 

Aterro da superfície do solo 

Áreas de depósito sobre a superfície do solo 

Empréstimo de inertes 

Abertura de pedreira 

Abertura de acessos 

Alargamento de acessos existentes 

Circulação de maquinaria 

Implantação de estaleiro 

 

Valor de Impacte Patrimonial 

O Valor de Impacte Patrimonial é o índice que relaciona o Valor Patrimonial com os impactes previstos 

para cada sítio. Deste índice resultará a hierarquização dos sítios no âmbito da avaliação de impactes 
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patrimoniais e condicionará as medidas de minimização de impacte negativo propostas. 

O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial com o Grau de Intensidade de Afetação e 

o Grau da Área afetada. Aos dois últimos fatores é atribuído um valor numérico conforme os Quadros 

27 e 28. 

 

O Valor de Impacte Patrimonial é obtido através da seguinte fórmula: 

 

(Valor Patrimonial/2) * [(Grau de Intensidade de Afetação*1,5 + Grau da Área Afetada) /2] 

 

Nesta fórmula reduz-se a metade o Valor Patrimonial para que seja sobretudo o peso da afetação 

prevista a determinar o Valor de Impacte Patrimonial. Pretende-se, assim, que a determinação das 

medidas de minimização a implementar dependa sobretudo da afetação prevista para determinada 

incidência patrimonial. 

O Grau de Intensidade de Afetação é potenciado em um e meio em relação ao Grau da Área Afetada, de 

forma a lhe dar maior peso no Valor de Impacte Patrimonial, pois considera-se que é sobretudo daquele 

que depende a conservação de determinada incidência patrimonial. No entanto, ambos os valores são 

as duas faces da mesma moeda, e para que o seu peso não seja exagerado neste índice, o resultado da 

sua soma é dividido por dois. 

 

Quadro 6-12 – Descritores do Grau de Magnitude de Impacte e respetivo valor numérico. 

Máxima 5 

Elevada 4 

Média 3 

Mínima 2 

Residual 1 

Inexistente 0 

 

Se o Valor Patrimonial for obtido usando todos os fatores já definidos, o Valor de Impacto Patrimonial 

mais baixo será igual a 2,5, enquanto o mais elevado será igual a 62,5. Só se obterá um valor inferior a 

2,5 se o Valor Patrimonial for inferior a 4. Estes valores, que correspondem à Classe E do Impacte 

Patrimonial, têm as mesmas razões e levantam as mesmas reservas que os valores correspondentes à 
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Classe E de Valor Patrimonial. 

 

Quadro 6-13 – Descritores do Grau de Área Afetada e respetivo valor numérico. 

Total 100% 5 

Maioritária 60% a 100% 4 

Metade 40% a 60% 3 

Minoritária 10% a 40% 2 

Marginal 0 a 10% 1 

Nenhuma 0 0 

 

Conforme o Valor de Impacte Patrimonial cada ocorrência patrimonial é atribuível a uma Classe de 

Impacte Patrimonial à qual são aplicáveis medidas específicas de minimização de impacto. 

 

Quadro 6-14 – Relação entre as Classes e o Valor de Impacte Patrimonial. 

Significado Classe de Impacte Patrimonial Valor de Impacte Patrimonial 

Muito elevado A ≥47,5 ≤62,5 

Elevado B ≥32,5 <47,5 

Médio C ≥17,5 <32,5 

Reduzido D ≥2,5 <17,5   

Muito reduzido E <2,5 

 

6.9.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Parque Eólico 

Na área de incidência do Parque Eólico do Corrediço, os trabalhos efetuados (levantamento de 

informação bibliográfica e prospeção arqueológica do terreno) contribuíram para a identificação de 3 

ocorrências patrimoniais. 

Conforme o projeto em estudo, as 3 ocorrências patrimoniais têm impactes negativos diretos: 

 

• n.º 1/CNS 39317 (Corrediço 1 - Vestígios de superfície), por ação da escavação do terreno para 

vala de cabos e terraplenagem da plataforma de implantação do Aerogerador 03. Apesar desta situação, 

considera-se viável a a instalação deste aerogerador no local proposto, devendo-se proceder à 
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realização de sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico ao longo do traçado da vala de cabos e 

na plataforma do AG 03, numa fase preliminar à obra. 

• n.º 2/CNS 39318 (Corrediço 2 - Vestígios de superfície), por acção da escavação do terreno para 

a terraplenagem da plataforma de implantação do Aerogerador 02. Apesar desta situação, considera-se 

viável a a instalação deste aerogerador no local proposto, devendo-se proceder à realização de 

sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico na plataforma do AG 02, numa fase preliminar à obra. 

• n.º 3/CNS 39319 (Corrediço 3 - Vestígios de superfície), por acção da escavação do terreno para 

vala de cabos. Apesar desta situação, considera-se viável a instalação deste aerogerador no local 

proposto, devendo-se proceder à realização de sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico ao 

longo do traçado da vala de cabos, numa fase preliminar à obra. 

 

Quadro 6-15 – Valor de impacte patrimonial (parque eólico). 

N.º Designação Tipo de Sítio CNS Cronologia 
Valor de Impacte 
Patrimonial 

Classe de Impacte 
Patrimonial 

1 Corrediço 1 Vestígios de superfície 39317 Paleolítico (?) 28,83 C 

2 Corrediço 2 Vestígios de superfície 39318 Paleolítico (?) 28,83 C 

3 Corrediço 3 Vestígios de superfície 39319 Paleolítico (?) 28,83 C 

 

Quadro 6-16 – Análise de impactes patrimoniais (parque eólico). 

N.º Designação Impacte Incidência Duração Ocorrência Dimensão Reversibilidade 

1 Corrediço 1 Negativo Direto Permanente Incerto Local Irreversível 

2 Corrediço 2 Negativo Direto Permanente Incerto Local Irreversível 

3 Corrediço 3 Negativo Direto Permanente Incerto Local Irreversível 

 

Linha Elétrica 

No corredor da linha elétrica, os trabalhos efetuados (levantamento de informação bibliográfica e 

prospeção arqueológica do terreno) contribuíram para a identificação de 13 ocorrências patrimoniais. 

Na fase de construção da Linha Elétrica desenvolver-se-ão diversas ações, as quais, caso se desenrolem 

nas áreas onde foram localizados os sítios de valor patrimonial implicarão uma afetação negativa, direta 

e permanente. 

Os impactes passíveis de ocorrer sobre o património identificado devem-se à abertura de acessos, à 

abertura de caboucos e estabelecimento da faixa de proteção de 45 m, bem como à instalação de 

estaleiros, abertura de acessos e parque de máquinas que implicam desmatação e movimentação de 
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terras. 

Os impactes poderão, no entanto, ser minimizados ou mesmo anulados, desde que a localização dos 

apoios (definida em Projeto de Execução), bem como a abertura de novos acessos e a instalação de 

estaleiros e parque de máquinas tenha em consideração a localização dos sítios de valor patrimonial 

identificados. 

Caso se verifique a afetação dos sítios identificados, o impacte será negativo e direto, variando a sua 

significância com vários fatores, entre os quais o grau, a dimensão e a área sujeita a impacte. 

Durante a fase de construção, e caso se evidenciem sítios de valor patrimonial que não tenham sido 

identificados neste estudo, deverá equacionar-se o grau de afetação desses sítios e alterações de 

projeto que evitem que sejam danificados. 

Quadro 6-17 – Valor de impacte patrimonial (linha elétrica). 

N
º 

Designação Tipo de Sítio CNS Cronologia 
Valor de 
Impacte 
Patrimonial 

Classe de 
Impacte 
Patrimonial 

4 Roubã/Litém 
Povoado 
mineiro 

2510
3 

Romano --- --- 

5 Quinta das Ferrarias 
Vestígios 
diversos 

--- Romano a Contemporâneo --- --- 

6 Hospital das Gafas 
Vestígios 
diversos 

--- Romano --- --- 

7 Outeiro da Calvaria Povoado --- Idade do Ferro/Romano --- --- 

8 Lavandeira / Telhada Vicus --- Romano --- --- 

9 
Cabeça do Pedrogo/ 
Carrascal 

Necrópole 
1763
1 

Alta Idade Média --- --- 

10 
Conimbriga a Collippo 
(troço no concelho de 
Leiria) 

Via --- Romano --- --- 

11 
Parque de Merendas da 
Ribeira da Moira 

Vestígios 
diversos 

--- 
Paleolítico Inferior 
(Acheulense) 

--- --- 

12 
Gruta da Buraca da 
Moira 

Gruta 
3632
4 

Indeterminado/Contempor
âneo 

--- --- 

13 Galeria do Carvalho Abrigo --- Indeterminado --- --- 

14 
Abrigo da Ponte da 
Moira 

Abrigo --- Indeterminado --- --- 

15 
Abrigo da Buraca da 
Moira 1/ Buraca da 
Moira 

Abrigo 
2332
6 

Proto-
Solutrense/Solutrense/ 
Neolítico/Calcolítico 

--- --- 

16 
Abrigo da Ribeira dos 
Murtórios 

Abrigo --- Neolítico/ Calcolítico --- --- 
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6.9.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Parque Eólico 

Não se preveem impactes negativos (diretos ou indiretos) no decorrer da exploração do Parque Eólico 

do Corrediço, sendo por isso considerados nulos. 

 

Linha Elétrica 

Não se preveem impactes negativos (diretos ou indiretos) no decorrer da exploração da linha elétrica, 

sendo por isso considerados nulos. 

 

6.10. PAISAGEM 

Com a construção deste Projeto surgirão alterações na paisagem que, direta ou indiretamente, se 

traduzirão em impactes de magnitude e significância diversas. Os impactes sentidos dependem quer das 

características da área a intervencionar (qualidade paisagística, capacidade de absorção visual e 

sensibilidade paisagística), quer do tipo de intervenções a realizar, pelo que a análise destes fatores 

permite prever os impactes ao nível da paisagem. 

Assim, quer ao nível estrutural (alterações nos elementos que constituem as componentes básicas da 

paisagem, causando perturbações ou mesmo alterações ao nível das subunidades de paisagem 

identificadas), quer ao nível de impacte visual, são esperados: impactes diretos numa primeira fase, por 

imposição de elementos estranhos à paisagem, e depois, de forma indireta, impactes causados pela 

destruição de componentes constituintes da paisagem que hoje contribuem para a sua harmonia e 

qualidade visual. 

Com base na área de estudo da paisagem apresentada na situação de referência, o impacte ambiental 

sobre a paisagem foi analisado de forma separada para o Parque Eólico e respetivo Corredor da Linha 

Elétrica. O uso da área de estudo da paisagem como limite comum para a análise, foi definido como a 

área limite de acuidade visual de onde será possível avistar os elementos dos projetos a construir e de 

onde é possível analisar os Projetos em relação à sua envolvente. 

De uma forma geral, pode-se dizer que os impactes na paisagem fazem-se sentir com maior intensidade 

durante a fase de construção, atenuando-se na fase de exploração, em resultado de algumas medidas 

de recuperação das áreas intervencionadas, que visam a recuperação das áreas de estaleiros, acessos e 

das áreas envolventes às frentes de obra. No entanto, embora minimizáveis, mesmo durante a fase de 
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exploração, os impactes visuais e paisagísticos não se podem anular, principalmente para os tipos de 

Projetos em causa, dadas as grandes dimensões e as respetivas normas de segurança, considerando-se 

como tendo um efeito permanente. Contudo, com o passar do tempo, os observadores criam uma certa 

habituação às novas estruturas construídas.  

Estes impactes terão menor ou maior significado de acordo com a perceção visual dos observadores, 

designadamente o número, a proximidade e a frequência, bem como as condições climatéricas 

existentes, e também da Qualidade Visual e da Sensibilidade Visual da paisagem afetada. 

Posteriormente, cada impacte foi avaliado com base num conjunto de critérios de caracterização a 

partir dos quais foi possível prever o grau de significância dos impactes gerados. 

 

6.10.1. PARQUE EÓLICO 

6.10.1.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

As perturbações genéricas que potencialmente ocorrem durante a fase de construção do Parque Eólico 

são determinadas por duas origens distintas, as quais são magnificadas pela pressão que tais ações 

poderão exercer na paisagem, tendo em conta o âmbito de influência das mesmas: 

o Ações, temporárias ou não, incidentes sobre o suporte biofísico e que conduzem a alterações da 

paisagem. 

o Ações que resultam dos próprios trabalhos de construção, com a inevitável introdução de meios 

humanos e mecânicos com maior ou menor significado. 

As alterações sobre a paisagem estão relacionadas diretamente com as ações de construção do Parque, 

nomeadamente beneficiação/alargamento de caminhos existentes; construção de pequenos troços de 

caminhos novos; execução das fundações dos aerogeradores e plataformas necessárias para a sua 

montagem; instalação dos aerogeradores; implantação do estaleiro; execução das valas para instalação 

dos cabos elétricos; construção do edifício de controlo. 

Considerando-se que todas estas ações têm efeito direto no solo e geram impactes que se manifestam 

da seguinte forma: 

o Desorganização da funcionalidade da paisagem; 

o Desorganização visual e cénica resultante da presença de maquinaria e pessoal afeto à obra; 

o Emissão de Poeiras; 

o Alteração da morfologia; 
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o Desmatação; 

o Desarborização. 

 

Atributos caracterizadores dos impactes 

A análise dos impactes do Projeto ao nível da Paisagem, para a fase de construção, foi definida de 

acordo com os seguintes atributos. O valor da significância de cada impacte é obtido através de uma 

média ponderada dos parâmetros considerados (Duração, Reversibilidade, Âmbito de Influência e 

Magnitude). A magnitude é o fator que mais influencia sendo considerada (Reduzida) quando o impacte 

é pontual, não exercendo influência na Paisagem, (Moderada) quando o impacte não é suficiente para 

descaracterizar o local e (Elevada) quando o impacte descaracteriza o local. 

 

Análise de impactes 

Por um lado, com a introdução de elementos estranhos à paisagem, nomeadamente maquinaria 

pesada, materiais de construção e estaleiro de obra, sentir-se-á um efeito de intrusão visual. Também as 

ações relacionadas com a execução da desmatação, da decapagem dos solos e da movimentação de 

terras, contribuíram na área envolvente ao Parque Eólico para uma desorganização da funcionalidade 

da paisagem com perturbação na manifestação visual do território. Apresenta-se, em seguida, uma 

avaliação de impactes, dirigida às principais ações geradoras de impacte. 

 

Implantação de estaleiro 

A implantação e presença do estaleiro constituirão um impacte negativo que terá lugar apenas na fase 

de construção e que será minimizável através da adoção de algumas medidas propostas. O estaleiro fica 

adjacente ao local da obra. É previsível que a sua implantação origine impactes visuais de pequena 

amplitude, com reflexos ao nível paisagístico, resultantes da destruição do coberto vegetal de caráter 

arbustivo, da modificação do relevo natural e da intrusão de elementos estranhos, que se destacarão na 

paisagem. A circulação de maquinaria e pessoal afeto à obra constituirá, por si só, um fator de intrusão 

visual (provocando uma desorganização e perturbação do espaço). A produção e emissão de poeiras no 

ar é um dos aspetos resultantes desta atividade e que terá efeitos a nível da paisagem. Assim, os 

impactes resultantes da implantação do estaleiro serão negativos, temporários, localizados, reversíveis 

e recuperáveis, certos, minimizáveis e terão pouco significado e magnitude reduzida.  
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Construção/Beneficiação de acessos 

O perfil transversal tipo a adotar apresenta uma plataforma de 6 m de largura, pavimentado com 

toutvenant. Em escavação será executada uma valeta de drenagem das águas pluviais. Estão previstos 

aproximadamente 5.341,87 metros de acessos, dos quais 1.453,80m serão em caminhos existentes a 

beneficiar e 3.888,10m serão em caminhos novos a construir, com as características idênticas às vias dos 

melhoramentos dos caminhos existentes.  

Considera-se, assim, que durante a fase de construção, a presença dos acessos acarretará impactes 

localizados, pontuais, reversíveis, recuperáveis de magnitude e significado reduzido e sentidos 

essencialmente no local do projeto.  

 

Construção de plataformas de montagem e abertura e fecho das valas de cabos 

Para a montagem de cada aerogerador será necessária uma área sem obstáculos, que frequentemente 

acaba por ser o próprio terreno natural, o qual é previamente decapado e depois regularizado e 

consolidado com o escombro que resulta da escavação necessária à implantação do correspondente 

maciço de fundação. Para aerogeradores implantados ao longo dos acessos, é frequente utilizar estes 

como parte integrante das plataformas de montagem, diminuindo assim a área efetivamente 

intervencionada. 

Na sua geometria, deverá privilegiar-se, o mais possível, uma inserção harmoniosa com o terreno, 

acompanhando, a maior dimensão, as curvas de nível, tentando-se manter o terreno o mais natural 

possível. De forma a minimizar os movimentos de terra, admitiu-se a plataforma à cota da parte 

superior da fundação com um intervalo de ajuste de +/- 1metro. No caso de se realizarem movimentos 

de terra, estes serão otimizados, equilibrando-se aterros e escavações. O encontro das áreas de 

intervenção com o terreno natural, nomeadamente os taludes, far-se-á de forma gradual até às cotas do 

terreno natural, com pendentes suaves, de modo a que as plataformas se insiram convenientemente na 

paisagem. Os taludes adotados são de declive 1/2. A plataforma será praticamente de nível, com uma 

pequena inclinação (1 a 2%) para drenagem das águas pluviais.  

Os impactes na morfologia do terreno decorrente da execução destas obras (taludes de escavação e 

aterro) são negativos, originados na fase de construção, imediatos, diretos, permanentes, localizados, 

irreversíveis e certos, de magnitude e significado moderado. 

 

Montagem dos aerogeradores  
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A montagem dos aerogeradores implica vários impactes na fase de construção, dos quais a visibilidade 

no terreno, decorrente da execução destas obras são negativos, diretos, definitivos, permanentes, 

localizados, irreversíveis e certos, de elevada magnitude e significado. Nesta fase de construção, em 

termos de impactes visuais, estes serão maiores em relação à construção das plataformas de montagem 

dos aerogeradores, uma vez que se torna mais percetível pela povoação circundante a colocação das 

respetivas infraestruturas (torre, cabina e pás). Os impactes são negativos, originados na fase de 

construção, imediatos, diretos, permanentes, localizados, irreversíveis e certos, de magnitude e 

significado elevado. 

 

Subestação 

O edifício de comando da subestação assume tanto pela sua volumetria, como pela área ocupada, uma 

expressão relativamente reduzida pois detém uma área bruta de cerca de 183 m² e uma cerce máxima 

de 3,95m. Arquitetonicamente temos um volume muito simplificado de apenas um piso, a sua execução 

emprega materiais convencionais (betão e chapa metálica) os acabamentos e cores são característicos 

da região. 

Os impactes decorrentes da execução do edifício são negativos, originados na fase de construção, 

imediatos, diretos, permanentes, localizados, irreversíveis e certos, de baixa magnitude e sem 

significado. 

 

Desmatação e Desarborização 

Os dois processos, “Desmatação” e “Desarborização”, estão ligados a todas as ações geradoras de 

impacte. Refere-se “Desmatação” quando existe remoção de vegetação genericamente denominada por 

“mato” e “Desarborização” quando existe afetação de áreas com elementos arbóreos. Assim, no caso 

dos acessos e plataformas de montagem e dependendo dos locais a intervencionar, haverá lugar a 

desmatação e/ou desarborização. 

A área total a desarborizar é de 0,78 hectares e a de desmatação de 1,1 hectares e far-se-ão sentir nas 

ações de construção de plataformas de montagem dos aerogeradores, abertura e fecho das valas de 

cabos e alguns acessos. Dependendo das características estruturais da paisagem atual, estes dois 

processos irão provocar um impacte negativo, imediato, direto, certo e pouco significativo, por serem 

áreas relativamente pequenas. Caso sejam aplicadas as medidas de minimização preconizadas este 

impacte será minimizável ao longo da fase de exploração. 
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Face ao exposto e tendo em consideração as áreas a afetar e a perceção visual, trata-se de um projeto 

que não alterará de forma significativa e indiscriminadamente as componentes estruturantes do 

território, nomeadamente os solos, geologia e relevo e coberto vegetal. O caráter da paisagem não é 

alterado, em particular o apreendido por eventuais observadores localizados na envolvente do projeto. 

A área de implantação do projeto no contexto da subunidade de paisagem (Subunidade de Paisagem 1 – 

(Áreas de Cumeada) é relativamente pequena, 2,7 hectares repartidos pelas plataformas dos 

aerogeradores, acessos e subestação, não sendo relevante a perda de área da subunidade.  

O local de implantação situa-se em uma cumeada (cabeço da Mata – Pocilgão), área relativamente 

plana, com ocupação exclusivamente florestal (eucalipto) e algumas áreas de matos, e embora não seja 

relevante a perda de área na subunidade de paisagem, a alteração do uso cria uma quebra na leitura 

visual com a envolvente, gerando assim uma descontinuidade do padrão cultural/estrutural da 

paisagem. 

A desorganização visual e cénica resultante das obras de construção, classificada no geral como negativa 

de moderado significado, sendo no entanto ações temporárias. 

 

6.10.1.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

À semelhança do efetuado para a fase de construção, a análise dos impactes do Projeto ao nível da 

Paisagem, para a fase de exploração, foi definida de acordo com os seguintes atributos. O valor da 

significância de cada impacte é obtido através de uma média ponderada dos parâmetros considerados 

(Duração, Reversibilidade Influencia e Magnitude). A magnitude e a Influencia são os critérios que mais 

influenciam, e a qualificação está apresentada no Quadro a seguir. 

Quadro 6-18 – Critérios e qualificação para a classificação de impactes sobre a paisagem na Fase de Exploração 

Atributo Critério 

Influência 
 

Elevada (Distância < 1 km). O observador visualiza os aerogeradores com muita nitidez e 
constituem elementos dominantes na paisagem 

Moderada (Distâncias entre 1-3 km). Os aerogeradores são bastante percetíveis, mas já possuem 
uma dominância e apreensão menor na paisagem em relação ao ponto anterior 

Reduzida (Distâncias entre 3-6 Km). Os aerogeradores ainda são percetíveis, mas não constitui 
elemento dominante, a sua apreensão depende das condições climatéricas, 
nomeadamente a nebulosidade, a luminosidade, como também a topografia do terreno 
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Atributo Critério 

Magnitude 

Reduzida Quando o número de povoações e pontos de interesse que avistam o projeto ou os 
painéis fotovoltaicos é inferior a 25% do total das povoações existentes (considerando o 
buffer de 6 km) 

Moderada Quando o número de povoações e pontos de interesse que avistam o projeto ou os 
painéis fotovoltaicos se situam entre os 25 e os 65% do total das povoações existentes 
(considerando o buffer de 6 km) 

Elevada Quando o número de povoações e pontos de interesse que avistam o projeto ou os 
painéis fotovoltaicos é superior ou igual a 65% do total das povoações existentes 
(considerando o buffer de 6km) 

 

Para calcular a “Influência” foi efetuado o levantamento das povoações existentes e considerado os 

pontos potencias (permanente e potenciais) selecionados na fase de situação de referência a quando da 

elaboração da carta de capacidade de absorção, sendo agrupados por distâncias em função da perceção 

visual do projeto. Para calcular a “Magnitude” é contabilizado a percentagem (no interior da área em 

análise, buffer de 6 km), que visualizam as infraestruturas/Projeto, de acordo com as suas bacias visuais. 

 

Análise de Impactes 

Na fase de exploração, os principais impactes negativos originados na fase de construção, assumirão um 

caráter definitivo. O objetivo desta avaliação é determinar, a expressão do impacte visual sobre a área 

de estudo. A metodologia recorre à geração de bacias visuais do projeto e das zonas habitadas 

envolventes sobre o Modelo Digital do Terreno. 

A nível da leitura da paisagem a presença do parque induz, inevitavelmente, a uma perda de valor 

cénico natural da paisagem. O impacte referente à presença dos aerogeradores em locais onde a 

intervenção humana é reduzida, dependem claramente dos interesses e sensibilidades do potencial 

observador, ou seja, uma predisposição positiva face a este tipo de empreendimentos, que atenua o 

efeito invasor que este tipo de estruturas possam produzir na paisagem. A Norte e a Este existem outros 

parques eólicos, mas a distâncias superiores a 8 km. 

Para a análise e avaliação dos impactes visuais e assim determinar a expressão do seu significado sobre 

todo o território que constitui a Área de Estudo, são geradas as bacias visuais do projeto sobre o Modelo 

Digital do Terreno (Desenho 012, 013 e 014 - Volume). A bacia visual é definida como a superfície a 

partir da qual um ponto ou conjunto de pontos é visível de forma recíproca. São ainda elaboradas bacias 

visuais específicas que evidenciem e demonstre a existência ou não de visibilidade das povoações mais 
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próximas sobre as áreas do Parque. 

Para efetuar o cálculo da bacia visual utilizou-se o software ArcGIS, foi criado um Modelo Digital de 

Terreno (DTM) a partir das curvas de nível da Série M888 das cartas do IGEOE, através de uma rede 

irregular triangulada (TIN), com malha de 10m X 10m. Ao DTM são acrescentados parâmetros tais como 

(altura da nacele dos aerogeradores – 150m, edifício de comandos – 3,9m), o raio de observação (360°), 

o alcance de observação (6Km), e os ângulos de visão (+90° -90º). A análise efetuada é a mais 

desfavorável para o Projeto, uma vez que não se considerou uma série de fatores atenuadores da 

capacidade visual dos potenciais observadores, como sejam a existência de barreiras visuais decorrentes 

dos diferentes usos do solo, a distância entre observador/objeto observado, a acuidade visual dos 

potenciais observadores e as condições climatéricas adversas à visualização do Projeto que, nesta zona 

em particular, é bastante significativa.  

A qualificação da bacia é feita pela análise das suas propriedades que se podem resumir em: Tamanho 

da bacia visual - Um ponto é mais vulnerável quanto mais visível ele for e, portanto, quanto maior for a 

sua bacia visual. Capacidade da bacia visual - As bacias visuais com menor rugosidade ou menor 

complexidade morfológica possuem uma menor capacidade de absorção visual. Forma da bacia visual - 

As bacias visuais mais orientadas e compridas são mais sensíveis aos impactos visuais, do que as bacias 

arredondadas, devido a uma maior direcionalidade do fluxo visual. Afetação visual da Paisagem – 

Quantificação das áreas de qualidade visual da paisagem afetadas. Assim como dos pontos potenciais de 

observação (povoações) com visibilidade para o projeto. 

 

Resultados dos Impactes visuais na paisagem 

A afetação da Paisagem diretamente relacionada com a alteração do valor cénico da mesma, decorre da 

implantação do projeto, nomeadamente da perturbação visual através da construção dos elementos 

que compõem o projeto. Estes serão tanto maiores quanto a extensão da bacia visual, a qualidade visual 

da paisagem afetada, a distância e número de observadores potencialmente afetados. 

Quadro 6-19 - Quantificação da qualidade visual da paisagem por aerogerador 
Qualidade Visual Baixa  (ha) Média  (ha) Elevada (ha) 

Aerogerador 1 2172,4 2414,7 2622,7 

Aerogerador 3 2166,4 2373,2 2526,2 

Aerogerador 5 2043,8 2398,5 2217,7 

Aerogerador 7 (SUP) 1938,7 2622,1 1970,6 

 

Verifica-se que para os Aerogeradores 1 e 2 existe uma maior área de qualidade visual elevada da 
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paisagem, enquanto que para os Aerogeradores 5 e 7 existe uma maior área de qualidade visual média.   

Quadro 6-20 – Quantificação da qualidade visual da paisagem na bacia visual 

Qualidade Visual 
Baixa Média Elevada 

ha % ha % ha % 

Bacia Visual (Parque Eólico)  30047,1 29,8 3803,8 37,2 3368,1 32,95 

 

Da análise conclui-se que a bacia visual do projeto é de grande dimensão, com cerca de 60% do buffer 

de análise. Apresenta alguma rugosidade sendo a sua forma ligeiramente arredondada. Foi estudado 

individualmente cada aerogerador, em termos de área e aspeto as bacias visuais apresentavam uma 

variação muito ligeira (inferior a 2%) este resultado deve-se sobretudo à grande dimensão dos 

elementos analisados (torres de 150 metros) assim como ao local onde se prevê instalar o parque (zona 

de cumeada).  

A interferência da bacia do projeto sobre a paisagem, (qualidade da paisagem) é tripartida não se 

evidenciando nenhuma das classes, as áreas afetadas são semelhantes. 

Na envolvente do Parque Eólico identificaram-se 106 pontos potenciais de observação (11) povoações 

de maior dimensão com 500 a 900 habitantes (Lagoa das Ceiras, Pousio, Ponte de Assamassa, Abiul, 

Santiago de Litém, Aldeia do Rio, Santiais, Cartaria, Arneiro, Albergaria dos Doze e Eguins), (15) 

povoações mais pequenas com 250 a 500 habitantes (Carvalhal, Lameiras, Vila Chã, S. Vicente, Seixeira, 

Gafaria, S. Simão de Litém, Outeiro, Arnal, Casal das Figueiras, Valongo, Valdeira, Lagoa de S. Catarina, 

Vale da Meda e Ruge-Agua), e (80) pontos relativos a pequenos núcleos habitados. Foram agrupados 

por três equidistâncias, (até 1km, de 1-3km e de 3-6km de afastamento), e verificado a visibilidade para 

os aerogeradores. 

A apreensão dos aerogeradores pode variar em função do afastamento do observador, mas é sem 

dúvida o relevo o fator determinante para da visibilidade de e para o parque. Embora o buffer de analise 

seja de 6km em torno do conjunto dos aerogeradores é sabido que para distâncias superiores os 

aerogeradores continuam a ser percetíveis, mas o relevo na envolvente e as respetivas condições 

climatéricas são determinantes para a capacidade de visualização, para estas distâncias o conjunto dos 

aerogeradores fazem parte da paisagem mas não constituem elementos, per si, dominantes. 

Assim para análise consideram-se: Distâncias até 1 km, o observador visualiza os aerogeradores com 

muita nitidez e constituem elementos dominantes na paisagem. Para distâncias entre os 1 e 3km os 

aerogeradores são bastante percetíveis, mas já possuem uma dominância e apreensão menor na 

paisagem em relação ao ponto anterior. Para distâncias superiores a 3km os aerogeradores ainda são 
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bem percetíveis, mas não constitui elemento dominante, a sua apreensão depende das condições 

climatéricas, nomeadamente a nebulosidade, a luminosidade, como também a topografia do terreno. 

Quadro 6-21 – Quantificação das Povoações com visibilidade para o Parque Eólico. 

Distância 

até 1Km 1-3Km 3-6Km 

44 peq. núcleos Abiul* Lagoa das Ceiras* 

  Santiago de Litém* Pousio* 

  Aldeia do Rio* Ponte de Assamassa* 

  Santiais* Cartaria* 

  Valdeira** Arneiro* 

  Vila Chã** Albergaria dos Doze* 

   S. Simão de Litém** Eguins* 

  Casal das Figueiras** Carvalhal** 

  13 peq. Núcleos Lameiras** 

  7 peq. Núcleos S. Vicente** 

    Seixeira** 

    Gafaria** 

    Outeiro** 

    Arnal** 

    Valongo** 

    Lagoa de S. Catarina** 

    Vale da Meda** 

    Ruge-Agua** 

    21 peq. Núcleos 

    23 peq. Núcleos 

      

com visibilidade     
      

Sem visibilidade     

 

De acordo com a influência, verifica-se que a classe mais penalizadora para este tipo de projetos 

apresenta apenas núcleos habitados de pequena dimensão, e todos terão visibilidade para os 

aerogeradores. Para distâncias entre 1 e 3km, os aerogeradores serão visíveis das povoações de maior 

dimensão (Abiul, Santiago de Litém, Santiais, Vila Cã e S. Simão de Litém) e de 13 pequenos núcleos 

habitacionais. Para distâncias superiores a 3km, são em menor número os pontos potenciais sem 

visibilidade para o projeto, ainda assim destaca-se com visibilidade sobre o projeto (Lagoa da Ceiras, 

Ponte de Assamaassa, Cartaria, Albergaria dos doze e Eguins). 

São ainda elaboradas bacias visuais específicas que evidenciem e demonstre o grau de visibilidade de 

pontos potências de maior dimensão sobre o projeto (Desenho 012, 013 e 014 – Volume 3). A Bacia 

visual de Aldeia do Rio (a Este), Santiais (a Sul), Santiago de Litém (a Oeste) e Abiul (a Norte). Estas 
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povoações são as de maior dimensão que se encontram mais próximas do projeto a distâncias inferiores 

a 3 km. 

Os locais analisados devido a situações particulares de orografia apresentam distintos graus de 

visibilidade sobre os aerogeradores. As povoações nos quadrantes Norte e Este (Abiul e Aldeia do Rio 

respetivamente possuem um grau baixo de visibilidade, apenas Abiul terá visibilidade sobre os 

aerogeradores 2 e 4, Aldeia do Mato terá visibilidade nula. Nos quadrantes Sul e Oeste, o grau de 

visibilidade é bem maior Santiais a Sul terá visibilidade para os aerogeradores 1 a 6, Santiago de Litém 

terá visibilidade para os aerogeradores 1 a 5. O aerogerador 7 não é visível para nenhuma das bacias 

analisadas. 

Considera-se assim que a “Influência” do Parque Eólico será maior na envolvente próxima. São 

esperados impactes visuais com Elevada magnitude e significância. No total de pontos potenciais de 

visibilidade 67% terão visibilidade sobre os aerogeradores. Os aerogeradores com maior presença no 

local e visualizado por um maior número de pessoas e assim com maior classe de significância ao nível 

do impacto visual são (ordem decrescente 2, 4, 1, 3, 5, 6 e 7). 

De acordo com a visibilidade obtida, efetuou-se uma sobreposição da bacia visual com as respetivas 

subunidades. A área de afetação estrutural do Projeto, e de aproximadamente 1% da Subunidade de 

paisagem 1 (Áreas de cumeada), sendo assim bastante reduzida em termos estruturais a perda de 

fração da subunidade. Em termos visuais a bacia visual do Parque irá afetar a subunidade 1 em cerca de 

90%, a subunidade 2 (Encostas de transição) em cerca de 49% e a subunidade 3 (Áreas de Vale) em 

cerca de 72%. Observa-se assim, para nas subunidades de paisagem 1 e 3 a perda da fração em termos 

visuais é muito significativa. 

Desta forma, pode concluir-se que a presença do Parque Eólico originará impactes paisagísticos 

negativos, certos, permanentes durante a vida útil do Projeto, irreversíveis de elevada magnitude e 

elevada significância. 

Os aerogeradores, destacam-se na leitura da paisagem, tornando o caráter da mesma mais gerido e 

menos natural, e induzem a uma elevada intrusão visual. Acresce o facto de, maioritariamente, as 

povoações com acessibilidade visual sobre o Projeto se localizarem a uma distância até 3km onde os 

aerogeradores, são o elemento dominante para a atenção do observador. 

 

6.10.1.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Prevê-se que, no fim do período de exploração, o Parque Eólico seja desmantelado dando origem ao 
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restabelecimento da atual paisagem, o que constitui um impacte positivo, com muito significado. 

Embora apresente custos elevados, o desmantelamento apresenta-se como ideal, pois devolverá à 

paisagem o seu caráter inato e a sua qualidade. Refere-se, ainda, o facto de todos os componentes que 

formam os aerogeradores serem desmontáveis e recicláveis, com exceção das sapatas em betão, para 

as quais se deve prever como solução a demolição e transporte a vazadouro. 

Na desativação, aquando da remoção das infraestruturas os impactes esperados serão em tudo 

semelhantes aos da fase de construção. Numa primeira fase, são esperados impactes negativos, de 

algum significado, certos e reversíveis a médio prazo. Contudo, a reposição das condições naturais do 

terreno constituirá um impacte positivo, com muito significado com reflexos na zona de influência (bacia 

visual) da infraestrutura, desde que sejam executadas as medidas de minimização adequadas, ou seja, 

que se retirem todas as estruturas e se promova a renaturalização com espécies autóctones (evitando o 

repovoamento com floresta de produção/eucalipto). 

 

6.10.2. LINHA ELÉTRICA 

Os impactos na paisagem, originados pela construção de estruturas deste tipo, fazem-se sentir com 

maior intensidade durante a fase de construção, atenuando-se durante a fase de exploração, resultado 

da implementação de algumas medidas de integração paisagística, que visam a recuperação das áreas 

intervencionadas, bem com a área de estaleiros, e acessos. No entanto embora minimizáveis, mesmo 

durante a fase de exploração, os impactes visuais não se podem anular, dadas as grandes dimensões das 

estruturas e faixas de servidão/proteção da defesa da floresta contra incêndios. 

 

6.10.2.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

A fase de construção da linha implicará impactes negativos na paisagem, ao provocar uma 

desorganização nos locais mais próximos aos trabalhos. Sendo inevitável o aparecimento de zonas de 

grande descontinuidade visual, esta desorganização prende-se com: 

• Surgimento de descontinuidade em termos ocupação do solo, devido à destruição do coberto 

vegetal e à movimentação de terras; 

• Desorganização espacial e consequente perturbação da continuidade atual da paisagem nas 

zonas onde decorrem os trabalhos de construção; 
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• Introdução de elementos estanhos à paisagem (trabalhadores e maquinaria pesada para os 

trabalhos de construção) e os apoios e cabos condutores. 

Nesta fase foram considerados os impactes com caráter temporário resultantes dos diferentes trabalhos 

previstos para a construção do projeto. 

A desorganização visual e funcional gerada pela presença de elementos exógenos, sejam as áreas de 

estaleiro, os depósitos de materiais, a abertura de acessos, desmatação e corte de vegetação e a 

movimentação de maquinaria e pessoas afetas à obra são considerados fatores perturbadores e de 

desqualificação da paisagem pelo que se traduzem num impacte negativo, temporário (apesar de 

permanente durante todo o período de obra), a significância depende do período de duração dos 

diferentes tipos de trabalhos e da proximidade a recetores sensíveis. A esta desorganização associa-se, 

normalmente, a quebra da continuidade atual da paisagem (alterações morfológicas e desmatação) e a 

diminuição da visibilidade provocada pelo aumento dos níveis de poeiras. 

A previsão, determinação e avaliação dos impactes paisagísticos mais significativos, a nível da fase de 

construção, foi efetuada tendo em consideração a afetação da estrutura da paisagem cujas ações irão 

alterar o seu Valor Cénico e provocar uma nova leitura da mesma. Estas alterações são o resultado da 

intrusão visual de novos elementos que modificarão principalmente o relevo e a ocupação do solo.  

Para efeito de análise é considerado o corredor de 400m como área potencialmente afetada. O corredor 

interceta áreas agrícolas, florestais (Pinhal, Eucaliptal e algum Carvalhal) e áreas mistas de tecido urbano 

com manchas agrícolas. 

As ações que poderão vir a potenciar maiores impactes estruturais são as de “Desmatação” e 

“Desarborização”. Refere-se “Desmatação” quando existe remoção de vegetação genericamente 

denominada por “mato” e “Desarborização” quando existe afetação de áreas com elementos arbóreos.  

No que se refere aos trabalhos preparatórios, é de referir que as desmatações e desarborizações terão 

como consequência impactes negativos na estrutura da paisagem relacionados com a destruição da 

vegetação e consequente alteração dos principais usos do solo existentes na subunidade de paisagem. O 

corredor em estudo terá uma área de desmatação potencial de 29 hectares, a área a desarborizar é de 

296 hectares de Pinhal, 311 hectares de eucaliptal e 31 hectares de Carvalhal. 

Dependendo das características estruturais da paisagem atual, este processo de desmatação e 

desarborização irá provocar um impacte negativo, permanente, localizado, certo, minimizável de 

magnitude e significado médio (área de Matos, Pinhal e Eucaliptal), magnitude e significado elevada 

(área de Carvalhal). 
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A área de implantação do projeto no contexto da subunidade de paisagem afeta em grande parte a 

Subunidade de paisagem 2 (Encostas de transição) em cerca de 62%, sendo relevante a perda de área da 

subunidade. As restantes subunidades são afetadas mas de forma reduzida, Subunidade 1 – (Áreas de 

Cumeada) em 10%, Subunidade 3 (Áreas de Vale) em 15% e a subunidade 4 (Zonas Urbanas) em 13% 

sendo relevante a perda de área da subunidade.  

O corredor cria uma quebra na leitura visual com a envolvente, gerando assim uma descontinuidade do 

padrão cultural/estrutural da paisagem. 

 

6.10.2.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

A nível da leitura da paisagem a presença da linha induz, inevitavelmente, uma perda de valor cénico 

natural da paisagem. 

Na fase de exploração, os principais impactes negativos originados na fase de construção, assumirão um 

caráter definitivo, embora acrescidos de possibilidade de minimização. Na zona de implantação dos 

apoios e nos acessos que terão de ser assegurados para manutenção do equipamento, essa minimização 

só poderá ser feita com recurso a vegetação que permita a sua integração visual no contexto 

envolvente. Os elementos “estranhos” introduzidos como os apoios e cabos não são possíveis de 

minimizar. 

Os impactes (nomeadamente os visuais) assumem maior importância nas situações em que os apoios e 

cabos se localizam em zonas de maior acessibilidade visual. 

Para a análise e avaliação dos impactes visuais e assim determinar a expressão do seu significado sobre 

todo o território que constitui a Área de Estudo, é gerada a bacia visual do projeto sobre o Modelo 

Digital do Terreno (Desenho 12 e 13 – Volume 3). A bacia visual é definida como a superfície a partir da 

qual um ponto ou conjunto de pontos é visível de forma recíproca. 

Para efetuar o cálculo da bacia visual utilizou-se o software ArcGIS, foi criado um Modelo Digital de 

Terreno (DTM) a partir das curvas de nível da Série M888 das cartas do IGEOE, através de uma rede 

irregular triangulada (TIN), com malha de 10m X 10m. A bacia visual do corredor é realizada pela 

simulação visual de uma linha ao eixo do corredor localizada a uma altura máxima de 33 metros que 

correspondente à altura máxima dos apoios para esta tipologia de projeto, são ainda acrescentados 

parâmetros tais como, o raio de observação (360°), o alcance de observação (3km), e os ângulos de 

visão (+90° -90º). 

A qualificação da bacia é feita pela análise das suas propriedades que se podem resumir em: Tamanho 
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da bacia visual - Um ponto é mais vulnerável quanto mais visível ele for e, portanto, quanto maior for a 

sua bacia visual. Capacidade da bacia visual - As bacias visuais com menor rugosidade ou menor 

complexidade morfológica possuem uma menor capacidade de absorção visual. Forma da bacia visual - 

As bacias visuais mais orientadas e compridas são mais sensíveis aos impactos visuais, do que as bacias 

arredondadas, devido a uma maior direcionalidade do fluxo visual. Afetação visual da Paisagem – 

Quantificação das áreas de qualidade visual da paisagem afetadas. Assim como dos pontos potenciais de 

observação (povoações) com visibilidade para o projeto. 

 

Resultados dos Impactes visuais na paisagem 

A afetação da Paisagem diretamente relacionada com a alteração do valor cénico da mesma, decorre da 

implantação do projeto, nomeadamente da perturbação visual através da construção dos elementos 

que compõem o projeto. Estes serão tanto maiores quanto a extensão da bacia visual, a qualidade visual 

da paisagem afetada, a distância e número de observadores potencialmente afetados. 

Quadro 6-22 – Quantificação da qualidade visual da paisagem na bacia visual 

Qualidade Visual 
Baixa Média Elevada 

ha % ha % ha % 

Bacia Visual (Corredor Linha Elétrica)  3686,1 32,8 4329,6 38,5 3212,9 28,6 

 

Da análise conclui-se que a bacia visual do projeto é de grande dimensão, com cerca de 57% do buffer 

de análise. Apresenta alguma rugosidade sendo a sua forma ligeiramente alongada. A interferência da 

bacia do projeto sobre a paisagem, (qualidade da paisagem) é tripartida não se evidenciando nenhuma 

das classes, as áreas afetadas são semelhantes. 

Na envolvente ao corredor identificaram-se 116 pontos potenciais de observação (12) povoações de 

maior dimensão com 500 a 900 habitantes, (21) povoações mais pequenas com 250 a 500 habitantes e 

(73) pontos relativos a pequenos núcleos habitados. Foram agrupados em duas equidistâncias, (até 

1,5Km, e de 1,5-3Km de afastamento), e verificado a visibilidade para o corredor. 

A distância mais penalizadora, será para afastamento até 1,5 km, o observador visualiza os apoios com 

muita nitidez e estes constituem um elemento dominante na paisagem. Com exceção de (3) pontos 

potencias referentes a pequenos núcleos habitados, todos os outros (33) possuem visibilidade para o 

corredor. 
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Para distâncias entre 1,5 e 3km os apoios ainda são percetíveis, mas não constitui elemento dominante, 

a sua apreensão depende das condições climatéricas, nomeadamente a nebulosidade, a luminosidade, 

como também a topografia do terreno. No total cerca de (38) pontos potências terão visibilidade sobre 

o corredor e (32) não terão qualquer grau de visibilidade. 

Considera-se assim que a “Influência” do Corredor da Linha Elétrica será maior na envolvente próxima 

(distâncias inferiores a 1,5Km). São esperados impactes visuais com Elevada magnitude e significância. 

No total de pontos potências de visibilidade 69% terão visibilidade sobre o corredor. 

Os impactes previstos na paisagem durante a fase de exploração relacionam-se com a presença dos 

apoios da Linha elétrica, através de uma ocupação significativa da subunidade de paisagem 2 (Encostas 

de Transição) e no atravessamento da subunidade 3 (Áreas de Vale). Efetivamente, é nesta fase que se 

dará o processo de adaptação da paisagem à nova realidade, resultante da introdução de novos 

elementos construídos na paisagem, nomeadamente a presença da Linha elétrica, que, inevitavelmente, 

irá induzir a uma perda de valor cénico natural da paisagem. 

Os apoios das linhas são metálicos, em treliça, e sobressaem na paisagem apenas a distâncias 

relativamente reduzidas, ou seja, a acuidade visual de um potencial observador quando observa uma 

Linha Elétrica não é a mesma quando comparado com aerogeradores. Também se observa que este tipo 

de infraestruturas já constitui um elemento característico da paisagem de referência atual, reduzindo a 

afetação paisagística associada a este projeto pela introdução de uma nova infraestrutura. 

No geral os impactes associados à Linha Elétrica são considerados como negativos, certos, diretos, 

locais, permanentes, irreversíveis, de média magnitude e significado. 

 

6.10.2.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Na fase de desativação, aquando da remoção dos apoios os impactes esperados serão em tudo 

semelhantes aos da fase de construção. Numa primeira fase, são esperados impactes negativos, de 

algum significado, certos e reversíveis a médio prazo. Contudo, a reposição das condições naturais do 

terreno constituirá um impacte positivo, com muito significado com reflexos na zona de influência (bacia 

visual) da infraestrutura, desde que sejam executadas as medidas de minimização adequadas, ou seja, 

que se retirem todas as estruturas e se promova a renaturalização com espécies autóctones (evitando o 

repovoamento com floresta de produção/eucalipto). 
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6.10.3. IMPACTES CUMULATIVOS 

Para além dos impactes identificados na análise anterior, considera-se como sendo gerador de impactes 

para efeitos de análise cumulativa, a presença na área de outras infraestruturas de igual tipologia ou 

diferente, que contribuem para a perda de qualidade cénica da Paisagem. 

O principal impacte com efeitos cumulativos na paisagem é o do impacte visual associado à presença de 

novas infraestruturas (aerogeradores e linha elétrica) que, para alguns observadores poderá constituir 

um elemento de perturbação na nova paisagem. Este impacte visual negativo poderá ser agravado pela 

presença de outros projetos da mesma natureza, com impacte visual na paisagem envolvente. 

Na área envolvente existe uma serie de parques eólicos (PE de Maunça, PE de Sicó, PE de -Videira) e 

linhas de muito alta tensão (LMAT Pereiros-Rio Maior 1, a 220, LMAT Paraímo-Batalha, 400, LMAT 

Lavos-Batalha, a 400,), a distância a que poderão ser apreendidos simultaneamente é muito alta, o que 

contribui para o aumento do efeito cumulativo deste impacte visual. 

 

6.11. RUÍDO 

Tendo em consideração as características do projeto, é possível efetuar uma estimativa fundamentada, 

ainda que entretecida de algumas incertezas incontornáveis, relativamente ao ambiente sonoro gerado 

exclusivamente pelo projeto, mediante recurso a métodos previsionais adequados, tendo por base 

dados de emissão e modelos de propagação sonora normalizados. 

A avaliação dos impactes será efetuada de um modo qualitativo e, sempre que possível proceder-se-á à 

sua quantificação tendo por base a prospetiva dos níveis sonoros de ruído ambiente associados à 

execução ou não do projeto. Seguidamente apresenta-se a descrição dos critérios de avaliação 

considerados no descritor ruído. 

Quadro 6-23 - Critérios de avaliação do impacte no descritor ruido. 

Termos de Impacte Critérios 

Natureza 
Positivo 
Negativo 

Redução dos níveis sonoros existentes. 
Aumento dos níveis sonoros existentes. 

Duração 
Temporária 
Permanente 

Fase de Construção 
Fase de Exploração 

Incidência 
Direto 
Indireto 

Origem no projeto (construção e exploração)  
Modificação de tráfego em vias existentes 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Certa 
Provável 
Improvável 

Consideram-se os impactes Prováveis 
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Termos de Impacte Critérios 

Reversibilidade 

Irreversível 
Parcialmente 
Reversível 
Reversível 

Considera-se os efeitos nos recetores reversíveis 

Extensão espacial 
Isolado, Restrito, 
Abrangente 

Considera-se os efeitos locais 

Magnitude 

Reduzida 
 
Moderada 
 
Elevada 
 

Níveis sonoros previstos iguais ou superiores à 
situação de referência em não mais de 5 dB(A). 
Níveis sonoros previstos superiores à sit. de referência 
em mais de 5 dB(A) mas em não mais de 10 dB(A). 
Níveis sonoros previstos superiores à situação de 
referência em mais de 10 dB(A). 

Significância 

Pouco Significativo 
 
Significativos 
Muito Significativo  

Cumpre limites legais RGR ou o incumprimento não se 
fica a dever ao projeto. 
Ultrapassagem dos limites legais aplicáveis no RGR. 
Ultrapassagem, em mais de 10 dB(A), dos limites 
legais aplicáveis no RGR. 

 

6.11.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção do parque eólico e da linha elétrica associada decorrerão um conjunto de atividades 

ruidosas temporárias, cuja emissão de níveis sonoros pode induzir alterações no ambiente sonoro de referência. 

Assim, durante esta fase, é expectável a ocorrência de um aumento temporário dos níveis de ruído ambiente na 

envolvente dos locais de obra. As múltiplas operações e atividades diferenciadas que integram as obras na fase de 

construção, geram níveis de ruído, normalmente, temporários e descontínuos no espaço e no tempo, pelo que a 

quantificação dos níveis de ruído nesta fase é difícil de determinar com rigor. 

Durante esta fase serão levadas a cabo um conjunto de ações passíveis de gerarem níveis sonoros com algum 

significado, nomeadamente: 

• instalação e utilização do estaleiro; 

• circulação de viaturas, maquinaria e veículos pesados afetos à obra; 

• trabalhos de desmatação e decapagem; 

• construção do acesso, da plataforma e fundação dos aerogeradores, abertura/fecho da vala de 

cabos; 

• montagem dos aerogeradores; 

• abertura e fecho de valas para interligação dos cabos elétricos e de comunicação; 
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• execução das fundações dos apoios (abertura de caboucos para as fundações e betonagem dos maciços 

de fundação); 

• montagem dos apoios das linhas elétricas; 

• recuperação paisagística das áreas intervencionadas; 

• movimentação de viaturas e máquinas para a execução das várias intervenções, incluindo o transporte de 

materiais e de trabalhadores. 

Assim, durante esta fase, é expectável a ocorrência de um aumento temporário dos níveis de ruído ambiente na 

envolvente dos locais de obra. As múltiplas operações e atividades diferenciadas que integram as obras na fase de 

construção, geram níveis de ruído, normalmente, temporários e descontínuos em função de diversos fatores 

dificultam a previsão, em termos quantitativos, dos níveis sonoros resultantes. De referir, ainda, que o carácter 

transitório destas atividades induz nas populações uma maior tolerância, relativamente a outras fontes de carácter 

permanente. 

A quantificação dos níveis sonoros do ruído na fase de construção, requer conhecimento preciso do planeamento 

da obra, equipamentos envolvidos e suas características em termos de potência sonora. Neste contexto, no 

quadro seguinte apresentam-se as distâncias correspondentes aos níveis sonoros contínuos equivalentes, 

ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando fontes pontuais e um meio de propagação 

homogéneo, determinados a partir dos valores limite dos níveis de potência sonora, indicados no Anexo V, do 

Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro, relativamente às emissões sonoras dos equipamentos para utilização 

no exterior. 

Quadro 6-24 - Distâncias correspondentes a diferentes níveis de LAeq associados a equipamentos típicos de construção. 

Tipo de Equipamento 

P: potência instalada efetiva 
(kW); 

Pel: potência elétrica (kW); 
m: massa do aparelho (kg); 

L: espessura transversal de corte 
(cm) 

Distância à fonte [m] 

LAeq 
=65 

LAeq 
=55 

LAeq 
=45 

Compactadores (cilindros vibrantes, placas 
vibradoras e apiloadores vibrantes) 

P8 

8<P70 
P>70 

40 
45 

>46 

126 
141 

>146 

398 
447 

>462 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rasto contínuo 

P55 
P>55 

32 
>32 

100 
>102 

316 
>322 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rodas; dumpers, niveladoras, 
compactadores tipo carregadora, empilhadores 
em consola c/ motor de combustão, gruas 
móveis, compactadores (cilindros não 
vibrantes), espalhadoras-acabadoras, fontes de 
pressão hidráulica 

P55 
P>55 

25 
>26 

79 
>81 

251 
>255 
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Tipo de Equipamento 

P: potência instalada efetiva 
(kW); 

Pel: potência elétrica (kW); 
m: massa do aparelho (kg); 

L: espessura transversal de corte 
(cm) 

Distância à fonte [m] 

LAeq 
=65 

LAeq 
=55 

LAeq 
=45 

Escavadoras, monta-cargas, guinchos de 
construção, motoenxadas 

P15 
P>15 

10 
>10 

32 
>31 

100 
>99 

Martelos manuais, demolidores e perfuradores 
m15 

15<m30 
m>30 

35 

52 
>65 

112 

163 
>205 

355 

516 
>649 

Grupos eletrogéneos de soldadura e potência 
Pel2 

2<Pel10 
Pel>10 

12 

13 
>13 

37 

41 
>40 

116 

130 
>126 

Compressores 
P15 
P>15 

14 
>15 

45 
>47 

141 
>147 

 

Dependendo do número de equipamentos a utilizar (no total e de cada tipo) e dos obstáculos à propagação 

sonora, os valores apresentados no quadro anterior podem aumentar ou diminuir significativamente. Tipicamente 

as atividades de preparação de terreno, escavação e pavimentação são as mais ruidosas, dando lugar a níveis 

sonoros contínuos equivalentes na ordem dos 85 dB(A), pelo que 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). 

No caso em apreço, as principais frentes de obra com emissão sonora mais expressiva referem-se â abertura das 

fundações para implantação dos aerogeradores, cujos recetores sensíveis mais próximos (habitações unifamiliares) 

localizam-se a mais de 500 metros de distância, pelo é expectável que o respetivo ambiente sonoro, em termos 

médios, não venha a variar significativamente. 

O acesso rodoviário às frentes de obra será efetuado diretamente a partir do CM1060, sem intersetar as 

povoações mais próximas das frentes de obra. 

O tráfego de pesados durante a fase de construção (aproximadamente 12 meses) será distribuído ao longo das 

várias fases de obra, sendo no caso o transporte de terras e betonagem os períodos com maior intensidade na 

circulação diária de veículos pesados. 

Relativamente ao tráfego para o transporte de materiais e equipamentos, nomeadamente para o transporte das 

componentes dos aerogeradores, quer devido às caraterísticas e dimensões, quer devido a condições de logísticas 

e segurança e à disponibilidade de veículos especiais para o efeito, decorrerá de forma diluída no tempo ao longo 

de 2 a 3 meses (não coincidente com transporte de terras ou de betão), sendo previsível que mesmo no período 

de pico, o tráfego diário (gruas e veículos de transporte) deverá ser inferior a 8 viagens por dia. 
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No caso do transporte de terras para o cenário mais desfavorável prevê-se a necessidade de 1480 unidades de 

transporte (2960 viagens), valor que poderá ser inferior se for possível utilizar veículos com maior capacidade de 

carga.  

Para o cenário com maior volume de tráfego, prevê-se que no período diurno, em que decorrerá a obra, o tráfego 

médio horário seja inferior a 4 viagens por hora. 

Neste contexto, recorrendo ao software CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) e ao método de cálculo 

CNOSSOS-EU, considerando 4 viagens por hora, de veículos pesados (Categoria 3: Veículos pesados com três ou 

mais eixos), para velocidade de circulação de  

50 km/h a 70 km/h e pavimento betuminoso regular, prospetiva-se que a 5 metros da via o ruído particular varie 

de 52 dB(A) e os 54 dB(A). 

Neste contexto, prospetiva-se que o ambiente sonoro decorrente da passagem do tráfego rodoviário, cumpra os 

valores limite de exposição aplicáveis e que o impacte associado seja pouco significativo. 

A montagem da linha elétrica terá como principal fonte sonora as atividades associadas à realização das fundações 

para montagem dos apoios reticulados da linha elétrica. Estas atividades ruidosas temporárias serão muito 

limitadas no espaço e no tempo, pelo que se prospetiva que o ambiente sonoro envolvente, ainda que possa ter 

um incremento pontual, em termos médios não deverá variar significativamente ao longo da fase de construção. 

De acordo com o explicitado anteriormente, tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo do ruído 

gerado durante a fase de construção, e a distância a que se localizam os recetores sensíveis mais próximos das 

frentes de obra mais ruidosas, na fase de construção prevê-se que os impactes no ambiente sonoro seja 

negativo, direto e indireto, provável, temporário, restrito, de magnitude reduzida, reversível, parcialmente 

mitigável e pouco significativo. 

 

6.11.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração, o ruído resulta do funcionamento dos aerogeradores e afetará de forma mais ou 

menos relevante os recetores expostos em função da velocidade e direção do vento. 

A avaliação dos níveis sonoros nos recetores sensíveis, localizados na área de potencial influência acústica do 

projeto, foi efetuada mediante a construção de um modelo 3D do local, com recurso ao programa informático 

CadnaA. 

O CadnaA foi desenvolvido pela Datakustik para que, de forma rápida e eficaz, sejam determinados, mediante os 

métodos definidos pelo utilizador, todos os “caminhos sonoros” entre as diferentes fontes e os diferentes 

recetores, mesmo em zonas urbanas complexas, integrando, assim, os parâmetros com influência, nomeadamente 
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a topografia, os obstáculos, o tipo de solo e as condições atmosféricas predominantes, e permitindo a análise 

individual dos níveis sonoros, mediante seleção de recetores específicos, ou a análise global, mediante a produção 

de mapas de ruído a 2D e 3D. 

No caso específico, os aerogeradores correspondem a fontes ruidosas permanentes do tipo industrial, pelo que foi 

considerado o método de cálculo CNOSSOS, que é o método recomendado pelo  

Decreto-Lei nº136-A/2019 (que transpõe a Diretiva (UE) 2015/996), que altera e republica o  

Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de julho (que transpõe a Diretiva n.º 2002/49/CE). 

No desenvolvimento do modelo de simulação acústica foi utilizada cartografia 3D do terreno e as caraterísticas 

especificas do projeto. De acordo com os dados específicos do presente estudo, com a experiência adquirida em 

outros estudos já desenvolvidos e tendo por base as diretrizes da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 

afigurou-se adequado considerar as configurações de cálculo e de apresentação que se apresentam no quadro 

seguinte. 

Quadro 6-25 - Configurações de cálculo utilizados na modelação de simulação de ruído (fase de exploração). 

Parâmetros Configuração 

Geral 

Software CadnaA – Versão 2020MR (BMP XL) 

Máximo raio de busca 8000 metros 

Ordem de reflexão 2 

Erro máximo definido para o cálculo 0 dB 

Métodos/normas de cálculo: Aerogeradores: CNOSSOS 

Absorção do solo α = 0,3 (refletor) 

Meteorologia 

Percentagem de condições favoráveis: 
diurno/entardecer/noturno 

Diurno: 50% 
Entardecer: 75% 
Noturno: 100% 

Temperatura média anual 12º C 

Humidade relativa média anual 88 % 

Mapa de Ruído 

Malha de Cálculo 10X10 metros 

Tipo de malha de cálculo (variável/fixa) Fixa 

Altura ao solo 4 metros 

Código de cores Diretrizes APA (2011) 

Avaliação de 
ruído nos 
recetores 

Altura acima do solo 
1,5 m acima do piso mais 
desfavorável 

Distância mínima recetor-fachada 3,5 metros 

Distância mínima fonte/refletor 0,1 metros 

 

No Parque Eólico o projeto prevê a instalação de 6 aerogeradores (C001 a C006), mais um suplente (C007), modelo 

da GENERAL ELECTRIC (GE) GE158 – 5,5MW de potência, instalados em torres com altura de 150 m e um diâmetro 

do rotor de 158m. 

O parque eólico foi modelado considerando, por segurança, o pleno funcionamento de todos os 7 aerogeradores, 

com a potência sonora máxima especifica do aerogerador, indicada no documento a “Technical Documentation 
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Wind Turbine Generator Systems 4.x/5.x-158 - 50 Hz – Product Acoustic Specifications According to IEC 61400-11 

Incl. Octave and 1/3rdOctave Band Spectre”. No Quadro 6-26 apresenta-se a potência sonora dos aerogeradores 

(espectro de oitavas), considerado na modelação. 

Quadro 6-26 - Potência sonora dos aerogeradores. 

Velocidade do 
vento no 

aerogerador 
(m/s) 

Potência sonora ponderada a por frequência (Hz; dB) Potência 
sonora (dB) 

16 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

15 64.5 78.0 87.2 92.6 97.2 99.7 101.3 99.1 91.7 76.0 106.0 

 

A emissão sonora dos aerogeradores e a propagação do ruído até junto dos recetores está diretamente associada, 

entre outros fatores, às condições de vento existentes, nomeadamente à respetiva velocidade e orientação. 

Sendo a média anual das caraterísticas do vento apenas indicativa de maior ou menor probabilidade de ocorrência 

de condições favoráveis à propagação sonora para junto dos recetores, na simulação procurou-se efetuar a 

avaliação do cenário mais desfavorável (mais crítico), ou seja, consideraram-se as percentagens de condições 

favoráveis à propagação sonora recomendadas no documento Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping 

and the Production of Associated Data on Noise Exposure (100% em todas as direções no período noturno). 

De notar que caso fosse considerada a distribuição de ventos local, iríamos ter apenas algumas direções com maior 

probabilidade de ocorrência de condições favoráveis de propagação sonora. Uma vez que as condições favoráveis 

de propagação sonora não dependem só do regime do vento, mas também dos gradientes verticais de 

temperatura (período do dia e nebulosidade, como especificado no Quadro A.1 da NP ISO 1996-2: 2019), a 

consideração das condições favoráveis de propagação sonora apenas com base na Rosa dos Ventos, traduzir-se-ia, 

sobretudo no período noturno, na subvalorização da ocorrência de condições favoráveis.  

Neste sentido, permitindo uma análise do mês mais critico, afigura-se mais adequado e seguro considerar para 

todas as direções, as probabilidades indicadas para cada um dos períodos de referência (diurno 50%, entardecer 

75% e noturno 100%). Seguindo a recomendação do guia “A Good Practice Guide to the Application of ETSU-R-97 

for the Assessment and Rating of Wind Turbine Noise”, foi ainda considerada solo refletor (absorção do solo com α 

= 0,3). 

Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos foram prospetivados os níveis sonoros 

contínuos equivalentes ponderados A de ruído particular, associados ao funcionamento continuo (24 horas) dos 

aerogeradores na potência máxima, para os vários recetores sensíveis (fachada e piso mais desfavorável) 

potencialmente mais afetados pelo ruído do projeto, que se localizam nas peças desenhadas em anexo (Desenho 

25, Volume 3), conjuntamente com os mapas de ruído (Desenho 24, Volume 3). 
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Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do Ruído Particular da fase de exploração do projeto em 

apreço, foram também calculados os Mapas de Ruído Particular, a 4 metros acima do solo para os indicadores Lden 

e Ln, cujos resultados se ilustram nas peças desenhadas em anexo (Desenho 24, Volume 3). 

No quadro seguinte apresentam-se os níveis sonoros de ruído residual (referência), os resultados previsionais 

associados ao ruído particular dos aerogeradores (potência sonora máxima), os níveis de ruído ambiente 

decorrente (soma energética do ruído de referência com o ruído particular) e o valor de emergência sonora 

(diferença entre ruído ambiente e ruído de referência). Apesar do software apresentar resultados com uma casa 

decimal, os valores foram arredondados à unidade com vista à avaliação da conformidade com os limites legais do 

RGR. 

Quadro 6-27 - Níveis de ruído junto dos recetores na fase de exploração. 

Recetor/ 
Ponto 

Medição 

Ruído de Referência 
[dB(A)] 

Ruído Particular [dB(A)] Ruído Ambiente [dB(A)] 
Emergência 

Sonora [dB(A)] 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

R01 / Pto 1 43 40 39 46 37 37 37 43 44 42 41 48 1 2 2 

R02 / Pto 1 43 40 39 46 38 38 38 44 44 42 42 49 1 2 3 

R03 / Pto 1 43 40 39 46 37 37 37 43 44 42 41 48 1 2 2 

R04 / Pto 1 43 40 39 46 40 40 40 46 45 43 43 50 2 3 4 

R05 / Pto 1 43 40 39 46 41 41 41 47 45 44 43 50 2 4 4 

R06 / Pto 1 43 40 39 46 38 38 38 44 44 42 42 49 1 2 3 

R07 / Pto 1 43 40 39 46 40 40 40 46 45 43 43 50 2 3 4 

R08 / Pto 1 43 40 39 46 39 39 39 45 44 43 42 49 1 3 3 

R09 / Pto 1 43 40 39 46 37 37 37 43 44 42 41 48 1 2 2 

R10 / Pto 1 43 40 39 46 35 35 35 41 44 41 40 47 1 1 1 

R11 / Pto 1 43 40 39 46 35 35 36 42 44 41 41 48 1 1 2 

R12 / Pto 2 44 41 40 47 35 36 36 42 45 42 41 48 1 1 1 

R13 / Pto 2 44 41 40 47 40 40 40 46 45 44 43 50 1 3 3 

R14 / Pto 2 44 41 40 47 40 40 40 46 45 44 43 50 1 3 3 

R15 / Pto 2 44 41 40 47 41 41 41 47 46 44 44 51 2 3 4 

R16 / Pto 3 46 44 42 49 37 37 37 43 47 45 43 50 1 1 1 

R17 / Pto 3 46 44 42 49 39 39 39 45 47 45 44 51 1 1 2 

R18 / Pto 3 46 44 42 49 39 39 39 45 47 45 44 51 1 1 2 

R19 / Pto 3 46 44 42 49 40 40 40 46 47 45 44 51 1 1 2 

R20 / Pto 3 46 44 42 49 40 40 40 46 47 45 44 51 1 1 2 

R21 / Pto 4 43 41 39 46 40 40 40 46 45 44 43 50 2 3 4 

R22 / Pto 4 43 41 39 46 38 38 39 45 44 43 42 49 1 2 3 

R23 / Pto 4 43 41 39 46 38 38 38 44 44 43 42 49 1 2 3 

R24 / Pto 4 43 41 39 46 38 38 38 44 44 43 42 49 1 2 3 

R25 / Pto 4 43 41 39 46 34 34 34 40 44 42 40 47 1 1 1 

R26 / Pto 5 45 40 38 46 35 35 35 41 45 41 40 47 0 1 2 

R27 / Pto 5 45 40 38 46 35 35 35 41 45 41 40 47 0 1 2 

R28 / Pto 5 45 40 38 46 35 35 35 41 45 41 40 47 0 1 2 

R29 / Pto 5 45 40 38 46 36 36 36 42 46 41 40 48 1 1 2 

R30 / Pto 5 45 40 38 46 38 38 38 44 46 42 41 48 1 2 3 

R31 / Pto 5 45 40 38 46 36 36 36 42 46 41 40 48 1 1 2 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação da 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

 

AM22015 
Versão 01  
set-22 

447 

Recetor/ 
Ponto 

Medição 

Ruído de Referência 
[dB(A)] 

Ruído Particular [dB(A)] Ruído Ambiente [dB(A)] 
Emergência 

Sonora [dB(A)] 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

R32 / Pto 5 45 40 38 46 36 36 36 42 46 41 40 48 1 1 2 

R33 / Pto 5 45 40 38 46 36 36 36 42 46 41 40 48 1 1 2 

R34 / Pto 6 57 51 49 58 38 38 38 44 57 51 49 58 0 0 0 

R35 / Pto 6 57 51 49 58 37 37 38 44 57 51 49 58 0 0 0 

R36 / Pto 6 57 51 49 58 37 38 38 44 57 51 49 58 0 0 0 

R37 / Pto 6 57 51 49 58 37 37 37 43 57 51 49 58 0 0 0 

R38 / Pto 6 57 51 49 58 35 36 36 42 57 51 49 58 0 0 0 

R39 / Pto 6 57 51 49 58 36 36 36 42 57 51 49 58 0 0 0 

 

De acordo com os resultados apresentados no quadro anterior, considerando a emissão sonoro máxima contínua 

(24h/dia) dos 7 aerogeradores propostos, em condições de emissão e propagação sonora favoráveis (equivalente 

ao mês mais critico), o que corresponde a uma posição de segurança, prospetiva-se, para a situação futura, o 

cumprimento dos valores limite de exposição aplicáveis a zona mista em todos os recetores, conforme disposto na 

alínea a), numero 1, artigo 11º do RGR. 

Relativamente ao Critério de Incomodidade prospetiva-se que os níveis sonoros junto de todos os recetores 

sensíveis cumpram os limites do Critério de Incomodidade [diferencial entre o ruído de referência e o ruído 

ambiente ≤ 5 dB(A) para Ld, ≤ 4 dB(A) para Le, e ≤ 3 dB(A) para Ln; não sendo aplicável quando o ruído ambiente é 

inferior a 45 dB(A)], conforme estabelecido nos números 1 e 5, artigo 13.º do RGR. 

A Linha de ligação à Rede Elétrica Nacional será efetuada através de uma Linha a 60 kV. De acordo com o Guia 

Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da Rede Nacional de Transporte de 

Electricidade – Linhas Aéreas, elaborado pela REN e pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), prevê-se que o 

ruído particular derivado do efeito coroa, das Linhas Elétricas de Ligação a 60 kV seja desprezável, pelo que deverá 

cumprir os limites legais estabelecidos no RGR. 

De acordo com o explicitado anteriormente, para o projeto na fase de exploração prevê-se que o impacte no 

ambiente sonoro seja negativo, direto, provável, permanente, restrito, de magnitude reduzida, reversível, 

parcialmente mitigável e pouco significativo. 

 

6.11.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

A fase de desativação será caracterizada pela desativação e reabilitação das infraestruturas em exploração. De 

forma análoga à fase de construção, as operações associadas à desativação têm associada a emissão de níveis 

sonoros devido às atividades ruidosas temporárias, limitadas no espaço e no tempo, onde se destaca a emissão 

sonora de maquinaria pesada e circulação de veículos pesados. 
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De acordo com o explicitado anteriormente, tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo do 

ruído gerado durante a fase de desativação, e a distância a que se localizam os recetores sensíveis mais 

próximos do parque (a mais de 500 metros das frentes de obra mais ruidosas), na fase de desativação 

prevê-se que o impacte no ambiente sonoro seja negativo, direto e indireto, provável, temporário, 

restrito, de magnitude reduzida, reversível, parcialmente mitigável e pouco significativo. 

 

6.11.4. IMPACTES CUMULATIVOS 

Na envolvente próxima dos recetores sensíveis potencialmente mais afetados pelo projeto do Parque 

Eólico em avaliação e da linha associada, para além das fontes de ruído existentes consideradas no ruído 

de referência, não são conhecidos projetos ou novas atividades ruidosas que possam vir a influenciar o 

ambiente sonoro decorrente, pelo que não se preveem impactes cumulativos. 

De referir que é conhecia a intenção de um projeto de um parque eólico na envolvente distante (a mais 

de 5 km), no entanto, caso se venha a concretizar estará muito para além da área de influência acústica 

deste parque eólico em avaliação, pelo que não se preveem impactes cumulativos no ambiente sonoro. 

Refere-se que na envolvente relativamente distante (para além da área de potencial influência acústica 

dos recetores), é conhecida a existência de algumas concessões mineiras, mas cuja influência acústica 

nos recetores sensíveis potencialmente mais afetados pelo ruído do parque eólico deve ser 

negligenciável, o que deverá ser averiguado nos respetivos estudos ambientais. 

 

6.12. USO DO SOLO 

Os impactes na ocupação do solo advêm da alteração do uso, em resultado das atividades humanas, que 

se traduzem sempre numa transformação da ocupação do território. 

Para a avaliação dos impactes neste descritor, considera-se como critério essencial a área afetada, assim 

como a afetação de usos do solo considerados mais sensíveis pela sua importância socioeconómica, 

como são as zonas com ocupação urbana e áreas mais relevantes em termos agrícolas, nomeadamente 

as áreas de vinha.  

A avaliação dos impactes em termos de usos do solo afetados tem uma natureza qualitativa, embora se 

tenha efetuado uma quantificação das áreas dos diferentes usos do solo afetados. 
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6.12.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

As ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para as áreas de 

implantação das plataformas dos aerogeradores, valas de cabos, acessos e apoios da linha elétrica, irão 

conduzir à destruição da vegetação presente nessas áreas. Para a instalação dos aerogeradores prevê-se 

a destruição de áreas de florestas de eucalipto, florestas de pinheiro-bravo e matos. Para a abertura das 

valas de cabos dos parques eólicos prevê-se essencialmente a perda de áreas de eucalipto, florestas de 

pinheiro-bravo e matos.  

O impacte resultante caracteriza-se como sendo negativo, direto, certo e de curto prazo. A magnitude 

do impacte é moderada e a sua significância baixa. 

A instalação dos apoios da linha elétrica levará à desmatação e decapagem do solo numa área diminuta, 

tal impacte será negativo, permanente, local, certo, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida 

considerando a diminuta área a afetar por cada apoio, pouco significativo e minimizável pela localização 

dos apoios tanto quanto fora de áreas de vinha. A abertura de acessos para a instalação dos apoios 

induzirá um impacte semelhante ao descrito acima, mas de caráter temporário. 

O estabelecimento da zona de proteção ao longo da linha elétrica prevê a necessidade de corte e decote 

de árvores ao longo da mesma. Prevê-se então a afetação de florestas de eucalipto e florestas de 

pinheiro-bravo, sendo ambas florestas que pelas suas características (rápido crescimento e altura 

atingida pelas árvores) podem comprometer o bom funcionamento da linha elétrica. O impacte 

resultante prevê-se significativo, tendo em consideração a dimensão da linha elétrica. Este é um 

impacte negativo, permanente, local, certo, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida, 

significativo e minimizável pela otimização do traçado da linha elétrica de forma a evitar, tanto quanto 

possível, manchas florestais. 

 

6.12.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração, a presença dos aerogeradores, linha elétrica e faixa de servidão associada, 

nomeadamente pela necessidade de manutenção das faixas de servidão associada da linha elétrica, 

levam à impossibilidade de regeneração das áreas de floresta atravessadas. Este impacte classifica-se 

como negativo, direto, certo, permanente, restrito, de magnitude moderada, reversível, parcialmente 

mitigável, assumindo-se como significativo. 
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6.12.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Na fase de desativação, a recuperação paisagística leva à regeneração de áreas de floresta e matos e à 

possibilidade de reposição de áreas agrícolas. Este impacte classifica-se como positivo, indireto, certo, 

permanente, restrito, de magnitude moderada, reversível, mitigável, assumindo-se como significativo. 

 

6.12.4. IMPACTES CUMULATIVOS 

Os impactes cumulativos incluem a existência de outros parques eólicos e linhas elétricas existentes ou 

previstos num raio de 10km (Figura 6-1). Sendo ainda de referir a presença de indústria extrativa na 

região. Os impactes cumulativos classificam-se como negativos, prováveis a certos, permanentes, 

restritos, de magnitude moderada, reversível, assumindo-se como significativos. 

 

6.13.  ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

Os impactes no ordenamento do território estão associados à alteração do uso, em resultado das 

atividades humanas, que se traduzem sempre numa transformação da ocupação do território. 

Para a avaliação dos impactes neste descritor, considera-se como critério essencial a área afetada e as 

ações suscetíveis de causar impactes, assim como a afetação das classes de ordenamento e de 

condicionantes intercetadas tendo em consideração as restrições e condicionalismos que lhe estão 

impostos. 

Visto a avaliação da compatibilização do projeto com os instrumentos de ordenamento ter sido 

efetuada na situação de referência, a metodologia adotada para esta capítulo baseia-se, em primeira 

instância, na seleção das ações suscetíveis de causar impactes sobre as disposições constantes nos 

instrumentos de ordenamento e respetiva avaliação dos impactes, onde a abordagem será feita através 

da verificação das interferências com incidência na área de intervenção do projeto. 

No sentido de dar seguimento à análise desenvolvida no capítulo da caracterização da situação de 

referência, neste capítulo a análise para além de qualitativa, será feita sempre que necessário e 

aplicável, de forma quantitativa através da quantificação das áreas intervencionadas (aerogeradores, 

posto de corte, subestação, estaleiro e acessos a criar). Esta quantificação permitirá determinar a 

magnitude dos impactes que será Baixa, Média ou Elevada, consoante a área afetada e a sua 

representatividade relativamente à área de estudo. 
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Em particular, considera-se que qualquer uso do solo divergente daquele previsto nos instrumentos de 

ordenamento e gestão municipal deverá ser classificado como um impacte negativo. Contudo, dada a 

natureza de cada um destes espaços, o significado do impacte poderá ser mais, ou menos, significativo. 

Neste sentido atribuiu-se a seguinte escala de significância: 

• Impacte pouco significativo – quando o impacte gerado por determinada ação se faz sentir sobre 

categorias de espaços e/ou recursos, que não possuam importância estratégica para o concelho 

onde se inserem; quando a interferência com servidões e restrições de utilidade pública abrangidas 

pelo projeto tem caráter temporário; 

• Impacte significativo – quando o impacte gerado por determinada ação se faz sentir sobre 

categorias de espaços e/ou recursos que apresentem uma importância estratégica para o concelho 

onde se inserem, nomeadamente, em termos das suas utilizações económicas, sociais, culturais e 

também naturais; quando a interferência com servidões e restrições de utilidade pública tem 

caráter permanente; 

• Impacte muito significativo – quando não se verificar a compatibilidade do projeto com o impacte 

gerado. 

 

6.13.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

6.13.1.1. ORDENAMENTO 

Programa Regional de Ordenamento Florestal Centro Litoral (PROF CL) 

O referido programa por se tratar de um plano direcionado para a defesa, valorização e gestão 

sustentável dos espaços e recursos florestais, não constitui impedimento específico a esta tipologia de 

projetos como mencionado na situação de referência. 

Importa salientar que a criação da zona de manutenção da linha elétrica será um aspeto relevante na 

medida em que reforça a defesa da floresta contra incêndios, isto é, passará a integrar a rede 

secundária das faixas de gestão de combustível da região onde se insere. Neste aspeto, existe a 

compatibilização das medidas de defesa com a inserção da linha para a criação de outras faixas de 

gestão de combustível, assim como a faixa de gestão de combustíveis dos aerogeradores. Além do mais, 

os acessos a criar e a beneficiação dos existentes poderão integrar a rede viária florestal de apoio. 

A compatibilização do projeto com as medidas do PROF, no que respeita à contribuição para a defesa 

das florestas contra incêndios, considera-se como sendo um impacte positivo, direto, certo, 
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permanente, abrangente, de magnitude elevada/moderada tendo em conta a expressividade da classe 

alta e muito alta de perigosidade na área do Parque Eólico e de risco muito variável ao longo da área de 

estudo, assumindo-se significativo. 

 

Planos Diretores Municipais 

Dos espaços de ordenamento analisados na situação de referência ao nível da área em estudo, 

identificam-se aqueles em que poderá haver afetação direta ou indireta pelas ações de projeto. Para 

efeitos de quantificação de impactes procede-se à quantificação das categorias de espaço abrangidas 

pela área de ocupação do projeto. Assim sendo, na fase de construção, as ações inerentes à criação dos 

apoios, implantação dos aerogeradores, da subestação e demais atividades, levam à alteração 

temporária ou definitiva das classes de espaço. Dependendo do conjunto de ações: 

- Atividades de alargamento e beneficiação de alguns acessos existentes, abertura/fecho de 

valas para instalação de cabos elétricos, constituem ações não suscetíveis de alterar 

significativamente as classes de espaço intercetadas. 

- As atividades inerentes à colocação da linha/apoios levam à afetação das classes em termos da 

sua ocupação, embora se preveja que cada apoio ocupa uma área pouco extensa e a linha, 

sendo aérea, também não causa interferência na maioria das classes de espaço. 

- Quanto às ações que culminam na implantação dos aerogeradores e da subestação, dada a sua 

dimensão, verifica-se afetação direta das classes de espaço em que se inserem. Este impacte 

classifica-se como negativo, direto, certo, permanente, isolado, irreversível e mitigável. A 

magnitude e significância dependem respetivamente da área afetada e do condicionalismo 

associado à classe de espaço. 

No quadro seguinte apresentam-se as ocupações diretas das infraestruturas do Parque (aerogeradores, 

subestação, estaleiro e acessos e valas de cabos) na categoria de espaço, bem como a área (ha) afetada 

por cada uma delas. Através da análise do quadro é percetível que as infraestruturas do Parque Eólico 

intersetam na sua totalidade a categoria “espaços florestais de produção”. 
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Quadro 6-28 - Interceção das diferentes infraestruturas do Projeto do Parque Eólico com as classes de ordenamento e 
respetivas áreas afetadas (ha). 

C
LA

SS
E 

D
E 

ES
P

A
Ç

O
 

CATEGORIA/ 
SUBCATEGORIA DE ESPAÇO 

ÁREA AFETADA (HA) 

AEROGERADORES 
E PLATAFORMAS 

SUBESTAÇÃO ESTALEIRO 
ACESSOS E VALAS 

DE CABOS 

Pombal 

So
lo

 

R
u

ra
l 

Espaço Florestal de Produção 
5,27 

(todos os 
aerogeradores) 

0,03 0,16 8,76 

 

Quanto ao disposto no regulamento de Pombal para esta categoria de espaço, este é omisso no que diz 

respeito a este tipo de infraestruturas. Ainda assim a ocupação desta categoria pelas plataformas, 

subestação, estaleiro e respetivas ações associadas à sua implementação geram impacte negativo, 

direto, certo, permanente, isolado, irreversível, de magnitude elevada uma vez todas as infraestruturas 

do Parque Eólico se concentram nesta categoria, assumindo-se pouco significativo. Contudo, é também 

referido no regulamento (art.º 124.º) que a “implantação ou instalação de infraestruturas, 

nomeadamente (…), de transporte e transformação de energia podem ser viabilizadas em qualquer área 

ou local do território concelhio, desde que a Câmara Municipal reconheça que tal não acarreta prejuízos 

inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento locais, após ponderação dos seus eventuais efeitos 

negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e funcional das áreas afetadas”. 

Quanto ao corredor da linha elétrica, ainda que não se disponha do traçado, prevê-se que as ações 

inerentes à implantação de apoios, conforme foi referido, gerem o impacte de ocupação da classe de 

espaço e respetiva categoria, pelo que o impacte será negativo, direto, permanente, isolado e 

irreversível. Quanto à probabilidade da ocorrência, magnitude e nível de significância varia consoante a 

categoria. Ao nível da constituição da faixa de servidão da linha elétrica, sendo esta aérea, também não 

causa interferência na maioria das classes de espaço. Ainda assim, a sua constituição antevê ações como 

desmatação/ decote de algumas espécies. 

Das categorias analisadas prevê-se que: 

- Nas categorias Espaço Agrícola de Produção, Área de exploração Agropecuária e Espaço de 

Recursos Geológicos do PDM de Pombal e, Espaços Agrícolas de Produção do PDM de Leiria, o 

impacte se afigure incerto (pois poderá ser evitado), magnitude reduzida a moderada e 

significativo; 

- Nas categorias Espaço Florestal de Produção, Espaço Florestal de Conservação, O Espaço de 

Uso Múltiplo Agrícola e Florestal — Tipo II, Aglomerados Rurais, Áreas de Edificação Dispersa, 
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Espaço de Equipamentos e Infraestruturas e todas as categorias de Solo Urbano (Urbanizado e 

Urbanizável) do PDM de Pombal e, Espaço Florestal de Produção, Espaço Florestal de 

Conservação, Aglomerados Rurais, Espaços de Edificação Dispersa e todas as categorias de Solo 

Urbano do PDM de Leiria, o impacte classifica-se como certo, magnitude elevada e pouco 

significativo no caso das categorias florestais e incerto, magnitude baixa e pouco significativo 

para as restantes categorias por ocorrerem em áreas reduzidas e muitas no limite dos 

corredores. 

 

Plano Municipal de Defesa Contra Incêndios Florestais 

Como analisado, as infraestruturas do Parque encontram-se projetadas nas classes de perigosidade alta 

e muito alta, sendo que no regulamento é referido a interdição a construção de edificações fora das 

áreas edificadas consolidadas. Ainda assim, segundo o DL n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação 

atual, poderá ser obtido parecer favorável para a exploração de recursos energéticos, devendo ser 

reconhecido o interesse municipal e verificada as condições apresentadas na situação de referência. 

Deste modo, o cumprimento das medidas estabelecidas no âmbito deste reconhecimento, reduzirá o 

nível de significância dos impactes para pouco significativo. 

Embora não se perspetive impactes ambientais ao nível do risco de incêndios florestais, a construção é a 

fase do Projeto com maior suscetibilidade de causar um aumento temporário do risco devido ao tipo de 

trabalhos inerentes a esse período. Este risco será tanto maior, quanto maior for o risco de incêndio 

existente. Esta situação ocorre fundamentalmente na área do Parque Eólico, onde predomina o risco 

máximo a elevado de incêndio florestal, de acordo com PMDFCI de Pombal. Considera-se também o 

risco de incêndio provocado pelo tipo de infraestruturas do próprio Parque Eólico, embora, os caminhos 

e acessos previstos e existentes inerentes à zona de implantação do Projeto provoquem uma 

descontinuidade no espaço florestal, podendo, mediante a adequação de medidas de prevenção, 

diminuir o potencial grau de risco de incêndio florestal, tanto ao nível do próprio Parque como também, 

em relação ao espaço florestal onde se insere. 

Quanto à linha elétrica, além do disposto anteriormente, a constituição do traçado e implantação dos 

apoios nas classes de perigosidade classificadas como média, baixa ou muito baixa depende do tipo de 

ocupação associado. No caso da ocupação em solo rural, nomeadamente as áreas florestais, os 

regulamentos referem o afastamento de 50 m da estrema da propriedade. Para as outras ocupações de 
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solo rural, as novas edificações fora das áreas edificadas consolidadas devem garantir distâncias de 

segurança que variam entre os 5 e os 30 m dependendo das classes de perigosidade e do PMDFCI dos 

municípios em questão. A este respeito não se afigura impactes desde que seja tido em conta as 

medidas de minimização apresentadas. 

No caso dos pontos de água identificados e conforme referido, os pontos aéreos para abastecimento de 

meios aéreos devem respeitar um conjunto de especificações técnicas, contudo, o único ponto aéreo 

dista mais de 400 m do aerogerador, e como tal não constitui impacte. Relativamente ao ponto de água 

identificado no corredor de estudo da linha elétrica, o traçado a ser constituído deverá cumprir com a 

distância de segurança a este. 

 

6.13.1.2. CONDICIONANTES: SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

As condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade pública têm por finalidade a 

proteção de infraestruturas e equipamentos, bem como a conservação do património natural e cultural. 

Encontram-se associadas a limitações ao uso do solo, nomeadamente através de restrições ou 

interdições de intervenção ou uso numa dada área de proteção. Qualquer violação dessas 

condicionantes e espaços de reserva constitui um impacte ambiental, uma vez que os espaços perdem 

as suas funções. 

Na sua grande maioria os impactes ambientais negativos ocorrem durante a fase de construção devido 

às alterações dos usos afetos às infraestruturas existentes e a construir. 

No quadro a seguir é apresentada a análise dos impactes no que diz respeito às condicionantes 

identificadas na área de estudo. 
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Quadro 6-29 – Análise dos impactes no que diz respeito às condicionantes identificadas na área de estudo. 

CONDICIONANTES 

ÁREA de ESTUDO  

AVALIAÇÃO DO IMPACTE 

PE 
CORREDOR 

DA LE 

Domínio público 
hídrico 

  

Parte das áreas afetas a este são também analisadas no âmbito da REN pois alguns dos leitos e cursos de água identificados encontram-se ao abrigo do 
RJREN. Os cursos de água que não se encontram ao abrigo deste regime são analisados no descritor Recursos Hídricos. 
Não obstante, na zona dos aerogeradores do Parque Eólico, foi identificado nas cartas militares cursos de água nas plataformas de CO02, CO03, CO05 e 
CO06 do PE, algumas não são coincidentes com o levantamento realizado com recurso às Plantas de Ordenamento nem de Condicionantes, pelo que é 
recomendado o levantamento topográfico em fase de projeto de execução a fim de aferir a localização dos cursos de água e a aplicação de medidas de 
minimização adequadas. 
De salientar o facto de não existir ainda o traçado da linha elétrica, apenas o corredor de estudo, pelo que deverá ser respeitado uma margem de 10 m dos 
cursos de água na colocação dos apoios. 
Quanto às zonas inundáveis presentes no corredor da linha elétrica não se perspetiva a implantação de apoios dado as características destas áreas. A ação 
inerente à implantação dos apoios levaria a impactes de magnitude reduzida, mas significativo por carecer de parecer vinculativo por parte da ARH 
territorialmente competente. 

Captações águas 
subterrâneas para 
abastecimento 
público 

  

No que diz respeito às captações subterrâneas para abastecimento público, como tinha sido analisado na situação de referência, o corredor de estudo da 
linha elétrica abrange cinco polos de captação e respetivas zonas de proteção (imediata, intermédia e alargada). 
Contudo como ainda não se encontra definido o traçado não se prevê impactes. Ainda assim, as captações devem ser preservadas nas condições de 
funcionamento atuais, bem como a sua integridade, e por isso a definição do traçado da linha elétrica deverá ter em conta a localização das captações e 
seguir as medidas de minimização propostas. Através das portarias que aprovam e delimitam as captações, apenas na zona imediata é interdita atividades, 
neste caso o impacte classificar-se-ia de muito significativo, e nas restantes zonas por ser omisso afigurar-se-ia de pouco significativo, contudo deverá ser 
evitado a colocação de apoios na zona intermédia. 
Existe também um grande número de captações subterrâneas para consumo privado, que deverá também ser tido em conta na definição do traçado e 
conforme analisado nos Recursos Hídricos. 

Concessões 
mineiras 

  
No caso dos recursos geológicos a análise de impactes é feita no Capítulo 6.5 Geologia e Geomorfologia. 
Ainda assim, da consulta dos PDM foram identificados espaços de recursos geológicos (Área de Exploração Complementar) que não é intersetado pelas 
infraestruturas do Parque. Quanto ao corredor da linha elétrica, as concessões mineiras existentes têm direitos de exploração atribuídos (“Crasto Norte” e 
“Serra do Branco”), pelo que a constituição do traçado poderá diminuir a exploração do recurso. Porém, como o traçado não se encontra constituído nesta 
fase do projeto afigura-se que o impacte seja pouco significativo pois a área afetada será mínima e sujeita a medidas de minimização.  
Quanto às pedreiras identificadas, a constituição do traçado deverá manter a distância de segurança à exploração. Caso contrário, o impacte afigurar-se-ia 
significativo.  
Relativamente às áreas de reserva e áreas cativas, a sua afetação é inevitável pois ocorre numa grande extensão do corredor da linha elétrica. Ainda que não 
se disponha do traçado da linha, a implantação dos apoios nestas áreas afigura impacte negativo, e deverá ser realizado o reforço do contacto com a 
entidade de tutela. 

Pedreiras   

Áreas de Reserva e 
Cativa 

  

Reserva agrícola   Quanto às infraestruturas do Parque Eólico, nenhuma intersecta áreas de RAN pelo que não se afigura impactes a este nível. 
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nacional Quanto às áreas de RAN identificadas no corredor da linha elétrica, considerando toda a sua extensão, a afetação destas áreas poderá ser reduzida ou 
evitada. Verifica-se que parte destas áreas são coincidentes com os espaços agrícolas identificados nas plantas de ordenamento dos municípios, 
apresentando zonas cultivadas, zonas não cultivadas atualmente e outras com alguma expressão florestal. As ações da fase de construção pressupõem uma 
ocupação e disrupção de áreas de RAN que podem transcender a localização dos apoios, uma vez que incluem os acessos aos mesmos e alterações na 
paisagem destas áreas.  Este impacte é considerado como negativo, direto, certo, temporário, isolado, de magnitude reduzida, parcialmente reversível, 
parcialmente mitigável e significativo. Afigura-se assim a necessidade de reduzir afetações e a obtenção de parecer favorável das entidades, que reduzirá a 
classificação do impacte para pouco significativo. Deverá também ser considerada a localização de apoios junto a acessos preexistentes (respeitando a sua 
servidão) de forma a diminuir o impacte.  
A constituição da servidão da linha elétrica de alta tensão (25 m), não se afigura como causador de impacte nas áreas da RAN, uma vez que as suas funções 
não ficam inviabilizadas com a criação da faixa de servidão.   

Aproveitamentos 
hidroagrícolas 

  

Ao nível dos aproveitamentos hidroagrícolas foi identificado como descrito anteriormente o AH da Quinta dos Claros. Não só estas áreas se encontram 
sujeitas ao regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola como ao regime jurídico da RAN, o que a propósito do primeiro, o regulamento refere 
serem proibidas todas e quaisquer construções, atividades ou utilização não agrícolas, pelo que o impacte afigurar-se-ia como muito significativo. Ainda 
assim, uma vez que não se encontra nesta fase do projeto definido o traçado da linha, esta área será passível de ser evitada, pelo que não se afigura 
impactes decorrentes da implantação de apoios, nem da constituição da servidão da linha elétrica. 

Regime Florestal 
Parcial 

  
Quanto ao Regime Florestal Parcial da Mata das Quintâs o regulamento de Leiria não refere nenhumas restrições às ações do presente projeto, ainda assim, 
pelo interesse de salvaguardar as características da área, o traçado a ser constituído não deverá intersectar a referida área. A ocorrer o impacte classificar-
se-ia como pouco significativo. 

Sobreiro e 
Azinheira 

  

Quanto a sobreiros e a azinheiras conforme mencionado na situação de referência, não foram identificadas estas espécies nos PDM dos concelhos 
abrangidos, no entanto através de trabalho de campo identificou-se a sua presença na área do Parque Eólico e a possibilidade de ocorrência no corredor da 
linha elétrica. 
Deverá por isso ser realizado um levantamento de todas estas espécies a fim de evitar a sua afetação, tanto ao nível de colocação de apoios como de 
abertura da faixa, pois o impacte classifica-se como negativo, direto, incerto, temporário, isolado, de magnitude reduzida, parcialmente reversível, 
parcialmente mitigável e significativo. Afigura-se assim a necessidade de reduzir afetações e a instruir o pedido de corte/abate, que reduzirá a classificação 
do impacte para pouco significativo.  
Importa ainda referir que ao nível das faixas de gestão de combustíveis atendendo que a abertura da faixa de servidão da linha contribui para a gestão, e no 
caso de ocorrem em áreas ocupadas por estas espécies, a entidade competente poderá autorizar o desbaste, pelo que o impacte se assume pouco 
significativo após a obtenção do parecer favorável. 

Povoamentos 
florestais 
percorridos por 
incêndios nos 
últimos 10 anos 

  

Embora a restrição de utilidade pública em causa se encontre atualmente revogada pelo Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, na sua redação atual, a 
sua análise é feita, mais não seja numa perspetiva do projeto poder contribuir para a gestão de combustível na área de implantação, ou seja,  a projeção da 
linha inclui a criação da faixa de servidão/ segurança à linha, o que para efeitos de combate aos incêndios é positivo conforme será avaliado na fase de 
exploração. 

Reserva ecológica 
nacional 

  
Conforme apresentado no Subcapítulo 4.12, o RJREN no seu art.º 20.º define os diversos usos e ações de iniciativa publica ou privada que são interditos nas 
diversas áreas incluídas na REN embora apresente algumas exceções, ou seja, excetuam-se destes os usos e as ações que sejam compatíveis com os 
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objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais das áreas integradas em REN, desde que simultaneamente não 
coloquem em causa as funções especificas das respetivas áreas e estejam isentos de qualquer tipo de procedimento ou sujeitos apenas à realização de 
comunicação prévia à CCDR.  

Apresenta-se de seguida a compatibilização entre as suas funções respetivamente desempenhadas nos termos do artigo 20.º, n.º 3, alínea 
a) - Anexo I do DL e os elementos do projeto, tendo em consideração as medidas de mitigação propostas. 

TIPOLOGIAS DA 
CARTA DE REN 

FUNÇÕES ESPECIFICAS 
“podem ser realizados os usos e 

as ações que não 
coloquem em causa, 
cumulativamente, as 
seguintes funções”: 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO 

Su
st

en
ta

b
ili

d
ad

e
 d

o
 C

ic
lo

 H
id

ro
ló

gi
co

 T
e

rr
e

st
re

 

Cursos de 
água e 

respetivos 
leitos e 

margens 

i) Assegurar a continuidade do 
ciclo da água;  

ii) Assegurar a funcionalidade 
hidráulica e hidrológica dos 
cursos de água; 

iii) Drenagem dos terrenos 
confinantes; 

iv) Controlo dos processos de 
erosão fluvial, através da 
manutenção da vegetação 
ripícola; 

v) Prevenção das situações de 
risco de cheias, impedindo a 
redução da secção de vazão e 
evitando a impermeabilização 
dos solos; 

vi) Conservação de habitats 
naturais e das espécies da 
flora e da fauna; 

vii) Interações hidrológico-
biológicas entre águas 
superficiais e subterrâneas, 
nomeadamente a drenância e 

As infraestruturas a implementar no âmbito do Projeto (Parque Eólico: acessos) irão 
garantir a manutenção do escoamento das linhas de água existentes, através da adoção 
de normas técnicas de projeto, nomeadamente à adoção de um sistema de drenagem 
adequado, através da construção de valetas de drenagem e passagens hidráulicas nos 
acessos sempre que necessário, o que permite a manutenção do normal escoamento 
superficial. As linhas de água intercetadas pela implementação de infraestruturas do 
Projeto (acessos e valas de cabos), são linhas de água que não apresenta regime 
permanente, funcionando em regime de intermitente a efémero. Ainda assim, está 
previsto o projeto garantir o escoamento das linhas de água intersectadas. 
Embora não se disponha de traçado, o projeto irá garantir a manutenção das condições de 
drenagem, que apesar dos maciços dos apoios constituírem infraestruturas impermeáveis, 
está prevista a diminuição de infiltração do terreno ainda que diminuta, não colocando 
assim a drenagem em causa. 
A adoção das normas técnicas do projeto não prevê a redução da secção de vazão, nem a 
impermeabilização do solo, evitando assim situações de risco de cheia. 
As áreas de maior interesse e sensibilidade ao nível ecológico são as manchas de habitats 
naturais, nomeadamente carvalhal (habitat 9240) e charnecas húmidas (habitat 4020*). 
Os habitats referidos são considerados habitats de interesse comunitário e locais que 
podem albergar espécies de flora e fauna maior interesse para a conservação (espécies 
RELAPE e ameaçadas - 648 espécies das quais 64 são espécies RELAPE), sendo que a 
presença de sete destas espécies foi confirmada aquando do trabalho de campo. As 
espécies de flora de maior interesse para a conservação estão em grande parte associadas 
aos habitats naturais acima referidos. Da análise feita ao nível do descritor Ecologia, não 
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os processos físico-químicos 
na zona hiporreica. 

se prevê a afetação de quaisquer áreas de habitats de interesse comunitário, caso sejam 
adotadas as medidas de minimização propostas. 

Áreas 
estratégicas 

de infiltração 
e de proteção 
e recarga de 

aquíferos 

i) Garantir a manutenção dos 
recursos hídricos renováveis 
disponíveis e o 
aproveitamento sustentável 
dos recursos hídricos 
subterrâneos; 

ii) Contribuir para a proteção 
da qualidade da água; 

iii) Assegurar a sustentabilidade 
dos ecossistemas aquáticos e da 
biodiversidade dependentes da 
água subterrânea, com 
particular incidência na época 
de estio; 
iv) Prevenir e reduzir os efeitos 
dos riscos de cheias e 
inundações, de seca extrema e 
de contaminação e 
sobrexploração dos aquíferos; 
v) Prevenir e reduzir o risco de 

intrusão salina, no caso dos 
aquíferos costeiros e 
estuarinos; 

vi) Assegurar a sustentabilidade 
dos ecossistemas de águas 
subterrâneas, principalmente 
nos aquíferos cársicos, como 
por exemplo assegurando a 
conservação dos 
invertebrados que ocorrem 
em cavidades e grutas e 
genericamente a conservação 
de habitats naturais e das 

As infraestruturas a implementar no âmbito do Projeto (Parque Eólico: no presente caso 
acessos e valas de cabos, e Linha Elétrica: apoios caso sejam implementados), irão 
garantir a manutenção do escoamento das linhas de água existentes. Além disso, o 
projeto do parque eólico prevê a execução de um sistema de drenagem adequado, 
através da construção de valetas de drenagem e passagens hidráulicas nos acessos 
sempre que necessário, o que permite a manutenção do normal escoamento superficial. 
Não se prevê a afetação dos recursos hídricos subterrâneos, uma vez que a construção 
quer do parque eólico, quer da linha elétrica não se prevê a contaminação das águas 
subterrâneas. 
O eventual impacte sobre a qualidade da água, será proveniente da fase de construção, 
essencialmente por arrastamento de poeiras e outros materiais ou derrames acidentais 
de combustíveis, entre outras, para a linha de água. Ainda assim, o EIA preconiza medidas 
a este respeito, não colocando desta forma a qualidade das linhas de água existentes em 
risco. 
A área de estudo em causa não se sobrepõe a ecossistemas aquáticos, nem a aquíferos 
costeiros e estuarinos. 
As infraestruturas do projeto em si não interferem com os eventos climáticos 
considerados. Contudo, no corredor da linha elétrica identificam-se zonas ameaçadas 
pelas cheias, que fazem parte do Plano Geral de Risco de Inundação – ARPSI Leiria. Ainda 
assim, são apresentadas medidas de minimização nesse sentido, além de que na fase de 
Estudo Prévio não se dispõe ainda de traçado da linha elétrica. 
Não será feito qualquer tipo de exploração de água a partir dos aquíferos, como não se 
prevê também a emissão de contaminantes para estes. 
Como referido anteriormente, o projeto não irá colocar em causa a sustentabilidade dos 
ecossistemas de águas subterrâneas, por este não afetar os recursos hídricos 
subterrâneos. 
Quanto à implementação das infraestruturas do projeto, embora não se disponha do 
traçado e respetiva localização dos apoios, a alteração do coberto vegetal contribui para a 
diminuição do volume de água infiltrado no solo, contudo, o impacte considerado é pouco 
significativo, uma vez que a ocupação por parte de cada apoio é feita apenas por parte 
dos quatro maciços apoiados no solo, e a restante área é restabelecida naturalmente. 
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espécies da flora e da fauna. 
vii) Assegurar condições 

naturais de receção e máxima 
infiltração das águas pluviais 
nas cabeceiras das bacias 
hidrográficas e contribuir 
para a redução do 
escoamento e da erosão 
superficial. 

Á
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Zonas 
ameaçadas 
pelas cheias 

vi) Prevenção e redução do 
risco, garantindo a segurança 
de pessoas e bens; 

vii) Garantia das condições 
naturais de infiltração e 
retenção hídrica; 

viii) Regulação do ciclo 
hidrológico pela ocorrência 
dos movimentos de 
transbordo e de retorno das 
águas; 

ix) Estabilidade topográfica e 
geomorfológica dos terrenos 
em causa; 

x) Manutenção da fertilidade 
e capacidade produtiva dos 
solos inundáveis. 

Esta tipologia apenas é identificada no corredor da linha elétrica, no entanto, atualmente 
o EIA encontra-se em fase de estudo prévio, pelo que não se dispõe de traçado e 
respetiva localização dos apoios, assim considerou-se que as funções da tipologia Zonas 
Ameaçadas pelas Cheias serão respeitadas desde que cumpridas as medidas de 
minimização apresentadas para esse fim e os requisitos na portaria apresentada mais 
adiante. 
 

Áreas de 
elevado risco 

de erosão 
hídrica do 

solo 

v) Conservação do Recurso 
solo; 

vi) Manutenção do equilíbrio 
dos processos morfogenéticos 
e pedogenéticos; 

vii) Regulação do ciclo 
hidrológico através da 
promoção da infiltração em 
detrimento do escoamento 

Relativamente às infraestruturas do Parque Eólico, dos seis aerogeradores apenas o CO02 
se localiza sobre a presente tipologia, e em todos foram consideradas técnicas de 
construção que minimizam a possibilidade de erosão dos solos, além de serem 
apresentadas outras medidas que auxiliam na diminuição do impacte. 
Além disso, o projeto em si não afeta a qualidade do solo, pois não emite contaminantes 
para o solo. Contudo, na fase de construção os impactes na qualidade do solo advém de 
eventuais derrames acidentais, embora possam ser atenuadas ou até mesmo evitados no 
caso de serem cumpridas as medidas de minimização preconizadas no EIA. 
A afetação dos processos morfogenéticos e pedogenéticos será muito pontual e 
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superficial; 
viii) Redução da perda de solo, 

diminuindo a colmatação dos 
solos a jusante e o 
assoreamento das massas de 
água. 

estritamente necessária tendo em consideração as medidas de minimização 
apresentadas, tendo-se privilegiado localizações que não envolvessem grandes 
movimentações de terra para a implantação dos aerogeradores e o aproveitamento de 
acessos existentes e beneficiação de outros. 
Como referido para a tipologia de Cursos de água e respetivos leitos e margens, as 
infraestruturas a implementar no âmbito do Projeto irão garantir a manutenção do 
escoamento das linhas de água existentes, através da adoção de normas técnicas de 
projeto, nomeadamente à adoção de um sistema de drenagem adequado, através da 
construção de valetas de drenagem e passagens hidráulicas nos acessos sempre que 
necessário. Além do mais, como mencionado, será dada prioridade aos acessos existentes 
e a beneficiar, embora esteja também considerado a abertura de novos acessos, que 
nesse caso reduziu-se ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de 
vegetação e as movimentações de terras. Quanto à vala de cabos esta irá acompanhar o 
traçado dos acessos. As ações referidas irão contribuir para o aumento da infiltração da 
água no solo e consequente recarga do aquífero, também promove a diminuição do 
caudal e velocidade de escoamento superficial logo a diminuição da perda de solo pela 
ação hídrica. 
A análise para o projeto do parque eólico será revertida para a localização dos apoios da 
linha elétrica. 

Face ao exposto, considera-se que o Projeto não colocará em causa as funções anteriormente transcritas, com a aplicação adequada das medidas de 
minimização propostas no Capítulo 8. 
 
Relativamente aos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 
integradas na REN (Anexo II do DL) apresentados no Quadro 4-78, para as diferentes tipologias verificou-se que: 

- Para a implantação dos aerogeradores e das redes subterrâneas, alíneas f) e m), os usos e ações estão sujeitos a comunicação prévia; 
- Para as pequenas beneficiações de caminhos existentes (sem novas impermeabilizações), melhoramento, alargamento de plataformas e faixas 
de rodagens, pequenas correções de traçado de caminhos, alínea n) e o), os usos e ações para todas as tipologias afetadas estão isentas de 
comunicação; 
- Para a constituição das Redes elétricas aéreas de alta e média tensão, excluindo subestações, alínea i), as diferentes tipologias estão sujeitas a 
comunicação prévia, à exceção dos cursos de água e respetivos leitos e margens na qual os usos e ações é interdito. Para este último caso, é 
apresentada nas medidas de mitigação, a seguinte medida: Não colocar apoios na tipologia da REN Cursos de Água e Leitos e Margens. 

 
Desta forma, demonstra-se que o presente projeto se enquadra nos usos e ações compatíveis com os objetivos do Regime Jurídico da REN. 
 
Como analisado anteriormente na situação de referência a área em estudo interseta diferentes tipologias de áreas de REN totalizando 162,94 ha na área de 
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estudo do Parque Eólico. A este respeito apresenta-se de seguida um quadro resumo com as principais afetações por parte das infraestruturas do Parque 
Eólico de Corrediço, sendo notório que a afetação pelos elementos é mínima, apenas 1,36% do total da área analisada. 

 

TIPOLOGIAS DE REN AEROGERADORES E PLATAFORMAS (HA) 
ACESSOS E VALAS DE CABOS 

(HA) 

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo 
0,52  

(CO02) 
0,24 

Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de 
aquíferos 

- 1,36 

Cursos de água e respetivos leitos e margens - 0,09 

 
Assim, quanto às ações que culminam na implantação das infraestruturas do Parque Eólico, o impacte de implantação das mesmas classifica-se como 
impactes negativos, diretos, certos, permanentes, isolados, irreversíveis e mitigáveis. Quanto à sua magnitude e nível de significância dependem da 
infraestrutura, da tipologia e do disposto nos termos do art.º 20.º e do Anexo II, pelo que: 

- Para a implantação dos aerogeradores e das redes subterrâneas, embora sujeitas a comunicação prévia, o impacte é de magnitude reduzida nas 
áreas de risco de erosão, assumindo-se como significativo; 
- Para as pequenas beneficiações de caminhos existentes (sem novas impermeabilizações), melhoramento, alargamento de plataformas e faixas 
de rodagens, pequenas correções de traçado de caminhos já existentes o impacte classifica-se de baixa/moderada magnitude e como pouco 
significativo. 

 
Quanto ao corredor da linha elétrica, embora nesta fase do projeto não se disponha do traçado, a colocação de apoios nestas tipologias constitui um 
impacte negativo, direto, permanente, isolado, irreversível, mitigável. Quanto à ocorrência, magnitude e significância depende da tipologia em causa bem 
como do regime jurídico: 

- Cursos de água e respetivos (Incerto, Moderado, Muito Significativo): Como o traçado da linha não se encontra ainda projetado, através da 
medida de minimização apresentada no capítulo respetivo, o impacte deverá assumir-se pouco significativo ou até insignificante, já que não 
deverão ser colocados apoios nestas áreas.  
- Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo e Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos (Certo, Elevado, 
Significativo): ambas as tipologias são as mais abrangentes ao nível dos corredores da linha elétrica. 
- Zonas ameaçadas pelas cheias (Incerto, Baixa, Significativo): a tipologia em causa ocorre com menor expressividade, podendo ser evitada, pelo 
que o impacte neste caso seria nulo. 

Da análise efetuada anteriormente e pela consulta feita à Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro quanto às condições e requisitos para a admissão dos 
usos e ações descritos, não existem requisitos específicos, exceto para “Redes subterrâneas elétricas” onde a pretensão é “admitida se for garantida a 
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reposição das camadas de solo removidas e assegurado o adequado tratamento paisagístico”. Quanto à tipologia Zonas Ameaçadas pelas Cheias a pretensão 
pode ser admitida se estiver assegurado a livre circulação de águas.  

Defesa Nacional   
Ao nível das Instalações Militares (Zona de desobstrução n.º 5 de Monte Real) e dado a localização da Subestação de Andrinos à qual a linha elétrica fará 
ligação, perspetiva-se a sua afetação, pelo que o impacte se afigura certo e significativo por carecer de autorização prévia da autoridade militar competente. 

Abastecimento de 
água e Drenagem 
de águas residuais 

  

No limite extremo este do acesso à área do Parque Eólico identifica-se a presença da adutora de abastecimento público de águas. Considerando que o 
Projeto garante as distâncias regulamentares que dizem respeito a esta infraestrutura, os impactes ambientais previstos consideram-se nulos, no entanto, 
deverão ser observadas as medidas de proteção às mesmas, de modo que não haja interferências acidentais durante a fase de obra. 
Quanto às infraestruturas desta natureza identificadas no corredor da linha elétrica, uma vez que não se dispõe ainda do traçado deverá ser tido em conta as 
medidas de minimização em fase de projeto de execução para a constituição do traçado, caso contrário, nas imediações das infraestruturas é interdito a 
cosntrução, pelo que o impacte assumir-se-ia muito significativo. 

Rede elétrica   

Embora não se detenha ainda o traçado da linha, prevê-se o cumprimento de todas as distâncias recomendas no RSLEAT, pelo que não são suscetíveis 
impactes, com especial enfoque para a zona de proteção que deverá ter de largura máxima 25 m para a linha de evacuação de alta tensão. Deverá também 
ser respeitado a faixa de servidão das linhas elétricas identificadas na área de estudo e o eventual cruzamento de linhas, devendo as de tensão mais elevada 
passar superiormente. 

Gasoduto   

O gasoduto identificado no corredor da linha elétrica também implica medidas restritivas aplicáveis à servidão de gás, a respeito de novas construções seja 
de que tipo for, pelo que a colocação de apoios a menos de 10 m da rede de gasoduto implicaria impacte muito significativo. Uma vez que o traçado não 
está projetado nesta fase, deverá a sua constituição seguir as medidas de minimização recomendadas e o contacto com a entidade responsável para garantir 
a compatibilização. 

Rede rodoviária    

A ligação ao extremo Este do limite da área do Parque Eólico é efetuada através do CM 1060. Considerando que o Projeto irá intervir no sentido de melhorar 
os caminhos existentes, perspetivam-se impactes positivos, de magnitude baixa, pouco significativos, diretos, permanentes e reversíveis. 
Quanto à constituição da linha elétrica de evacuação, considera-se que não será suscetível de ocorrerem impactes desde que se respeite as zonas de 
servidão Non-Aedificandi, ainda que em fase posterior tenham que ser compatibilizados os projetos: 
•IP: 50 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 20 m da zona da estrada;  
•IC: 35 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 15 m da zona da estrada; 
•EN e restantes estradas a que se aplica o presente Estatuto: 20 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a 
menos de 5 m da zona da estrada; 
•Estradas ou Caminhos municipais:  faixas limitadas de cada lado da via por uma linha que dista do seu eixo 6 ou 4,5, respetivamente, que podem ser 
alargadas até ao máximo de 8 e 6 m para cada lado do eixo, na totalidade ou apenas nalguns troços de vias; 
•Nó de ligação: círculo de 150 m de raio centrado na intersecção dos eixos das vias. 
Quanto aos elementos propostos: Nó - Ligação IP1 (A1)/IC8, a Sul do Concelho no corredor de estudo da linha elétrica em Pombal, o Nó da EN 350 / COL 
(Santa Eufémia) e uma via municipal ainda em fase de proposta para complementar a Rede de distribuição secundária em Leiria, estes devem ser 
compatibilizados com o projeto da linha elétrica. 

Rede ferroviária   
Quanto à Rede Ferroviária identificada, o traçado da linha elétrica, deverá respeitar a servidão delimitada a uma faixa de 10 m ou 10 m mais a altura dos 
elementos a construir. Esta afetação, a acontecer, implica um impacte negativo, direto, certo, permanente, isolado, irreversível, não mitigável, de magnitude 
reduzida, assumindo-se como muito significativo.  



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação da Andrinos, a 60kV 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

 

AM22015 
Versão 01  
set-22 

464 

CONDICIONANTES 

ÁREA de ESTUDO  

AVALIAÇÃO DO IMPACTE 

PE 
CORREDOR 

DA LE 

Não obstante a análise, deverá ser estabelecido o contacto com a entidade competente para compatibilização do projeto. 

Telecomunicações   
Relativamente às infraestruturas de telecomunicações identificadas da NOS e da MEO, nesta fase do estudo não se perspetivam impactes uma vez que não 
se dispõe de traçado da linha elétrica. 
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6.13.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

6.13.2.1. ORDENAMENTO 

Ao nível do ordenamento, na fase de exploração subsistirão os impactes permanentes já identificados 

na fase de construção. As classes de espaço afetadas de forma negativa durante a fase de construção, 

continuarão a ser afetadas mesmo após a conclusão dos trabalhos de construção, salvo se os 

instrumentos de ordenamento conseguirem, em tempo útil, contemplar as modificações no 

ordenamento do território resultantes do projeto. 

Consideram-se, assim, que os impactes previstos continuarão a ser negativos, de reduzida magnitude, 

de um modo geral pouco significativos, diretos, permanentes, certos, com influência local e 

irreversíveis, caso sejam aplicadas as medidas de minimização preconizadas no estudo. 

Não obstante, é na fase de exploração que ocorrem os impactes positivos relativos à concretização dos 

objetivos e das orientações estratégicas constantes dos instrumentos de nível nacional. O projeto vai ao 

encontro dos eixos estratégicos definidos no âmbito do PNPOT, nomeadamente ao nível da produção de 

energia renovável. Perante este facto, o impacte avalia-se como positivo, direto, certo, permanente, 

abrangente, de magnitude moderada tendo em conta a capacidade de produção de energia renovável, 

assumindo-se como significativo. 

Destaca-se ainda a contribuição do projeto para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

nomeadamente o Objetivo 13, relativo à ação climática, o Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 

(PNEC 2030) e o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050) que visam a descarbonização 

da economia e a transição energética como meio para a obtenção da neutralidade carbónica em 2050.  

Na fase de exploração, a presença de caminhos de acesso e a presença da linha elétrica e faixa de 

servidão associada levam à ocorrência de impactes sobre a gestão da floresta contra incêndios, tendo 

em conta que beneficiam a gestão de combustíveis e o aumento da rede viária florestal para um mais 

rápido acesso. O impacte classifica-se como positivo, direto, certo, permanente, isolado, de magnitude 

moderada, assumindo-se como significativo. 

 

6.13.2.2. CONDICIONANTES: SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

Quanto às condicionantes, tal como referido no ordenamento, as ações previstas nesta fase dizem 

respeito a áreas já intervencionadas na fase de construção, pelo que os impactes verificados são os que 

advém da ocupação das áreas regulamentares anteriormente referidas, dizendo agora respeito apenas 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação da 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

 

AM22015 
Versão 01  
set-22 

466 

às infraestruturas consolidadas.  

Assim, as áreas ocupadas pelas infraestruturas em zonas classificadas como RAN traduzem-se num 

impacte negativo, direto, certo, isolado, de magnitude reduzida, parcialmente reversível e significativo. 

Uma vez instruído e aceite o processo de ocupação de áreas de RAN pelas infraestruturas, considera-se 

que o impacte deixa de existir.  

O mesmo se aplica à ocupação de zonas classificadas como REN, impacte negativo, direto, permanente, 

certo, isolado, de magnitude moderada, parcialmente reversível, parcialmente mitigável e significativo. 

Uma vez instruído e aceite o processo de utilização de áreas de REN pelas infraestruturas, considera-se 

que o impacte deixa de existir. 

 

6.13.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Ao nível do ordenamento, na fase de desativação não se antevê impactes acrescidos uma vez que não 

se encontra previsto a afetação de áreas adicionais na execução desta fase. Prevê-se que após o tempo 

de exploração do Parque Eólico que detém um horizonte de projeto de 25 anos, que se proceda à 

recuperação paisagística das áreas desativadas, proporcionando a regeneração das classes de espaço 

interligadas com as áreas agrícolas e florestais. 

Na fase de desativação os impactes previstos em termos de condicionantes estão alinhados com os 

analisados na fase de construção, uma vez que provêm de ações semelhantes. O restauro paisagístico 

ao estado anterior ao projeto vai permitir a reabilitação de áreas de RAN e de REN.  

Como se pode verificar, teremos a regeneração das áreas afetadas, pelo que se pode considerar o 

impacte como positivo, indireto, certo, permanente, restrito, de magnitude moderada, assumindo-se 

como significativo. 

 

6.13.4. IMPACTES CUMULATIVOS 

Os impactes cumulativos incluem a existência de outros parques eólicos e linhas elétricas associadas, 

sendo que para a sua avaliação foi considerado um raio de cerca de 10 km ao redor do Parque Eólico de 

Corrediço:  

▪ Parques Eólicos de Sicó (Sicó I e Sicó II) a 8 km a norte; 

▪ Parque Eólico de Alvaiázere a 10km a este 

▪ Linhas de Transporte de Energia (Muito Alta Tensão):  
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o LMAT Pereiros-Rio Maior 1, a 220kV,  

o LMAT Lavos-Batalha, a 400kV e,  

o LMAT Paraimos - Batalha, 400. 

Relativamente ao Ordenamento, a presença de outros parques eólicos na região, quer já existentes 

quer em fase de projeto, contribuem, no seu conjunto, para o aumento da produção de energia 

renovável com origem na fonte eólica, contribuindo positivamente para a estratégia de adaptação às 

alterações climáticas. Trata-se, portanto, de um impacte cumulativo positivo de magnitude elevada e 

muito significativo. 

Por outro lado, considera-se também que a criação de acessos e de faixas de gestão de combustível, 

resulta na criação de melhores condições para a prevenção e combate de fogos florestais, em áreas 

tipicamente de elevada perigosidade e de elevado risco de incêndio. A correta manutenção destas faixas 

e dos acessos sugere um impacte positivo de magnitude elevada e significativo ao nível dos concelhos e 

da região. 

Já com relação às Servidões e Restrições de Utilidade Pública é previsível que os parques em questão 

intersetem áreas de REN e que consoante a sua tipologia sejam causadores de diferentes níveis de 

significância. O mesmo acontece com a RAN. 

 

6.14. SOCIOECONOMIA 

Os impactes na componente socioeconómica resultam da passagem e atividade em áreas urbanas ou 

junto de populações, provocando alterações nas atividades diárias, degradação de infraestruturas e 

incómodo causado pelo ruido, poeiras e desorganização espacial, típicos da construção deste tipo de 

infraestruturas. Os impactes iniciam-se na fase de construção do projeto e têm na sua maioria duração 

limitada a essa fase, no entanto, existem outros que se perpetuam para a fase de exploração. 

Para a análise de impactes neste descritor são selecionadas as ações suscetíveis de causar impactes 

sobre a população e respetiva avaliação dos mesmos. No que diz respeito à socioeconomia, e tendo em 

conta a metodologia geral definida, foi considerada a seguinte escala de significância e magnitude de 

impactes: 

• Pouco significativo – Quando não esteja em causa a afetação de imóveis ou bens materiais, nem 

perda económica para o proprietário, mas apenas implicações pontuais nos acessos ou outras 
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pequenas alterações nas rotinas diárias suscetíveis de causar incómodo pontual; quando não se 

verifique alterações nas condições de empregabilidade ou de dinamização da população. 

• Significativo – Quando se verifique uma grande proximidade a habitações, atividades 

económicas ou equipamentos, suscetível de causar incómodo ou de diminuir o valor económico 

ou sentimental; alterações nos percursos habituais ou alterações significativas nas rotinas 

diárias; quando as alterações nas condições de empregabilidade ou de dinamização da 

população são suscetíveis de existir. 

• Muito Significativo – Quando esteja em causa a afetação direta de habitações, de atividades 

económicas, pondo em causa a sua continuidade da forma como atualmente existem; quando 

se verifique alterações nas condições de empregabilidade ou de dinamização da população. 

• Magnitude Reduzida – Quando a quantidade de pessoas afetada é muito reduzida, como por 

exemplo 1 família ou menos de 10 pessoas. 

• Magnitude Moderada - Quando a quantidade de pessoas afetada é moderada, como por 

exemplo mais de 1 família ou mais de 10 pessoas. 

• Magnitude Elevada - Quanto a quantidade de pessoas afetada é elevada, como por exemplo 1 

ou mais povoações. 

 

6.14.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Todas as ações relacionadas com a fase de construção vão requerer a contratação de mão-de-obra para 

o efeito. Segundo dados da Direção Geral da Energia e Geologia, a energia eólica é um recurso nacional, 

fiável e que gera cinco vezes mais emprego por Euro (€) investido do que as tecnologias associadas ao 

carvão ou energia nuclear. 

Assim, um dos impactes nesta fase poderá ser o aumento da procura a nível local, contribuindo para a 

redução (temporária) do desemprego nos municípios abrangidos. Este impacte é classificado como 

positivo, direto, provável (uma vez que a seleção da mão-de-obra é da responsabilidade do empreiteiro, 

podendo este não optar por procurar nas localidades próximas ao projeto), temporário (uma vez que 

este impacte está apenas associado à fase de obra), reversível e local; este impacte é ainda de 

magnitude moderada, e, caso sejam aplicadas as medidas de potenciação, considera-se significativo. 

Durante a fase de construção poderá verificar-se um aumento de procura no comércio local, 
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nomeadamente alojamento, afluência a estabelecimentos de restauração e compra de matérias-primas 

por parte do empreiteiro, traduzindo-se num impacte positivo, indireto, provável (mais uma vez, a 

escolha do local de compra das matérias-primas cabe ao empreiteiro), temporário, local, reversível, de 

magnitude moderada e, caso sejam postas em prática medidas de potenciação, significativo.  

Os impactes associados à qualidade de vida das populações e vivência local serão considerados 

negativos, durante a fase de construção, estes que resultam essencialmente da passagem em áreas 

urbanas ou junto de populações, provocando alterações nas atividades quotidianas, degradação de 

infraestruturas e acessos e incómodo às populações locais.  

Não existindo nesta fase ainda um plano de acessos definido (o mesmo será elaborado na fase de 

execução do presente projeto), só nessa altura será possível avaliar a um nível mais local o impacte que 

a passagem de veículos de grandes dimensões. No entanto, e sabendo que o nº de veículos máximo 

previsto para a fase de construção é de 2600 veículos, é importante caracterizar estes impactes.  

Sabe-se ainda o percurso genérico dos veículos que irão transportar as pás dos aerogeradores através 

da técnica de blade lifting até ao parque eólico, partindo do porto de Aveiro, passando pela A25, A1, 

IC8, EM606 e CM1060. 

Como referido no capítulo 6.11.1, relativo aos impactes no descritor ruído, relativamente ao tráfego 

para o transporte de materiais e equipamentos, nomeadamente para o transporte das componentes 

dos aerogeradores, quer devido às caraterísticas e dimensões, quer devido a condições de logísticas e 

segurança e à disponibilidade de veículos especiais para o efeito, decorrerá de forma diluída no tempo 

ao longo de 2 a 3 meses (não coincidente com transporte de terras ou de betão), sendo previsível que 

mesmo no período de pico, o tráfego diário (gruas e veículos de transporte) deverá ser inferior a 8 

viagens por dia. 

A maior afluência de transportes de grandes dimensões ao local dará origem a um aumento de ruído e 

partículas, embora que pontual, o que será uma fonte de desconforto para a população local. Este 

impacte é considerado um impacte negativo, indireto, certo, temporário, local, reversível com o fim da 

fase de construção, de magnitude baixa, e pouco significativo. 

Associado ainda à afluência de transportes de grandes dimensões e à circulação de maquinaria pesada 

está ainda o possível congestionamento em vias rodoviárias de menor largura ou com uma curvatura 

maior, afetando os utilizadores frequentes destes acessos e a sua rotina diária. Este é um impacte 

negativo, direto, provável, local, de magnitude moderada, temporário, reversível e pouco significativo.  

A passagem destes veículos pode dar origem também à degradação das estradas e acessos utilizados, 
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um impacte negativo, indireto, provável, temporário, local e de magnitude moderada; é ainda 

irreversível, mas minimizável, e, portanto, pouco significativo. 

 

Em termos de transporte das pás dos aerogeradores, salienta-se a passagem dos veículos de transporte 

pelo Caminho Municipal 1060, que é o acesso em pior estado. Desenvolvem-se ao longo deste caminho 

algumas casas dispersas e localidades que serão mais afetadas pela passagem destes veículos, como por 

exemplo as localidades de Tissuaria e Carrapia, como se pode observar nas figuras seguintes. 

 

Figura 6-2 - Localidades no CM1060 de acesso ao PE Corrediço (Fonte: Google Earth) 
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Figura 6-3 - Exemplos de habitações ao longo do CM 1060 (Fonte: Google Earth) 

     

Para este caso, o impacte da passagem destes veículos será significativo. Associado a estas ações da fase 

de construção está também a desorganização espacial e o incómodo visual com a alteração da 

paisagem, quer através dos trabalhos de desmatação, como de escavações, depósitos e movimentações 

temporárias de terras, abertura de valas e caboucos, e as infraestruturas associadas a esta fase, 

nomeadamente os aerogeradores e os apoios da linha elétrica. Este impacte é classificado como 

negativo, indireto, certo, temporário, local e de baixa magnitude, reversível, mas pouco significativo, 

uma vez que boa parte dos trabalhos de construção serão efetuados afastados das localidades e 

habitações existentes. 

Pelos pontos acima descritos, os trabalhos de instalação das infraestruturas associadas ao projeto são 

suscetíveis de causar uma perturbação temporária nas atividades e vivência da zona rural e agrícola que 

atravessa. Este impacte é considerado negativo, indireto, certo, temporário, local, reversível, de 

magnitude moderada e pouco significativa. 

 

6.14.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nesta fase é fundamental ter em consideração o contributo que o funcionamento de um 

empreendimento com estas características terá para o desenvolvimento da região abrangida. 

O contributo potencial do parque eólico nos concelhos abrangidos, está ligado às características do 

projeto e da sua relação com as dinâmicas regionais de investimento. 

Quanto à sua tipologia e relação com dinâmicas em curso no território, o projeto enquadra-se numa 

política nacional de incremento de produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis, no âmbito 

da qual o desenvolvimento da energia eólica é particularmente relevante. O desenvolvimento de um 

novo projeto de parque eólico contribui, desta forma, para o alcance de objetivos nacionais, traduzindo-
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se num retorno positivo em termos ambientais, económicos a médio prazo, de autonomia energética e 

de uma imagem positiva em termos de consciencialização ambiental. 

No âmbito dos efeitos do projeto na área de influência direta e envolvente próxima é possível identificar 

impactes positivos e negativos. 

Embora a localização dos aerogeradores se encontre afastada de habitações e localidades, o 

funcionamento dos aerogeradores poderá ser sentido pela população em termos de ruído, consoante a 

velocidade de rotação e direção do vento. No caso considera-se um impacte negativo, direto, certo, 

permanente, de local e magnitude baixa. É ainda um impacte reversível (atendendo ao tempo de vida 

útil do projeto), sendo, no entanto, pouco significativo, uma vez que não se perspetiva que o aumento 

dos níveis sonoros seja suscetível de causar incómodo nas populações mais próximas do parque eólico. 

A mera presença destas infraestruturas e outras que lhe estão associadas (nomeadamente subestação, 

apoios de linha elétrica e outros equipamentos), pode provocar incómodo visual na população. Este é 

um impacte negativo, indireto, certo, permanente, local e de magnitude moderada; considera-se ainda 

um impacte reversível, e pouco significativo. 

Os trabalhos de manutenção do parque poderão trazer algum incómodo à população local devido à 

circulação de viaturas e obras que possam ser necessárias. Este é um impacte negativo, indireto, 

temporário, incerto, local, reversível, de magnitude baixa e pouco significativo.  

O parque eólico poderá ter ainda um efeito positivo a nível pedagógico, uma vez que poderá vir a ser 

visitado por estudantes através de visitas de estudo organizadas por escolas e universidades, com o 

acompanhamento devido por alguém responsável pelo parque, o que permitirá um retorno social do 

projeto. Este impacte é positivo, indireto, incerto, local, permanente no horizonte do projeto, reversível, 

de magnitude baixa e pouco significativo. 

Por fim, a presença de caminhos de acesso abertos ou melhorados durante a fase de construção e que 

se mantêm em funcionamento durante o período de vida útil de projeto, constituem um impacte 

positivo para a população, uma vez que poderão usufruir dos mesmos, com maior conforto e segurança. 

Este é, portanto, um impacte positivo, direto, certo, permanente, local, de magnitude moderada, e 

pouco significativo. 

 

6.14.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Na fase de desativação, caso não se construa um novo parque eólico ou outra forma de produção 

sustentável de energia, os impactes positivos específicos gerados durante a sua exploração irão cessar.  
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O efeito de aumento de emprego e de alguma atividade económica direta ou indiretamente relacionada 

com a atividade de exploração do parque eólico irá também cessar, resultando num impacte negativo, 

ainda que pouco significativo. 

As atividades inerentes à desativação do projeto, consistirão em atividades idênticas às da fase de 

construção, assumindo-se que os impactes serão semelhantes aos dessa fase. 

 

6.14.4. IMPACTES CUMULATIVOS 

Tal como referido nos descritores Ordenamento e Paisagem existem outros Parques Eólicos em 

funcionamento na região, pelo que os impactes referentes à fase de exploração analisados no ponto 

anterior serão cumulativos com os impactes semelhantes existentes nos outros parques, não deixando, 

no entanto, de ser de reduzida significância. 

 

6.15. SAÚDE HUMANA 

Os impactes na saúde humana estão intimamente ligados a outros descritores já analisados, como o 

ruído, a qualidade do ar e a socioeconomia, uma vez que têm como objeto de análise (direta ou 

indiretamente), a população humana. Os efeitos sobre a saúde foram avaliados ao nível da população, 

através da consideração da exposição aos impactos ambientais e socioeconómicos do projeto e da 

avaliação do potencial para que esses impactes afetem a saúde. 

Assim, a identificação dos impactes foi efetuada com base numa análise dos elementos do projeto e das 

ações ou atividades relacionadas suscetíveis de influenciar determinantes da saúde. Isto passa pela 

identificação de impactes, em outros descritores que são também determinantes da saúde. 

 

6.15.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Os impactes na saúde humana na fase de construção estão relacionados com a construção das várias 

infraestruturas associadas à obra, das fundações, montagem de aerogeradores, criação e beneficiação 

dos acessos existentes, desarborização, desmatação e decapagem dos solos, e transporte de matérias-

primas. Como analisado anteriormente no descritor Socioeconomia, estas ações provocam a libertação 

de poeiras, que podem afetar a qualidade do ar, e a produção de ruído, passível de provocar incómodo 
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e, se for prolongado e de frequência elevada, pode provocar danos na saúde.  

No entanto, no que diz respeito à saúde humana, tendo em conta o carácter temporário das ações e o 

facto da maioria das ações potenciadoras de impacte se realizarem longe de recetores sensíveis e 

aglomerados populacionais, é considerado um impacte negativo, indireto, improvável, temporário, 

local, reversível, não minimizável, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

 

6.15.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

No que diz respeito à fase de exploração, os impactes estão relacionados com o funcionamento dos 

aerogeradores e da linha elétrica, e traduzem-se no ruído provocado pelos mesmos e o possível efeito 

dos campos eletromagnéticos. Em termos de ruído, o impacte é avaliado no descritor respetivo e foi 

considerado como pouco significativo, uma vez que o mesmo não é suscetível de causar incómodo nos 

recetores. 

Relativamente aos campos eletromagnéticos, embora não haja ainda consenso sobre os impactes na 

saúde humana, aplica-se o princípio da precaução. 

A Portaria nº 1421/2004, de 23 de Novembro, define as restrições básicas e fixa os níveis de referência 

relativos à exposição da população a campos electromagnéticos (0 a 300GHz). Esta Portaria adota a 

recomendação do Conselho da União Europeia, sobre os limites de exposição do público em geral aos 

campos electromagnéticos.  

A Lei n.º 64/2017 de 7 de agosto, estabelece as prescrições mínimas em matéria de proteção dos 

trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde a que estão ou possam vir a estar sujeitos 

devido à exposição a campos electromagnéticos durante o trabalho e transpõe para a ordem jurídica 

interna a Diretiva 2013/35/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa 

às prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos 

devidos aos agentes físicos (campos eletromagnéticos). 

Apresentam-se no quadro seguinte os valores limites de exposição do público, para os campos eléctrico 

e magnético à frequência de 50Hz. 
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Quadro 6-30- Limites de Exposição a Campos Elétricos e Magnéticos a 50 Hz. 

Limites de Exposição a Campos Elétricos e Magnéticos a 50 Hz 

Características da Exposição Campo Elétrico [kV/m] (RMS) 
Densidade de Fluxo Magnético 

[µT] (RMS) 

Público permanente 5 100 

 

De acordo com o quadro apresentado acima, nas linhas de 60 kV não ocorrem valores superiores aos 

valores referidos anteriormente. Assim, não se preveem impactes diretos na saúde humana pela 

exposição a estas linhas. 

No entanto, é razoável considerar que a noção de exposição a radiações eletromagnéticas possa 

provocar o aumento de stress ou ansiedade. Este será um impacte negativo, indireto, local, incerto, 

permanente, parcialmente reversível, de magnitude baixa e pouco significativo. 

 

6.15.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

As ações da fase de desativação são da mesma natureza das ações da fase de construção; deste modo, 

prevêem-se na saúde humana impactes semelhantes aos mencionados para a fase de construção. 

Após a cessação da exploração do Parque Eólico, deixará de existir o ruído associado ao funcionamento 

dos aerogeradores e à linha elétrica. Assim sendo, este afigura-se um impacte positivo, indireto, 

provável, permanente, local, reversível de magnitude baixa, e pouco significativo. 

 

6.15.4. IMPACTES CUMULATIVOS 

Os únicos outros projetos de causar impactes cumulativos neste caso são os parques eólicos que se 

encontram nas proximidades do Parque Eólico de Corrediço. O impacte proveniente seria relacionado 

com o ruído de funcionamento dos aerogeradores e o incómodo causado à população, mas como já 

concluído anteriormente noutros descritores, este impacte é muito pouco significativo. 
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6.16. RISCO DE ACIDENTES 

O presente projeto assenta em tecnologias consolidadas, pouco suscetível de produzir efeitos muito 

graves em caso de acidente, e com um longo historial de aperfeiçoamento. Estas características 

conferem alguma segurança em Fase de Construção e Exploração, não se afigurando riscos tecnológicos 

desconhecidos. Esta tipologia de projeto é também reconhecida pelas reduzidas emissões para o 

ambiente, não se prevendo emissão ou utilização de substâncias particularmente perigosas para o ser 

humano e para o ambiente, em quantidades relevantes (excetuando a natural utilização de 

combustíveis para veículos e maquinaria). 

Os principais riscos de acidente inerentes à presente tipologia de projeto decorrem das diferentes 

tarefas/operações dominantes em cada uma das diferentes fases do projeto. Focando-se nas fases de 

construção e exploração. No quadro seguinte sintetizam-se os principais riscos de acidentes expectáveis 

durante a fase de construção e exploração. 

 

Quadro 6-31 – Principais acidentes expectáveis no âmbito da implementação do Projeto. 

Fase Atividade ou Tarefa Tipo de Acidente 

Construção 

Fundação/ Escavação 
Esmagamento 
Soterramento 
Quedas em altura 

Montagem dos 
aerogeradores 

Cortes 
Quedas em altura 
Projeção/ queda de objetos 

Exploração 

Reparação/ Substituição de 
peças 
Limpeza e lubrificação 

Entalamento 
Cortes 
Quedas em altura 
Projeção/ queda de objetos 

Presença e funcionamento 
da Linha elétrica 

Incêndios 
Queda dos apoios ou dos cabos condutores ou de guarda 
Contatos acidentais com elementos em tensão 
Tensões induzidas 
Obstáculos a ligarem à terra e dimensionamento do circuito 
terra associado 
Efeito dos campos eletromagnéticos 

 

Importa referir que a maioria dos acidentes identificados anteriormente são minimizáveis, quer em 

quantidade, quer em gravidade, desde que sejam aplicadas as normas legais de Higiene e Segurança no 

Trabalho, que não faz parte do presente estudo, no entanto é obrigatório a elaboração de um Plano de 

Segurança e Saúde (PSS) para a fase de construção e exploração do projeto. 

Salienta-se ainda que a presença e funcionamento dos aerogeradores não acarreta riscos de acidente 
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expectáveis ao longo da Fase de Exploração do Projeto.  

Além dos riscos associados a acidentes procedeu-se a uma avaliação dos riscos ambientais de e para o 

projeto do Parque Eólico de Corrediço e respetiva linha elétrica de ligação. De ressalvar que, conforme 

mencionado anteriormente, o presente projeto assenta em tecnologias pouco suscetíveis de produzir 

efeitos muito graves em caso de acidente, sendo que se encontram em constante processo evolutivo de 

aperfeiçoamento, garantindo assim, segurança nas fases de construção e exploração, além de contribuir 

para o efeito as diversas normas setoriais de segurança. 

 

6.16.1. RISCO CLIMÁTICO 

No que diz respeito ao risco climático, a região onde o Parque Eólico se insere não tem diferenças 

consideráveis comparativamente ao resto das regiões do País. Ainda assim, a possível intensificação de 

eventos extremos, designadamente secas, incêndios rurais, cheias, deslizamentos de terra, episódios de 

ventos extremos, entre outros, reveste-se de especial importância, atendendo aos seus impactos 

severos nos diversos setores de atividade, nas infraestruturas e no ambiente em geral. 

A constituição do Parque Eólico, nomeadamente ao nível dos aerogeradores apresenta características 

capazes de resistir a tempestades, porém poderá existir a eventual afetação em caso de serem atingidos 

por relâmpagos. As situações apontadas ao nível do risco correspondem à eventual ocorrência de 

ventos fortes que provocam o bloqueio das pás de forma preventiva. 

Quanto à linha elétrica, poderá existir maior suscetibilidade de afetação por parte de fortes 

tempestades, levando à possibilidade de os apoios e da linha serem derrubados, interrompendo o 

normal processo de evacuação de energia até ao regresso do seu normal funcionamento. 

Dos restantes parâmetros meteorológicos não é suscetível a afetação do Parque nem da Linha Elétrica. 

Quanto ao risco do projeto para o meio ambiente, não se perspetiva consequências a este nível, exceto 

da presença de para-raios nas torres que contribui positivamente na proteção do território na 

envolvência dos aerogeradores. 

 

6.16.2. RISCO SÍSMICO 

Atendo à análise efetuada, foi possível verificar que de acordo com o zonamento sísmico para o 

território nacional, elaborado pelo Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e 

Pontes, a área de estudo localiza-se na Zona Sísmica B, correspondendo à segunda zona de maior 
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intensidade sísmica, das quatro em que Portugal Continental se encontra classificado. Quanto à 

intensidade sísmica, a área apresenta sismos de grau VIII, que segundo a escala de Mercalli modificada 

estes são classificados como Ruinosos. Além disso, de acordo com o Eurocodigo 8 e a EN1998, os 

territórios nacionais foram divididos pelas autoridades nacionais, em zonas sísmicas, dependendo da 

sismicidade do local. Por definição, admite-se que a sismicidade em cada zona é constante, e que para 

Portugal existem dois cenários de geração de sismos que podem afetar Portugal: 

• Um cenário designado de “afastado” referente, em geral, aos sismos com epicentro na região 

Atlântica e que corresponde: Ação sísmica Tipo 1; 

• Um cenário designado de “próximo” referente, em geral, aos sismos com epicentro no 

território continental, ou no arquipélago dos Açores: Ação sísmica Tipo 2. 

E que de acordo com o zonamento sísmico para Portugal Continental (Fonte: eurocodigo 8), a área de 

estudo insere-se na zona 1.5 da Ação sísmica do Tipo I e na zona 2.4 da Ação sísmica do Tipo II. 

Tendo isso em consideração e o conhecimento das características das infraestruturas do projeto 

perspetiva-se que ao nível do Parque Eólico estas não sejam comprometidas aquando da ocorrência de 

sismos. Quanto à linha elétrica, a sua implementação e funcionamento também não se prevê que sejam 

comprometidas pela forma como são construídas. 

Em sentido inverso, também não é suscetível do projeto provocar ou aumentar o risco sísmico na 

região. 

 

6.16.3. RISCO DE EROSÃO E DE INSTABILIDADE GEOMOFORLÓGICA 

Este tipo de riscos encontra-se intimamente ligado à tipologia de REN que lhes está subjacente (Áreas 

de elevado risco de erosão hídrica do solo e Áreas de instabilidade de vertentes) e também ao facto de 

os parques eólicos habitualmente serem projetados em zonas de relevo acidentado. Estes riscos são 

acautelados aquando da fase de construção para que a obra ocorra em segurança e de forma a não 

agravar as situações já existentes. 

Não obstante, e apesar de não constituir tipologia de REN, foram identificadas na Planta de 

Ordenamento de Pombal áreas de Suscetibilidade a Movimento de Massa em Vertentes, onde as novas 

construções devem ser procedidas da respetiva estabilização de taludes. Os aerogeradores CO02 e CO06 

do projeto, assim como acessos e valas de cabos, intersectam estas áreas. Quanto ao corredor da linha 

elétrica de evacuação deverá ser acautelado a implantação dos apoios fora destas áreas. 

Quanto às Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, a tipologia é afetada pelo aerogerador CO02 
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do PE do Corrediço. Ao nível dos acessos e valas de cabos a tipologia é afetada numa área bastante 

reduzida. Ao nível da área de estudo do corredor da linha elétrica, verifica-se também a ocorrência 

desta tipologia, ainda que na fase de Estudo Prévio não esteja projetado a colocação de apoios e a sua 

implementação ocorrer em áreas bastante reduzidas, este risco acaba por não se afigurar crítico visto 

que os apoios são fundados no solo. 

Ainda assim, a implantação pode potenciar o risco de erosão pois na fase de construção ocorrem ações 

de desmatação e decapagem de terra, que conduzem à remoção das camadas superficiais, expondo as 

camadas inferiores aos fenómenos associados à erosão, nomeadamente provocar o 

transporte/arrastamento de sólidos para as linhas de água. 

De forma a prevenir esta situação, são adotadas medidas de minimização que permitem evitar/diminuir 

os efeitos negativos. 

 

6.16.4. RISCO DE INUNDAÇÃO 

Tal como os riscos anteriores, também o risco de inundação está em parte associado a tipologias de 

áreas da REN, nomeadamente a tipologia “Zonas ameaçadas pelas cheias” por serem “áreas suscetíveis 

de inundação por transbordo de água do leito dos cursos de água e leito dos estuários devido à 

ocorrência de caudais elevados e à ação combinada de vários fenómenos hidrodinâmicos característicos 

destes sistemas”.  

Verificou-se a existência de zonas inundáveis tanto na Carta de Ordenamento do concelho de Pombal 

como no concelho de Leiria no corredor de estudo da linha elétrica, assim como a tipologia Zonas 

ameaçadas pelas cheias nas Cartas da REN dos municípios. Foi igualmente feito um breve 

enquadramento quanto aos ciclos de planeamento dos PGRI, tendo-se verificado no âmbito do 2º ciclo 

de Planeamento para o período compreendido entre 2022 e 2027, em vigor, que a ARPSI atravessada no 

limite do corredor de estudo da linha elétrica corresponde à ARPSI Leiria (PTRH4ALis01). 

Perspetiva-se que através das medidas de minimização propostas em sede de ordenamento do 

território, servidões administrativas e recursos hídricos, que não exista impactes sobre estas áreas 

quanto à implantação de apoios e do acesso mencionado. 

As infraestruturas a implementar não são obstáculo ao escoamento em caso de ocorrência de 

inundação. 
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6.16.5. RISCO DE INCÊNDIO 

Ao nível do Ordenamento pode verificar-se que o projeto se desenvolve em meio rural, predominando a 

categoria de espaço florestal. No que concerne as infraestruturas do Parque Eólico todas abrangem esta 

classe e respetiva categoria. Quanto à linha elétrica entre o Parque Eólico e a Subestação de Andrinos, é 

suscetível que venha a ser projetada maioritariamente em espaços florestais já que é uma das 

categorias predominantes. Pela análise ao nível do Uso do Solo na área de estudo do Parque Eólico do 

Corrediço verifica-se uma dominância de florestas (95%); e no corredor da linha verifica-se uma 

dominância da floresta, sendo que esta ocupa cerca de 58% da área, seguindo-se as áreas agrícolas que 

representam 24% da área. Neste contexto, o risco de incêndio assume-se como elevado a muito 

elevado, pelo que deve ser tido especial atenção. 

Através da análise dos PMDFCI dos concelhos envolvidos e da informação disponibilizada pelo ICNF, 

foram enquadrados os elementos do projeto nas cartas de perigosidade e risco de incêndios: 

• Foi possível verificar, atendendo ao índice de perigosidade de incêndio (cinco classes) que na 

área do Parque todos os aerogeradores se encontram localizados na classe de perigosidade alta 

à exceção do CO02 localizado na classe muito alta. A subestação e o estaleiro do parque 

também se localizam na classe alta de perigosidade. Quanto ao corredor de estudo da linha 

elétrica, verifica-se que salvo situações pontuais de perigosidade alta, a perigosidade oscila 

entre a classe média e a muito baixa. 

• Relativamente ao índice de risco de incêndio, na área do Parque Eólico, os aerogeradores 

encontram-se localizados nas classes de risco máximo, muito elevado, elevado e moderado com 

algumas oscilações. A subestação e o estaleiro do parque também se localizam na classe 

elevado/ muito elevado. No corredor em estudo da linha elétrica as classes predominantes de 

risco são as mais baixas. 

De salientar que as classes de risco de incêndio referidas como de muito alta e alta são coincidentes 

com as áreas percorridas pelos incêndios nos últimos 10 anos identificadas, nomeadamente em 2011, 

tendo-se verificado uma diminuição acentuada de áreas ardidas nos anos seguintes devido à 

implementação das medidas preconizadas nos PMDFCI. 

O enquadramento dos elementos do Parque nestes mapas deve ser tido em conta na fase de construção 

e exploração do projeto, a fim de cumprir com as regras de segurança aplicáveis. Deve ser tido em conta 

nas ações de desmatação e desflorestação de árvores na constituição da faixa de proteção da linha, pois 
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os resíduos destas ações podem ser potenciais combustíveis para a ocorrência de incêndios florestais, 

embora sejam praticadas medidas para reduzir e evitar estas situações e o EIA contemplar algumas 

medidas de minimização de forma a diminuir o risco deste. As primeiras devem em fase de Projeto de 

Execução, vir a ser integradas no Plano de Recuperação de Áreas Intervencionadas (PRAI) e no Plano de 

Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO). 

A situação inversa, revela impacte positivo na medida em que a constituição destas faixas permite a 

melhor gestão de faixas de combustível privilegiando o combate aos incêndios. Também a estrutura dos 

aerogeradores contém para-raios para proteção das infraestruturas, servindo também de proteção às 

árvores ao redor. 

 

7. SÍNTESE DE IMPACTES AMBIENTAIS 

De seguida apresenta-se o quadro relativo à síntese de impactes dos vários descritores ambientais nas 

fases de construção e de exploração, em termos do sentido do impacte, da magnitude e da significância, 

assim como os impactes residuais, ou seja, os impactes que permanecem após a adoção das medidas de 

minimização. 
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Alterações Climáticas e qualidade do ar 
         X Redução global de gases de efeito estufa    P - - - 
        X  Potencial fuga gás fluorado (SF6)      T S - - 

X X X X       Emissão de poeiras e outros poluentes para a atmosfera     T S - - 

X          Perda da capacidade de sequestro de carbono    T S - - 

Geologia e geomorfologia 

X X X X       Diminuição da capacidade de recarga dos níveis aquíferos e da 
capacidade de infiltração 

   
P S - - 

X X X X X      Alteração da geologia e geomorfologia local    P S - - 
    X   X   Proximidade de elementos de projeto a concessões mineiras    P S - - 

  X X X X     Artificialização do terreno    P S   

Recursos hídricos  

X X  X       Potencial aumento do transporte de sedimentos nas linhas de água    T S - - 

X X X X X X X    Risco de contaminação dos recursos hídricos por derrames acidentais    T S - - 

X X X X       Redução das condições naturais de infiltração    T S - - 

Solos 

X X X X     X  Afetação de solo não agrícolas (florestais)       T S - - 
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X X X X X X X  X  Potencial contaminação dos solos por derrames acidentais        T S     

          Compactação dos solos    T    

 X         Balanço de terras negativo    P    

   X       Melhoria das condições dos acessos    P    

   X     X  Recuperação de áreas intervencionadas    P    

Ecologia 

X  X        Destruição de vegetação e espécimes de flora       T N     

X X X X X X X    Degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras, 
deterioração da qualidade do solo, ar e águas 

      
T S 

    

X X X X       Favorecimento de espécies invasoras       T S     

X X X X       Perda de habitat       T N     

        X  Recuperação de áreas intervencionadas        

X X X X X X X    Aumento da perturbação da fauna       T S     

   X       Aumento do risco de atropelamento       T S     

       X   Mortalidade de aves e morcegos       P S     

       X   Perturbação de aves e morcegos       P N     

       X   Alterações de habitah        

X X X  X   X   Alteração do uso do solo       P N     
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        X  Impossibilidade de regeneração das áreas de floresta       P S     

Património 

X   X   X    Afetação directa de ocorrências Patrimoniais (nº1, nº2 e nº 3)   Ind Ind P S     

X   X   X    Afetação indirecta de ocorrências Patrimoniais        P S     

X   X  X     Afetação indirecta de ocorrências Patrimoniais        P S     

Paisagem 

X X X X X X X    Alterações na estrutura da paisagem       T S     

       X   Impactes estruturais, alteração do caráter da Paisagem       P S     

       X   Impactes visuais, alteração do valor cénico da Paisagem       P N     

Ambiente Sonoro 

X X X X X X X    Emissão de ruído       T S     

       X   Emissão de ruído    P N   

Ordenamento do Território e Condicionantes 

X        X  Compatibilização do projeto com as medidas do PROF (contribuição 
para a defesa das florestas contra incêndios) 

      
P - - - 

  X  X  X X   Ocupação da categoria "espaços florestais de produção” no concelho 
de Pombal (PE Corrediço e respetivas infraestruturas) 

      
P N - - 
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     X  X  X 
Ocupação de categorias incluídas na classe "Solo Urbano" e "Solo 
Rural" nos concelhos de Pombal e Leiria  

      
P N - - 

     X  X  X 
Ocupação de categoria Espaço Agrícola de Produção no concelho de 
Pombal e Leiria 

      
P S - - 

     X  X  X 
Ocupação de categoria Espaço Florestal de Produção, no concelho de 
Pombal e Leiria 

      
P S 

    

 X    X X X  X Afetação de áreas de RAN (linha elétrica)        P S     

     X     Afetação do Aproveitamento Hidroagrícola     P S - - 

  X  X  X    Interseção com áreas ardidas e ocupação de áreas de classe de risco 
elevado de incêndio 

      
P S 

    

      X X   
Afetação de áreas de REN pelos aerogeradores       P S     

     X     Afetação de áreas de REN (Cursos de água e respetivos leitos e 
margens) pela implantação de apoios da linha elétrica 

      
P S 

    

     X     
Afetação de áreas de REN (Áreas de elevado risco de erosão hídrica do 
solo, Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de 
aquíferos) pela implantação de apoios da linha elétrica 

      

P S 

    

     X     Afetação de áreas de REN (Zonas ameaçadas pelas cheias) pela 
implantação de apoios da linha elétrica 

      
P S 
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     X     
Afetação de servidões associadas a infraestruturas 

      
P S 

    

         X Concretização dos objetivos e das orientações estratégicas constantes 
dos instrumentos de nível nacional 

      
P - - - 

         X 
Contribuição do projeto para os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável  

      
P - - - 

Socioeconomia 

X X X X X X X    Criação de emprego e procura de comércio local       T - - - 

X X X X X X X X X X Rentabilização dos terrenos de aluguer do Parque Eólico      P -   

X X X X X X X    Incómodos à população local        T S     

       X  X Proximidade da linha elétrica a habitações ou recetores sensíveis       P S     

        X  Criação de emprego       P - - - 
       X  X Retorno social do projeto (Educação ambiental)       P - - - 

Saúde Humana 

X X X X X X X    Risco de danos à saúde humana       T S - - 
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8. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Após a identificação e avaliação dos impactes ambientais, são propostas medidas de minimização que 

visam reduzir a sua intensidade e/ou alterar e compensar os efeitos negativos e potenciar os efeitos 

positivos. De seguida são propostas medidas de minimização gerais que têm vindo a ser aplicadas, e cuja 

eficácia é já conhecida, bem como medidas especificas para a área de implementação do Parque Eólico 

do Corrediço. 

Importa referir que para além das medidas de minimização gerais, foram definidas também medidas de 

minimização específicas para alguns fatores ambientais em análise, sendo que algumas das medidas 

especificas são transversais a vários fatores ambientais, pelo que se optou por compilar as várias 

medidas, de modo a que não haja repetição das mesmas. 

 

8.1. MEDIDAS PARA A FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO 

Para a fase de Projeto de Execução, propõem-se as seguintes medidas de minimização: 

• Realização de um levantamento topográfico da área do Parque Eólico; 

• Realização de um estudo geológico e geotécnico, no Parque Eólico, nomeadamente nos locais 

de fundações dos aerogeradores, plataformas e Subestação; 

• Nas infraestruturas (CO02, CO06, acessos e vala de cabos) que coincidem com as áreas de 

Suscetibilidade a Movimento de Massa em Vertentes (PDM de Pombal) proceder à respetiva 

estabilização dos taludes; 

• Definir o sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural – passagens 

hidráulicas e/ou valetas no Parque Eólico; 

• Sempre que um acesso (a implantar ou a beneficiar) transponha uma linha de drenagem 

superficial assinalada na carta militar 1:25.000 e/ou claramente identificada no terreno, terá de 

ser projetado o seu restabelecimento por passagem hidráulica dimensionada para caudal de 

ponta de cheia com período de retorno de 100 anos, sendo necessário solicitar título de 

utilização de recursos hídricos; 
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• As valetas de drenagem não deverão ser em betão, exceto nas zonas que tecnicamente não seja 

possível e seja devidamente justificado;  

• Definir o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO); 

• Definir o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI); 

• O enquadramento do Parque Eólico nos mapas de perigosidade e de risco associados terá de ser 

tido em conta no âmbito da execução do projeto, particularmente no estabelecimento da faixa 

de proteção à linha elétrica e na execução do correspondente plano de manutenção; 

• Nas classes de perigosidade de incêndio alta e muito alta deverá ser garantida uma faixa de 

gestão de combustível de 100 metros em torno da construção da Subestação e nas classes de 

perigosidade de incêndio média, baixa ou muito baixa uma distância de 50 metros aos espaços 

florestais.  

• Escolha de materiais de construção resistentes a incêndio para a construção da Subestação do 

Parque Eólico do Corrediço por se encontrarem na classe muito alta e alta segundo o índice de 

perigosidade de incêndio; 

• Deve ser estabelecida uma faixa de gestão de combustível aos aerogeradores de largura 50 m a 

partir da projeção máxima da hélice; 

• Nos acessos a construir e nas plataformas de montagem não deverão ser utilizados materiais 

impermeabilizantes; 

• Sempre que possível utilizar os acessos existentes; 

• Nos acessos a construir e nas plataformas de montagem não deverão ser utilizados materiais 

impermeabilizantes, deverão ser utilizados inertes de origem local ou com a mesma coloração 

da rocha na envolvente, para que o seu traçado não assuma demasiado contraste relativamente 

às zonas adjacentes; 

• Na construção dos acessos novos, que coincidam com as áreas classificadas como Áreas de 

elevado risco de erosão hídrica do solo e Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e 

recarga de aquíferos, deverá ser garantida a permeabilização do acesso para que toda a água 

que possa existir na parte superior seja drenada pelas linhas de água existentes no local; 
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• Deverá ser solicitado parecer à Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) do município 

abrangido pelo Parque Eólico, no caso Pombal; 

• Dar cumprimento ao disposto na Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio, 

“LIMITAÇÕES EM ALTURA E BALIZAGEM DE OBSTÁCULOS ARTIFICIAIS À NAVEGAÇÃO AÉREA”, 

devendo ser submetidos à aprovação da ANAC, quer a eventual balizagem da linha aérea, quer a 

balizagem aeronáutica dos aerogeradores bem como os procedimentos específicos de 

exploração relativos à alimentação de socorro ou à monitorização remota das balizagens, tendo 

em vista assegurar o seu permanente bom estado e bom funcionamento; 

• Ajuste da localização das componentes do projeto, com incidência no solo, de modo a eliminar a 

interferência directa sobre as ocorrências de interesse cultural e visando a sua conservação in 

situ, nomeadamente as ocorrências patrimoniais localizadas no Parque Eólico do Corrediço: Nº 

1, , Nº 2 e Nº 3, sendo que as mesmas carecem de uma melhor caraterização, preconizando-se a 

realização de Escavação manual de sondagens arqueológicas de diagnóstico (Área total das 

sondagens – 40 m²); 

• Deverão ser incluídas todas as ocorrências da situação de referência, em planta de 

condicionantes do projeto e do caderno de encargos da empreitada, como forma de garantir a 

sua conservação in situ. Esta medida deverá ser extensiva às fases seguintes; 

• Elaboração de um plano de recuperação paisagística, de toda a área que seja intervencionada. 

Este plano deverá ter como objetivo a reposição dos locais intervencionados, estaleiros, zonas 

de acesso, envolvente dos aerogeradores e edifícios, de modo a repor, sempre que 

tecnicamente possível, a situação inicial; 

• De forma a um melhor enquadramento visual é sugerido o recurso a uma pintura com tintas de 

cores neutras e sem brilho, as zonas envidraçadas para o exterior deverão ser anti-reflexo. 

 

Para a fase de Projeto de Execução da Linha Elétrica propõem-se as seguintes medidas de minimização 

na definição dos locais exatos para a instalação dos apoios, e respetivos acessos: 

• Os apoios da linha elétrica devem ser colocados fora das áreas de concessão mineira concedidas 

(“Serra do Branco” e “Crasto Norte”) e da área de concessão mineira pedida (“Crasto Sul”); 
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• Garantir o afastamento de 30 m às Pedreiras identificadas em sede de Ordenamento (“Cimo do 

Outeiro”, "Pinheirinhos ou Camarinhal", “Brejo Largo n.º 12” e “Crasto n.º 4”. Compatibilizar o 

projeto com a atividade extrativa, em articulação com a DGEG e os responsáveis das pedreiras 

existentes; 

• Pedido de parecer à DGEG para compatibilização do projeto da linha com as áreas de reserva e 

áreas cativas Barracão-Pombal-Redinha; 

• Colocação dos apoios da linha elétrica, tanto quanto possível em áreas já artificializadas;  

• Evitar, sempre que possível a instalação de apoios em solos classificados como Reserva Agrícola 

Nacional (RAN). Em caso de não ser viável, privilegiar a proximidade a acessos existentes e áreas 

não cultivadas, e deverá ser solicitado o pedido de parecer à entidade de tutela - Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC); 

• Salvaguardar e evitar as áreas agrícolas de produção que se localizem nos territórios de 

produção DOP identificados na situação de referência; 

• Evitar a instalação de apoios da linha elétrica em áreas de explorações agropecuárias registadas 

no Regime de Exploração Agro Pecuária; 

• Evitar colocar apoios nas categorias de espaço Aglomerados Rurais, Áreas de Edificação Dispersa 

da Classe de Solo Rural e as categorias presentes na classe de Solo Urbano e Aglomerados 

Urbanos de ambos os municípios, e nas áreas de Espaço de Exploração de Recursos Geológicos 

do município de Pombal; 

• Não colocar apoios no Aproveitamento Hidroagrícola Quinta dos Claros e solicitar parecer à 

entidade de tutela para compatibilização dos projetos; 

• Evitar, tanto quanto possível, colocar apoios na área sujeita a Regime Florestal Parcial da Mata 

das Quintas; 

• Evitar, sempre que possível a instalação de apoios em solos classificados como Reserva 

Ecológica Nacional, nomeadamente as classificadas como Áreas de Risco de Erosão; 

• Não colocar apoios na tipologia da REN Cursos de Água e Leitos e Margens; 
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• Evitar a instalação de apoios a menos de 10 m do leito de linhas de água, tomando como 

referência as linhas identificadas na carta militar; 

• Nas áreas fundamentais e áreas complementarestipo I da Estrutura Ecológica Municipal do 

PDM de Pombal deverá ser garantido um afastamento mínimo de 20 m à margem das linhas de 

água; 

• Evitar zonas inundáveis ou zonas ameaçadas pelas cheias (identificadas na carta de 

Ordenamento de Pombal e Leiria e Cartas de áreas REN de Pombal); 

• Proceder à estabilização dos taludes no caso de afetação das áreas de Suscetibilidade a 

Movimento de Massa em Vertentes identificados no município de Pombal; 

• Nas classes de perigosidade de incêndio média, baixa ou muito baixa para novas edificações fora 

das áreas edificadas consolidadas deverá ser garantida uma distância de 50 metros às estremas 

da propriedade nos espaços florestais.  

• Nos outros espaços rurais não florestais, a distância deverá ser de 30 metros se localizada ou 

confinante com áreas agrícolas heterogéneas/agroflorestais; 20 metros se localizada ou 

confinante com as restantes áreas agrícolas e 10 metros se localizada ou confinante com áreas 

de extração de inertes, de depósito de resíduos ou outras artificializadas. 

• No município de Leiria nas classes mais baixas de perigosidade deverá ser mantido a distância 

no espaço rural (exceto o espaço florestal) uma faixa de 50 metros sem ocupação florestal e 

dependendo da classe de perigosidade constituir uma faixa de segurança para a Classe Média – 

15 m, a Baixa – 10 m e a Muito Baixa – 5 m; 

• Evitar a instalação de apoios a menos de 10 m de qualquer captação de água identificada (seja, 

furo ou poço) ainda que não detenha zona de proteção; 

• Não colocar apoios da linha elétrica no perímetro de proteção imediata e se possível não os 

colocar no perímetro de proteção intermédia das captações subterrâneas para abastecimento 

público existentes na Boa Vista; 

• Não colocar apoios a menos de 3 m de largura medidos para cada um dos lados das condutas 

adutoras ou dos coletores (infraestruturas públicas de abastecimento de água e de drenagem de 

águas residuais) identificadas no município de Pombal. Nestas infraestruturas não deverá numa 
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faixa de 1,50 metros de largura medida para cada um dos lados do eixo longitudinal das 

adutoras ou coletores mobilizar o solo a mais de 0,50 metros de profundidade e plantar árvores 

e arbustos cuja raiz atinja profundidades superiores a 0,40 metros; 

• Não colocar apoios a menos de 15 m de largura medida a partir dos limites exteriores do 

reservatório de água identificados no município de Pombal; 

• Não colocar apoios numa faixa de 5 metros de largura, medida para cada um dos lados da 

conduta adutora ou do emissário existente, salvo em casos devidamente justificados nas 

infraestruturas públicas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais 

identificadas no concelho de Leiria. A respeito destas infraestruturas não deve ser plantadas 

árvores, numa faixa de 10 metros, medida para cada um dos lados da conduta adutora ou do 

emissário existente. Caso se localizem na proximidade de zonas residenciais, a faixa de respeito 

deverá ser analisada caso a caso, não devendo ser inferior a 1,5 metros; 

• Não deverão ser colocados apoios ou a realização de obras e quaisquer atividades a desenvolver 

numa faixa de 3 m de largura medida para cada um dos lados da conduta adutora projetada no 

município de Leiria; 

• No município de Leiria, não colocar apoios a menos de 50 m medidos a partir do limite exterior 

dos edifícios das estações de tratamento e a menos de 5 metros medidos a partir do limite 

exterior dos edifícios das estações elevatórias. Não colocar apoios a menos de 15 metros 

medidos a partir do limite exterior dos edifícios dos reservatórios e para os reservatórios 

propostos quaisquer trabalhos ou atividades a desenvolver na referida faixa fica condicionado a 

prévio parecer da entidade competente; 

• Deverá ser executada a prospeção arqueológica nos locais dos apoios da linha elétrica e 

respetivos acessos aos locais dos apoios; 

• Deverá ser pedido autorização prévia da autoridade militar no caso de implantação de apoios na 

à área de desobstrução da Base Aérea n.º 5 de Monte Real; 

• Evitar colocar apoios na proximidade de Cemitérios; 

• Evitar colocar apoios a menos de 50 m das Autoestradas e dos IP, 35 m dos IC, 20 m das EN e 

estradas desclassificadas, 8 m das estradas municipais, 6 dos caminhos municipais e um círculo 
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de 150 m de raio centrado na interseção dos eixos das vias para o nó rodoviário. Deverá ser 

solicitado parecer a Infraestruturas de Portugal (IP) para compatibilização do projeto com o Nó 

rodoviário junto da povoação de Pousos (Leiria) e da povoação de Santiago de Litém e Portela 

do Outeiro (Pombal); 

• Evitar colocar apoios a menos de 10 m mais a altura do apoio da linha ferroviária identificada 

entre os apeadeiros de Vermoil e Litem. Não deverão ser feitas escavações, qualquer que seja a 

profundidade, a menos de 5 m da linha férrea; quando a linha férrea estiver assente em aterro, 

a escavação não pode ocorrer senão a uma distância equivalente a uma vez e meia a altura do 

aterro; em qualquer caso, quando a profundidade das escavações ultrapasse os 5 m de 

profundidade, a distância a salvaguardar deve ser igual à soma da profundidade com o limite 

dos 5 m. Deverá ser feito o reforço do pedido de parecer à IP para compatibilização do projeto 

com a linha férrea; 

• Não colocar apoios a menos de 10 m para cada lado do eixo longitudinal da tubagem do 

gasoduto Campo Maior-Leiria (Lote 3) e deverá ser feito o reforço do contacto com a entidade 

responsável (RENGasodutos) para compatibilização das infraestruturas; 

• Evitar a colocação de apoios da linha elétrica em zonas de vinha, assim como a sua afetação por 

valas de cabos ou outras estruturas; 

• Otimizar o traçado da linha elétrica de forma a evitar, tanto quanto possível, a afetação de 

floresta; 

• Os elementos condutores associados à subestação do Parque Eólico do Corrediço deverão estar 

isolados, de forma a minimizar o risco de eletrocussão; 

• Adotar uma tipologia de linha que reduza o número de planos de colisão, e.g. armações em 

esteira horizontal, armações em pórtico ou Nappe-Voûte. Evitar a tipologia galhardete; 

• Sinalização da linha nos vãos que atravessam linhas de água, nomeadamente rio Arunca e 

ribeira de Agudim, com sinalizadores em espiral. Os sinalizadores deverão ser de espiral de 

fixação dupla de 35cm de diâmetro de cor vermelha e branca, alternado as cores. O 

afastamento aparente no feixe de condutores de cada fase entre cada dispositivo de sinalização 

não deverá ser superior a 7m, ou seja, os sinalizadores deverão ser dispostos de 14m em 14m 

nos condutores externos, assumindo a existência de apenas um plano de colisão; 
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• De forma a diminuir o risco de eletrocussão, os seccionadores deverão ser instalados na posição 

vertical ou invertida, a uma distância mínima de 35cm até ao topo do poste, com os respetivos 

arcos revestidos. Nos apoios de rede não deverão existir parte nuas em tensão a uma distância 

das travessas ligadas à terra inferior a 0,7m. Nos apoios de derivação os condutores da linha 

principal e derivada deverão igualmente ser cobertos numa extensão de 0,7m, contados a partir 

dos isoladores adjacentes às pinças de armação e os respetivos arcos deverão estar revestidos;  

• Deverão ser colocados dispositivos de anti-pouso e anti-nidificação nos apoios da linha elétrica, 

de acordo com as normas da EDP Distribuição (e.g. dispositivos anti nidificação para PT aéreo, 

EVD [seta simétrica], GAL [seta assimétrica] ou tipo guarda-chuva); 

• Deverão ser estabelecidas as respetivas faixas de servidão para a linha, sendo 25 m de largura 

total para a linha de alta tensão; 

• A referida faixa de servidão deve ser compatibilizadas/respeitadas com a faixa de 45 m, 25 m e 

15 m de largura total respeitante às linhas elétricas de muito alta tensão, alta tensão e média 

tensão identificadas. Assim como o cruzamento entre linhas deverá ser de acordo com o 

estabelecido pelo RSLEAT (linhas de maior tensão passam superiormente); 

• Deverão ser contactadas as entidades de telecomunicações para assegurar o seu correto 

fornecimento e no caso de ser necessário, proceder à relocalização de algumas infraestruturas. 

 

8.2. MEDIDAS PARA A FASE DE PRÉ-CONSTRUÇÃO 

De seguida apresentam-se algumas medidas para a fase que antecede a Fase de construção, 

nomeadamente: 

• Caso se verifique a necessidade de abate de espécies protegidas (sobreiros, azinheiras e 

azevinhos), deverá ser solicitada a devida autorização à entidade competente; 

• Definir uma rede de acessibilidades, para implementação da linha elétrica, que recorra 

preferencialmente às vias e caminhos existentes; 

• Colocação dos apoios da linha elétrica, tanto quanto possível em áreas já artificializadas ou 

de baixo valor ecológico; 
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• Evitar a colocação de apoios da linha elétrica em zonas de vinha, assim como a sua 

afetação por valas de cabos ou outras estruturas; 

• Otimizar o traçado da linha elétrica de forma a evitar, tanto quanto possível, a afetação de 

floresta; 

• Evitar a instalação de instalação de depósitos de inertes, de materiais de construção civil 

ou de matérias-primas nas Áreas fundamentais (EEM do PDM de Leiria). 

 

8.3. MEDIDAS PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO 

Com o objetivo de minimizar os impactes negativos que possam ocorrer na zona de implantação do 

Parque Eólico, durante a fase de construção, apresenta-se em seguida um conjunto de medidas de 

minimização que deverão ser consideradas de modo a minimizar os impactes potencialmente 

significativos a muito significativos, tornando-os na, sua maioria, pouco significativos a nulos. 

 

8.3.1. MEDIDAS GERAIS 

• Comunicar o início da construção e divulgar o programa de execução das obras, junto das Câmaras 

Municipais e Juntas de Freguesias abrangidas pelo projeto; a informação disponibilizada deve 

incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva 

calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades; 

• Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 

envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes 

ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter 

no decurso dos trabalhos, bem como a necessidade de restringir a área de intervenção ao mínimo 

indispensável, evitando a desnecessária afetação de áreas na envolvente; 

• Efetuar um acompanhamento ambiental da fase de construção, que valide e verifique os limites da 

obra bem como a implementação das medidas propostas; 

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

balizagem prévia das áreas a intervencionar; 
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• Devem ser minimizados os pontos de luz noturnos, de forma a minimizar a afetação das áreas 

naturais envolventes. 

 

8.3.2. IMPLANTAÇÃO DE ESTALEIRO 

• A localização de estaleiro e implantação de depósitos de terra provisório, deve ser em locais não 

condicionados, de acordo com a Carta de Condicionantes à localização de estaleiro e áreas de 

depósito (Volume 3 – Desenho 027). Estes locais devem ter declive reduzido e devem ser 

devidamente delimitados, de acordo com a legislação aplicável; 

• As áreas de estaleiro e outras infraestruturas necessárias à obra devem ser localizadas em zonas 

mais aplanadas possíveis, de modo a reduzir as movimentações de terras e sempre que possível 

aproveitar a plataforma da futura subestação do PE do Corrediço e reduzindo assim a afetação de 

áreas; 

• Definição das áreas de intervenção temporária (e.g. estaleiros, área de depósito), tanto quanto 

possível, em áreas já artificializadas;  

• As áreas de estaleiro e outras infraestruturas necessárias à obra devem ser afastadas dos recetores 

identificados ou de outros edifícios habitacionais, ou com sensibilidade ao ruído; 

• Para instalação do estaleiro deve ser obtida a necessária licença/autorização por parte da(s) 

entidade(s) com competência na matéria. 

 

8.3.3. DESMATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 

• Antes de dar início às ações de desmatação, sinalizar as áreas de habitats de interesse comunitário 

(Carvalhal – Habitat 9240 e Matos – Habitat 4020) e os indivíduos de sobreiro/azinheira localizados 

nas proximidades da área de intervenção de forma a evitar a sua afetação acidental; 

• Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu 

armazenamento em pargas, com um máximo de 2 metros de altura, para posterior utilização nas 

ações de recuperação. As pargas de solos devem localizar-se em áreas aplanadas, mas com 

inclinação suficiente para uma drenagem eficiente, e deverá evitar a proximidade a linhas de 

escorrência natural de água e exemplares arbóreos; 
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• 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 ocorram, 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; 

• Nos períodos de maior probabilidade de ocorrência de precipitação muito intensa os trabalhos de 

desmatação, movimentações de terras e de exposição do solo desprovido de vegetação deverão 

ser suspensos. Desta forma pretende-se minimizar a erosão de origem hídrica e as consequentes 

implicações que essa erosão provoca, nomeadamente o transporte de sedimentos pelas águas 

superficiais que subsequentemente atingem as linhas de água a jusante; 

• Não interromper, em caso nenhum, o fluxo de linhas de água, independentemente da sua maior ou 

menor expressão no terreno;  

• As ações de desmatação, decapagem, limpeza e movimentações de terras devem ser limitadas às 

zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. Se viável, deverá optar-se por delimitar 

ou balizar estas áreas, de modo a ser evidente a desnecessária afetação das áreas adjacentes. Deve 

ser evitada a utilização de áreas não intervencionadas para áreas de apoio, mas, se tal não for 

possível, estas não deverão ser desmatadas; 

• Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua 

origem, por forma a que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras; 

• Nas áreas sujeitas a alteração da topografia natural (plataformas, acessos, etc.) as pendentes 

adotadas não devem exceder a razão 1/2 (v/h) e devem estabelecer uma concordância harmoniosa 

com o terreno natural na envolvente; 

• Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de depósito 

deve excluir as seguintes áreas:  

- Áreas do domínio hídrico;  

- Áreas inundáveis;  

- Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);  

- Perímetros de proteção de captações;  

- Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica 
Nacional (REN)  



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação da 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

AM22015 
Versão 01  
set-22 
      499 
  

- Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da 
natureza;  

- Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

- Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

- Áreas de ocupação agrícola; 

- Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

- Zonas de proteção do património. 

 

8.3.4. CONSTRUÇÃO DE ACESSOS E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS 

• Definição de uma rede de caminhos de acesso à obra e de circulação, usando sempre que possível 

acessos existentes; 

• Dar preferência por horários com menos tráfego rodoviário para minimizar incómodos à 

população; 

• Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos 

ou em más condições; 

• Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os 

respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização; 

• Assegurar que o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado seja em 

veículos adequados e com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras; 

• Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de 

equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais 

excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos 

aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis; 

• Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades 

moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras e demais incômodos à população; 

• Definir e sinalizar os acessos à obra quanto a limite de velocidade (sempre que possível de 

20km/h). 

• Garantir a dispersão de água nos caminhos durante os períodos mais secos para evitar emissão de 

poeira; 
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• Proceder à reparação de eventuais danos aos acessos causados em decorrência das atividades 

associadas à obra; 

• Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 

ruído possível; 

• Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica 

nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção. 

• Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de 

forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões 

gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às 

normas relativas à emissão de ruído; 

• Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 

restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor; 

• Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de 

sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais 

ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do 

Ruído; 

• Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve exceder em mais 

de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, de acordo com o nº 1 do artigo 22º do RGR (Decreto-Lei 

9/2007); 

• Priorizar a contratação de mão-de-obra local, matérias-primas e outros bens ou serviços 

necessários a esta fase da obra, quando viável. 

 

8.3.5. GESTÃO DE PRODUTOS, EFLUENTES E RESÍDUOS 

• Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, 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; 
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• Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua 

tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de 

eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, 

nas margens, leitos de linhas de água; 

• Assegurar o correto encaminhamento dos resíduos para operadores devidamente licenciados; 

• Dotar os estaleiros de um sistema de encaminhamento e tratamento de águas residuais, que 

devem ser recolhidas pelos serviços municipalizados ou entidades licenciadas para a sua recolha; 

• Os resíduos líquidos, tais como óleos das máquinas, lubrificantes, entre outros, deverão ser 

devidamente acondicionadas dentro do estaleiro em recipientes específicos para o efeito e 

transportados por uma empresa licenciada; 

• Cumprimento rigoroso das normas de boa operação e manutenção dos diversos equipamentos 

utilizados, de modo a evitar o derrame acidental de óleos ou hidrocarbonetos e a sua escorrência 

para o solo e linhas de água; 

• Para um transporte adequado dos resíduos, estes devem ser bem acondicionados e tapados, de 

modo a evitar derrames e a sua dispersão; 

• Os resíduos urbanos deverão ser recolhidos pelas Entidades Gestoras que servem o município; 

• Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, 

com base nas guias de acompanhamento de resíduos; 

• Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 

contaminado e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador 

licenciado; 

• Os resíduos vegetais, devem ser encaminhados para formas de valorização orgânica, energética ou 

outras; 

• Os materiais sobrantes sem aplicação na obra devem ser recolhidos e encaminhados para 

valorização. 
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8.3.6. FASE FINAL DA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

• Deve ser efetuada a implementação correta e cuidada do Projeto de Integração Paisagística, com 

controlo da qualidade dos materiais empregues e dos trabalhos a realizar; 

• O solo que foi sujeito a uma elevada compactação causada pela presença de estaleiros, acessos, 

depósitos temporários ou outros deve ser alvo de uma mobilização profunda à qual se seguirão 

ações de recuperação do solo e da paisagem, nomeadamente ações de sementeira e plantação de 

espécies; 

• A terra viva resultante da decapagem deverá ser utilizada na última camada das zonas a revegetar; 

• As obras de integração paisagística e de revestimento vegetal deverão ser executadas à medida que 

as diferentes fases vão sendo construídas e nas épocas apropriadas, independentemente da 

conclusão das obras; 

• Todas as áreas afetadas pela obra de que são exemplo os caminhos de acesso, os depósitos e 

vazadouros e os parques de maquinaria, devem, depois de terminada a obra, deverão ser objeto de 

reposição paisagística. Assim, devem prever-se o revolvimento em profundidade dos solos 

utilizados, reconstituindo, na medida do possível, a sua estrutura e equilíbrio, a modelação, 

estabilização, espalhamento de terra viva e a plantação e sementeira destas superfícies com 

espécies com as características já descritas. 

 

8.3.7. MEDIDAS ESPECÍFICAS DA ECOLOGIA 

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

• Evitar a afetação de áreas de habitats de interesse comunitário, sobretudo do habitat prioritário 

4020* (Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix), por qualquer 

estrutura associada ao projeto, e evitar também a destruição de sobreiros e azinheiras dispersos; 

• Implementação de um plano de controlo de espécies exóticas invasoras que permita limitar a 

dispersão destas espécies durante o período de obra; 
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• Balizagem da área de habitat 4020* (Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e 

Erica tetralix) próximo da subestação, estaleiro e do aerogerador CO03 do Parque Eólico do 

Corrediço, de forma a evitar a sua destruição ou afetação acidental; 

• Garantir a utilização de espécies nativas, típicas da região, na recuperação das áreas 

intervencionadas, tendo por base o elenco florístico apresentado no presente estudo; 

• Realização de amostragem prévia das árvores a cortar que possuam maior porte, de forma a tentar 

verificar se são usadas como abrigos por quirópteros. Caso sejam usadas como abrigo, previamente 

ao corte deve-se tentar retirar os quirópteros que as ocupem, para evitar ferimentos ou mesmo 

mortes. Os quirópteros retirados devem ser guardados em locais próprios (por exemplo, sacos de 

pano ou caixas de transporte), para serem libertados novamente ao anoitecer do dia de captura, o 

mais próximo possível do local de captura. Recomenda-se que as árvores que sirvam de abrigo 

sejam cortadas no próprio dia em que forem retirados os quirópteros, de forma a evitar eventuais 

recolonizações. Como alternativa podem ser colocadas estruturas que impeçam o acesso dos 

quirópteros ao local previamente ocupado (por exemplo, tapar com rede de malha fina); 

• Tendo em conta que poderá não ser possível ter certeza se todas as árvores a cortar são utilizadas 

como abrigo, ou mesmo retirar todos os quirópteros que as usem, o corte deve ser efetuado de 

forma a minimizar o risco de danos físicos nos quirópteros e os troncos devem ser deixados 

deitados no local durante alguns dias, para que os quirópteros que os ocupem possam sair 

livremente; 

• Deve ser evitada a realização de quaisquer trabalhos em período noturno. 

 

8.3.8. MEDIDAS ESPECÍFICAS DA ARQUEOLOGIA 

• A implementação deste projeto deverá ter acompanhamento arqueológico permanente e 

presencial durante as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, 

escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase 

de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos 

ou desmatação. 

• O acompanhamento deve ser efetuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, quando as 

ações inerentes à implementação do projeto não sejam sequenciais, mas sim simultâneas. 
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• Efetuar a prospeção arqueológica sistemática após a desmatação das áreas de estaleiros, áreas de 

empréstimo e depósito de terras, caminhos e acessos à obra e outras áreas funcionais da obra que 

não tenham sido prospetadas no EIA, sendo que de acordo com os resultados obtidos, podem vir a 

ser condicionadas. 

• No caso de, na fase de construção, forem detetados vestígios arqueológicos, a obra deve ser 

suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela essa 

ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de minimização a implementar. 

• As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do Acompanhamento 

Arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e em função do valor do seu valor patrimonial, 

ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual, ou 

serem salvaguardadas pelo registo. 

• Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocadas em depósito 

credenciado pelo organismo de tutela do património móvel. 

• Antes da obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os intervenientes, o Plano 

Geral de Acompanhamento Arqueológico (documento a elaborar pela equipa responsável pelos 

trabalhos arqueológicos). 

• As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em Fichas de 

Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais: 

o Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização. 

o Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueológico (de 

carácter natural e de carácter antrópico) que fundamentam as decisões tomadas: o 

prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de minimização extraordinárias ou a 

interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos identificados e realizar ações 

de minimização arqueológica, como por exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

• No final dos trabalhos de campo, deverá ser entregue um relatório final, que deverá corresponder à 

síntese de todas as tarefas executadas. Assim, deverá ser feito um texto, no qual serão 

apresentados os objetivos e as metodologias usadas, bem como, uma caraterização sumária do tipo 

de obra, os tipos de impacte provocados e um retrato da paisagem original. 
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• Por fim, deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização realizadas, os locais de 

incidência patrimonial eventualmente identificados e descritos criteriosamente todos os sítios 

afetados pelo projeto. 

• As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona abrangida pelo 

projeto são as seguintes: 

o Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local identificado nos trabalhos, 

desde que não seja afetado diretamente pelo projeto. 

▪ A área de proteção deverá ter cerca de 5 m em torno do limite máximo da área 

afetada pela obra. No entanto, podem ser mantidos os acessos à obra já existentes. 

▪ A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que 

deverão ser regularmente repostas. 

o Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem contextos 

habitacionais e funerários, durante o acompanhamento arqueológico. 

▪ As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos: identificação e 

caracterização de contextos arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local; 

apresentação de soluções para minimizar o impacto da obra. 

o Escavação integral de todos os contextos arqueológicos (habitacionais e funerários) com 

afetação negativa direta. 

 

8.4. MEDIDAS PARA A FASE DE EXPLORAÇÃO 

Apresenta-se, de seguida, uma série de medidas de gestão que devem ser adotadas durante a fase de 

exploração e que são fundamentais para a mitigação de efeitos negativos ou potenciação de impactes 

positivos. 

• O promotor deverá promover um sistema de comunicação onde a população poderá entrar em 

contacto de modo a esclarecer eventuais dúvidas sobre o seu funcionamento; 

• As ações relativas à exploração e manutenção deverão restringir-se às áreas já ocupadas; 
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• Para minimizar o risco de mortalidade no Parque Eólico, recomenda-se desde logo que qualquer 

iluminação existente nos aerogeradores (com exceção da obrigatória para a aeronáutica) esteja 

desligada ao longo da noite, para evitar efeitos de atração de algumas espécies de quirópteros. Se 

por razões de segurança for necessário que a iluminação esteja temporariamente ligada, 

recomenda-se que sejam utilizadas células de deteção de movimento associadas a relógios, de 

modo que esteja ligada apenas por curtos períodos de tempo (poucos minutos); 

• Se na fase de exploração ocorrer mortalidade considerável de espécies sensíveis, ou muito 

considerável de outras espécies, deve ser avaliada a adoção de medidas de minimização do risco de 

mortalidade mais diretas, como por exemplo a utilização de dissuasores acústicos para afastar 

quirópteros (Arnett et al., 2013b); 

• Conjugar os objetivos de gestão dos PMDFCI para os espaços florestais, quanto à melhoria das 

faixas de gestão de combustível e sua manutenção, devendo providenciar a gestão do combustível 

numa faixa:  

o correspondente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa 

de largura não inferior a 7 m para cada um dos lados para a linha de média tensão; 

o correspondente a uma faixa lateral de terreno confinante numa largura não inferior a 10 m 

para a rede viária florestal; 

• Deverá ser garantida a manutenção e limpeza das valas de drenagem de águas pluviais dos acessos 

internos do Parque Eólico; 

• Para o ruido considera-se que são necessárias Medidas de Minimização de Ruído, quando se prevê 

a ultrapassagem do valor limite de exposição (artigo 11.º do RGR) ou do critério de incomodidade 

(artigo 13.º), que no presente caso, prospetiva-se o cumprimento dos limites legais junto de todos 

os recetores sensíveis, pelo que considera-se desnecessária a definição de qualquer medida de 

minimização de ruído específica para esta fase. 

• Recomenda-se a definição e implementação de um plano de manutenção preventiva que permita 

revisões periódicas das condições de funcionamento dos aerogeradores; 
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• Deverá ser efetuado um levantamento final para recolha dos dados dos obstáculos e os mesmos 

comunicados ao prestador de Serviços de Informação Aeronáutica, NAV PORTUGAL, no formato e 

forma que cumpra as especificações legais em vigor e com conhecimento à ANAC; 

• De forma a garantir a integração paisagística do projeto deverá ser realizada a manutenção das 

áreas sujeitas a revestimento vegetal, de forma a assegurar a preservação do coberto vegetal; 

• Implementação de um plano de reconversão da faixa de servidão da linha de forma a minimizar o 

impacte sobre as florestas de produção; 

• Procurar parcerias com escolas, centros de ciências e outras entidades culturais/educacionais locais 

quando possível. 

 

8.5. MEDIDAS PARA A FASE DE DESATIVAÇÃO 

De modo geral, assume-se que a desmontagem e remoção dos elementos principais do Parque Eólico 

(aerogeradores e subestação) produzam impactes similares aos da fase de construção e, por 

conseguinte, careça de medidas de mitigação similares, quando aplicáveis. Face ao exposto, são 

propostas as seguintes medidas: 

• Infraestruturas e acessos afetados na Fase de Desativação deverão ser alvo de processos que 

assegurem a eliminação de todas as estruturas superficiais e limpeza de todos os materiais e 

resíduos, eliminando todas as plataformas criadas para implantação das estruturas, e a mobilização 

dos solos, promovendo a sua descompactação; 

• Deverá ser garantido que no final da desativação, estarão recuperados os acessos; 

• Deve ser evitada a realização de trabalhos em período noturno, para diminuir os fatores de 

perturbação sobre a atividade dos quirópteros, e também o risco de atropelamento; 

• No momento do descomissionamento ou de eventual re-power do Parque Eólico, deverão ser 

adotadas as melhores práticas disponíveis no mercado para disposição final dos componentes dos 

aerogeradores, incluindo as pás. Deverão ser priorizadas soluções relacionadas ao upcycling e 

reciclagem dos materiais. 
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9. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

A monitorização de um projeto deve ser avaliada numa lógica de proporcionalidade entre a dimensão e 

as características do projeto. Os programas de monitorização deverão cobrir, para cada fator, os 

principais impactes negativos previsíveis nas fases de construção e exploração, passíveis de medidas de 

gestão ambiental. Dever-se-á, ainda, prever o acompanhamento detalhado de qualquer alteração do 

meio que possa ocorrer, durante o período de exploração do projeto. 

Desta forma, o objetivo dos planos de monitorização é permitir uma correta avaliação da evolução dos 

aspetos ambientais relativos a alguns descritores, de modo a que na fase de construção e de exploração, 

seja possível aferir as situações perspetivadas com os resultados reais. 

Durante toda a fase de construção, desde a preparação dos terrenos até ao desmantelamento dos 

estaleiros, propõe-se o acompanhamento ambiental da obra por parte de equipas de especialistas 

afetos à gestão ambiental da obra, com o objetivo de, entre outros, assegurar a implementação dos 

programas de monitorização e a avaliação dos respetivos resultados. 

Em resultado da avaliação de impactes ambientais associadas à implementação do projeto e a respetiva 

identificação de medidas de minimização, propõe-se, portanto, no âmbito do presente EIA, os seguintes 

programas de monitorização ambiental: 

• Programa de Monitorização da Flora, habitats e vegetação; 

• Programa de Monitorização da Avifauna; 

• Programa de Monitorização dos Quirópteros; 

• Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro. 

 

O principal objetivo dos Programas de Monitorização é identificar e avaliar os impactes residuais que 

irão emergir durante a fase de construção e de exploração do parque eólico, e controlar os impactes já 

previstos, bem como atualizar a informação base, validar as prospetivas e ainda avaliar a eficácia das 

medidas mitigadoras propostas. 

Os dados obtidos pelos Programas de Monitorização deverão ser compilados em relatórios, que deverão 

ser apresentados à autoridade de AIA. Os relatórios serão elaborados em conformidade com o Anexo V 

da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, e de acordo com os Guias para a atuação das Entidades 
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Acreditadas (Guia AIA), onde deverá constar os parâmetros medidos ou registados, os locais de 

amostragem, medição ou registo, assim como a respetiva periodicidade. Deverão ser indicados os 

métodos e equipamentos de recolha de dados, os métodos de tratamento dos mesmos e os critérios de 

avaliação dos dados. 

Desta forma, pretende-se que os relatórios de monitorização, perante os resultados obtidos, permitam 

avaliar a eficácia das medidas de minimização adotadas, comparando-as com as previsões efetuadas no 

EIA. 

 

9.1. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA FLORA, HABITATS E VEGETAÇÃO 

Dada a presença de habitats de interesse comunitário no corredor da linha elétrica e a presença de 

espécies RELAPE associadas ao parque eólico e corredor da linha é em seguida apresentado um plano de 

monitorização que visa acompanhar os impactes do projeto sobre estes valores ecológicos. 

 

9.1.1. PARÂMETROS E LOCAIS DE MONITORIZAÇÃO 

Deverão ser alvo de monitorização os seguintes parâmetros: 

• Composição específica; 

• Grau de cobertura. 

Os locais de amostragem deverão corresponder a parcelas (num mínimo de três) para cada 

habitat/espécie RELAPE onde foram instalados elementos de projeto e parcelas controlo (em número 

semelhante). Os locais de amostragem deverão ser definidos quando a localização de todos os 

elementos do projeto esteja devidamente definida (layout final) e confirmados em campo, pois as 

alterações na vegetação ao longo do tempo podem afetar a representatividade dos locais escolhidos. 

 

9.1.2. PERIODICIDADE E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

A monitorização deverá compreender uma amostragem imediatamente antes do início da construção, o 

final da construção e, no mínimo, durante três anos na fase de exploração seguidos. A monitorização 

deverá contemplar uma campanha de amostragem a realizar na primavera. 
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9.1.3. TÉCNICAS E MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

As parcelas de amostragem deverão ser definidas aquando da primeira campanha de amostragem 

(imediatamente antes da construção) e ter dimensão de 10x10m. Cada uma das parcelas de 

monitorização deverá ser delimitada com recurso a estacas de madeira, assim como georreferenciadas 

com recurso a GPS. Em cada uma das parcelas definidas deverá ser efetuado o inventário das espécies 

presentes e seu grau de cobertura de acordo com a escala de Braun-Blanquet. 

O equipamento necessário para a realização da monitorização é o seguinte: GPS, fita métrica, estacas de 

madeira, máquina fotográfica e fichas de campo. 

 

9.1.4. MEDIDAS DE GESTÃO A ADOTAR 

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de gestão ambiental 

necessárias. 

 

9.1.5. RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO 

Propõe-se que seja elaborado um relatório técnico de monitorização, a desenvolver de acordo com a 

Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro, no final de cada ano de monitorização (entregue 90 dias pós 

os últimos resultados). Nos relatórios anuais deverá ser efetuada uma comparação dos resultados com 

os anos anteriores. 

Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante a monitorização, periodicamente, a equipa 

técnica deverá avaliar a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua revisão, caso 

considere necessário. 
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9.2. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 

Tendo em conta a potencial presença na área de estudo de espécies de aves ameaçadas, com 

preferência por habitats florestais, nomeadamente o búteo-vespeiro (Pernis apivorus), a ógea (Falco 

subbuteo) e o açor (Accipiter gentilis), recomenda-se a implementação de um plano de monitorização 

que permita compreender a verdadeira importância dos impactes dos empreendimentos eólicos sobre 

as suas populações 

9.2.1. PARÂMETROS E LOCAIS DE MONITORIZAÇÃO 

Deverão ser alvo de monitorização os seguintes parâmetros: 

• Censos para determinação da utilização da área por parte das espécies-alvo (Parque 

Eólico do Corrediço e, respetiva linha elétrica); 

• Frequência de voo das espécies-alvo (linha elétrica); 

• Mortalidade de aves através de campanhas de prospeção no Parque Eólico do Corrediço 

e, respetiva linha elétrica; 

• Testes para o cálculo de taxas de detetabilidade e taxas de decomposição e de remoção 

por parte de predadores necrófagos. 

 

9.2.2. PERIODICIDADE E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

Os locais de amostragem deverão englobar as áreas do Parque Eólico do Corrediço e, respetiva linha 

elétrica, assim como respetivas áreas controlo (em proporção semelhante), distribuindo-se da seguinte 

forma: 

• 5 pontos observação de rapinas direcionados para as espécies-alvo: 1 ponto de 

observação na área do Parque Eólico do Corrediço e 4 pontos na linha elétrica; 

• 4 pontos de escuta de aves em geral: 4 no Parque Eólico do Corrediço e 4 pontos numa 

área controlo; 

• 10 a 12 pontos de frequência de voo na linha elétrica; 

• Prospeção de mortalidade em todos os aerogeradores do Parque Eólico e numa 

extensão de, pelo menos, 30% da linha elétrica; 
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• 5 a 10 pontos para a obtenção de taxas de remoção e 5 a 10 áreas para determinação da 

taxa de detetabilidade. 
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Figura 9-1 – Locais de amostragem propostos para o plano de monitorização de avifauna. 

 

 

 

9.2.3. PERIODICIDADE E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

A monitorização deverá compreender um ano de situação de referência (anterior à construção), todo o 

período de construção e, no mínimo, durante três anos na fase de exploração.  

Para o estabelecimento da situação de referência das populações das espécies-alvo, deverão ser 

realizadas duas campanhas de amostragem em cada uma das épocas fenológicas: reprodução, dispersão 

de juvenis, migração outonal e invernada. Para cada ciclo anual a garantir na fase de construção e 

exploração, deverá ser adotado o esquema de amostragem da situação de referência. 

A prospeção de mortalidade deverá ter uma periodicidade semanal nos períodos de reprodução e 

dispersão de juvenis e bimensal na migração outonal e invernada. 

 

9.2.4. TÉCNICAS E MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

Para as espécies-alvo, os pontos de observação deverão cobrir a maior extensão possível e devem ter a 

duração de uma hora. As localizações das espécies deverão ser anotadas sobre uma grelha de 500 × 

500m com base na carta militar, de modo a permitir a integração destes dados num projeto SIG e, 

posteriormente, a sua análise espacial. 

Em cada ponto de observação deverão ser registados os seguintes dados: hora de início, hora de fim, 

observador, espécie, distância ao observador, direção e tipo de voo.  

O equipamento necessário para a realização dos censos de aves é o seguinte: binóculos, telescópio, GPS, 

mapas e ficha de campo. 

Para obtenção da frequência de voo a metodologia a aplicar consiste na contagem visual a partir de um 

ponto fixo, por períodos de uma hora. Em cada ponto, deverão ser registados os seguintes parâmetros: 

localização geográfica, hora de início e fim, espécies observadas, número de indivíduos, indicação se em 

bando ou isoladas e altura de voo. O equipamento necessário para a realização dos pontos de 

frequência de voo de aves será: binóculos, GPS, mapas e fichas de campo. 

A prospeção deverá ser efetuada em redor dos aerogeradores num buffer de 50m a uma velocidade 

constante, durante 20 minutos. A linha elétrica deverá ser prospetada abaixo de cada um dos planos de 

colisão. Para cada cadáver deve registar-se: a espécie, o sexo/idade, o ponto GPS, distância à torre, a 
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data aproximada da morte (e.g. quatro categorias: 24 horas; dois–três dias; mais de uma semana; mais 

de um mês), fotografias e as condições climatéricas registadas no dia da prospeção e dias anteriores. O 

equipamento necessário para as campanhas de prospeção consiste em caderno de campo, 

ortofotomapas, GPS, máquina fotográfica digital, luvas, máscara e sacos de plástico. 

O desenho experimental dos testes de detetabilidade deverá considerar: o biótopo mais semelhante ao 

do parque eólico e áreas da linha elétrica; a dimensão das aves; e a época do ano. Para evitar o sacrifício 

desnecessário de animais poderão ser utilizados objetos ou modelos semelhantes a aves (e.g. pequeno, 

médio e grande porte). 

Os testes de decomposição/remoção de cadáveres deverão ser realizados durante as épocas de 

prospeção de cadáveres. Propõe-se que após a colocação de cadáveres, para a época de 

primavera/verão e para a época outono/inverno, a verificação dos mesmos seja efetuada com 

regularidade diária durante 10 dias e que, no final de cada época de amostragem, sejam recolhidos os 

exemplares não removidos. Devem ser utilizados cadáveres frescos em número suficiente para permitir 

a validação estatística dos resultados, sacrificando-se um número mínimo de animais, evitando-se assim 

que a área de estudo não fique saturada de cadáveres e que estes funcionem como um atrativo artificial 

de predadores. Os cadáveres devem ser verificados e fotografados diariamente 

 

9.2.5. MEDIDAS DE GESTÃO A ADOTAR 

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de gestão ambiental 

necessárias, para garantir a minimização da mortalidade de aves. 

 

9.2.6. RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

Propõe-se que seja elaborado um relatório técnico de monitorização, a desenvolver de acordo com a 

Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro, no final de cada ano de monitorização (entregue 90 dias pós 

os últimos resultados). Nos relatórios anuais deverá ser efetuada uma comparação dos resultados com 

os anos anteriores. 

Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante monitorização, periodicamente, a equipa 

técnica deverá avaliar a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua revisão, caso 

considere necessário. 
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9.3. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DE QUIRÓPTEROS 

De seguida apresenta-se o Plano de Monitorização de Quirópteros para o Parque Eólico de Corrediço. 

Este teve em conta as diretrizes propostas pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

(ICNF) para estudos deste tipo (ICNF, 2017), tendo estas sido adaptadas ao projeto em análise. 

Com o presente plano de monitorização, pretende-se conhecer de que forma os quirópteros utilizam a 

área de implantação do Parque Eólico de Corrediço e avaliar os eventuais impactes decorrentes da 

implantação do projeto, abrangendo por isso três situações distintas: 

• elenco de espécies de quirópteros existentes e a sua situação populacional (número de 

colónias/indivíduos, localização de abrigos ocupados/potenciais e avaliação de atividade na área 

de estudo); 

• analisar a influência das variáveis consideradas na atividade dos quirópteros; 

• avaliar os impactes do projeto sobre os quirópteros. 

O plano de monitorização encontra-se dividido em duas fases, que abrangem o período anterior à 

construção do parque eólico (Fase 1) e o período inicial de exploração (Fase 2). Os objetivos de cada 

uma das fases são apresentados de seguida. 

 

Fase 1 (antes da fase de construção): 

• inventariar as espécies de quirópteros que ocorrem na área de influência do parque eólico e 

numa área de controlo; 

• avaliar a atividade dos quirópteros, na área de implantação do parque eólico (ao nível do solo e 

em altura) e numa área de controlo; 

• avaliar a ocupação sazonal dos abrigos de quirópteros conhecidos e inventariar novos abrigos, 

num raio máximo de 10 km ao redor da área de implantação do projeto. 

Fase 2 (fase de exploração, duração de 3 anos): 

• monitorizar os parâmetros ecológicos das colónias de quirópteros detetadas; 

• avaliar a atividade dos quirópteros, na área de implantação do projeto eólico (ao nível do solo e 

em altura) e numa área de controlo; 

• avaliar a mortalidade dos quirópteros devido à presença de aerogeradores. 
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9.3.1. PARÂMETROS A MONITORIZAR 

De acordo com os objetivos do presente Plano de Monitorização, considera-se importante a 

monitorização dos seguintes parâmetros: 

• diversidade específica, que corresponde à determinação das espécies ou grupos de espécies de 

quirópteros que ocorrem na área do Parque Eólico do Corrediço e numa área de controlo, 

através de deteção acústica; 

• atividade, que corresponde à determinação do número de contatos com quirópteros por 

unidade de tempo na área dos parques eólicos e numa área de controlo, através de deteção 

acústica; 

• mortalidade, que corresponde à contagem do número de cadáveres de quirópteros junto aos 

aerogeradores; 

• taxa de remoção de cadáveres, que corresponde à determinação da taxa de consumo ou 

remoção de cadáveres por intervalo de tempo; 

• eficiência na deteção de cadáveres, que corresponde à estimativa da proporção relativa de 

cadáveres não detetados; 

• causas de morte, ou seja, determinação da provável causa de morte dos cadáveres detetados; 

• temperatura do ar, precipitação, direção e intensidade do vento, coincidentes com os períodos 

de amostragem. 

Para além destes, será ainda necessário obter alguns parâmetros caracterizadores das emissões sonoras 

dos quirópteros, que serão descritos de forma mais detalhada mais à frente. 

 

9.3.2. LOCAIS DE AMOSTRAGEM 

Na avaliação da utilização do espaço ao nível do solo, as amostragens serão realizadas em 7 pontos de 

amostragem, distribuídos pela área de implantação do Parque Eólico de Corrediço e numa área de 

controlo de características similares à do parque eólico, em proporção semelhante. 

Na avaliação da utilização do espaço em altura, as amostragens serão realizadas numa torre 

meteorológica, onde será instalado um detetor de ultrassons que vai amostrar a área de rotação das pás 

dos aerogeradores (localizado entre 30 e 80 m de altura) e a área próximo do solo (por razões de 

segurança do equipamento, o microfone deverá ficar entre 2 a 3 m de altura ligeiramente orientado 

para baixo). 
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No que diz respeito aos abrigos, a monitorização abrangerá um raio 10 km ao redor da linha de 

implantação dos aerogeradores, mas será dada especial atenção à área mais próxima aos parques 

eólicos (raio de 5 km), bem como aos abrigos já identificados em fase de EIA que deverão ser visitados 

pelo menos no primeiro ano de forma a confirmar o seu potencial e ocupação. 

A estimativa da mortalidade será realizada num raio mínimo de 50 m ao redor dos aerogeradores. 

 

Figura 9-2 - Locais de amostragem propostos para o plano de monitorização de morcegos. 

 

9.3.3. PERÍODO E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

Na avaliação da utilização do espaço ao nível do solo, serão efetuadas escutas mensais com detetor de 
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ultrassons entre março e outubro, na fase anterior à construção do parque eólico e nos 3 primeiros anos 

de exploração. Não serão efetuadas amostragens em condições meteorológicas adversas (ocorrência de 

chuva, nevoeiro e com ventos de intensidade superior a 5 m/s ao nível do solo), ou em situações de 

evidente risco (por exemplo, incêndios florestais). 

Na avaliação da utilização do espaço em altura, serão efetuadas escutas mensais com detetores de 

ultrassons automáticos entre março e outubro, durante 7 dias por mês, na fase anterior à construção do 

parque eólico e nos 3 primeiros anos de exploração. As amostragens irão decorrer de forma contínua 

durante todo o período compreendido entre 1 hora antes do pôr-do-sol e 1 hora após o pôr-do-sol. 

No que diz respeito aos abrigos, as amostragens serão realizadas ao longo de todo o ano, com especial 

atenção aos períodos de hibernação (janeiro/fevereiro e dezembro) e de maternidade (abril, maio, 

junho e julho). 

A estimativa da mortalidade decorrerá durante os 3 primeiros anos de exploração do parque eólico, 

sendo efetuadas amostragens semanais de março a outubro para a prospeção de cadáveres, pelo 

menos uma amostragem por equipa, para determinação da eficácia de deteção de cadáveres (pelo 

menos 1 amostragem por equipa) e 3 amostragens para determinação da taxa de remoção de cadáveres 

(primavera, verão e outono), estas últimas no primeiro ano de exploração. 

 

9.3.4. MÉTODOS E MATERIAIS DE AMOSTRAGEM 

A recolha de dados para a utilização do espaço ao nível do solo será efetuada por meio de escutas com 

detetores de ultrassons (manuais ou automáticos), a realizar nos pontos de amostragem definidos na 

área de implantação do parque eólico e numa área de controlo. O detetor de ultrassons poderá ser do 

tipo tempo expandido ou full spectrum, e ter uma capacidade de amostrar na gama de frequências pelo 

menos entre 10 e 120kHz. Será ainda utilizado um gravador áudio digital, que possibilitará registar as 

emissões sonoras dos quirópteros captadas pelo detetor, caso o modelo utilizado não possua essa 

capacidade, e um anemómetro de bolso, que permitirá efetuar medições da velocidade do vento e da 

temperatura do ar, em cada amostragem. É ainda recomendável usar um datalloger com capacidade de 

recolha de dados de temperatura do ar e humidade relativa ao longo das amostragens. 

Em cada amostragem serão contabilizados os encontros com quirópteros (sequência de pulsos 

associados à passagem de um morcego no espaço amostrado pelo microfone do detetor de ultrassons) 
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e os feeding buzzes (sequência de pulsos emitidos com uma elevada taxa de repetição, que indicam a 

fase final de aproximação a um inseto). Os valores de temperatura do ar, intensidade do vento e 

humidade relativa ao nível do solo, serão recolhidos no início de cada amostragem, ou se possível, ao 

longo de todo o período amostrado. 

Na avaliação da utilização do espaço em altura, será instalado um detetor automático do tipo full 

spectrum, que deverá possuir capacidade de amostrar na gama de frequências entre 10 e 150 kHz 

(idealmente entre 5 e 190 kHz) e ter uma taxa de amostragem otimizada para 190 kHz. É recomendável 

que o detetor seja programado para que os ficheiros gravados tenham no máximo 3 segundos de 

duração e que o intervalo entre duas gravações consecutivas não exceda os 5 segundos sendo, no 

entanto, preferível que o possa efetuar gravações de forma permanente (sem intervalo entre duas 

gravações consecutivas). Para a obtenção dos dados meteorológicos, deverão ser utilizados pelo menos 

os equipamentos disponíveis na própria torre meteorológica, sendo recomendável também 

disponibilizar dados dos aerogeradores. 

Em cada amostragem serão contabilizados os encontros com quirópteros (sequência de pulsos 

associados à passagem de um morcego no espaço amostrado pelo microfone do detetor de ultrassons) 

e os feeding buzzes (sequência de pulsos emitidos com uma elevada taxa de repetição, que indicam a 

fase final de aproximação a um inseto). Os valores de temperatura do ar e intensidade do vento, serão 

obtidos a intervalos de 10 ou 15 minutos, consoante os equipamentos disponíveis. 

No que diz respeito aos abrigos, serão monitorizados os locais que aparentemente possuam condições 

para albergar quirópteros (minas, edifícios abandonados, barracões, pontes, escarpas interiores, etc.) e 

que sejam identificados durante o trabalho de campo, mas também devem ser acompanhados os 

abrigos já identificados em fase de EIA. Sempre que possível, serão efetuadas visitas diurnas aos locais 

inventariados, registando-se as espécies e o número de indivíduos presentes. Quando tal não for 

possível (por razões de segurança, por se tratar de propriedade privada, etc.), as visitas devem ser 

substituídas por amostragens com detetor de ultrassons ao longo de um período de 30 a 45 minutos, 

com início um pouco antes do pôr-do-sol. Nestas amostragens será contabilizado o número de 

indivíduos que saírem do abrigo (por observação direta) e identificadas as espécies detetadas (através 

dos registos sonoros). 

Em relação à estimativa da mortalidade, a prospeção de cadáveres consistirá na realização de percursos 

aleatórios pela área a prospetar. Sempre que for encontrado um cadáver de quirópteros, serão obtidos 
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parâmetros de localização (pelo menos a coordenada com gps), anotado o seu estado de decomposição, 

data e o aerogerador onde foi encontrado. O cadáver será então recolhido para posterior identificação 

(recomenda-se que após a recolha, seja congelado o mais depressa possível). Para determinar a eficácia 

da deteção de cadáveres por parte dos observadores, serão espalhados aleatoriamente modelos de 

quirópteros num raio equivalente ao da prospeção de cadáveres, e posteriormente, cada observador 

inicia a prospeção normal de cadáveres, devendo anotar o número de modelos detetados. A 

metodologia para a taxa de remoção de cadáveres consistirá em espalhar aleatoriamente cadáveres de 

ratos na área de implantação do parque eólico, registando a sua localização. De seguida, serão 

efetuadas visitas diárias para registo do estado de remoção de cada cadáver durante um período 

máximo de 10 dias. Se os cadáveres a utilizar forem de espécies que possam ocorrer em estado 

selvagem na região, devem ser marcados de maneira a permitir a sua associação ao estudo, mas de 

forma a não facilitar ou indicar a sua localização a eventuais consumidores. 

 

9.3.5. MÉTODOS DE TRATAMENTO DOS DADOS 

A análise dos registos sonoros obtidos nas amostragens da utilização do espaço ao nível do solo e em 

altura, será efetuada através de programas informáticos de análise de sons, que permitam a obtenção 

das principais variáveis caracterizadoras das emissões sonoras dos quirópteros, como por exemplo o 

tipo de frequência (constante, modulada ou quase-constante), a frequência de máxima energia (kHz), a 

gama de frequências (kHz), a duração do pulso (ms), o intervalo entre pulsos (ms) e a taxa de repetição 

(Hz). Os dados recolhidos devem posteriormente ser comparados com dados de referência das espécies 

que ocorrem em Portugal, de forma a se conseguir determinar qual a(s) espécie(s) ou grupos de 

espécies que estão presentes numa determinada gravação. 

No processo de análise e identificação dos registos sonoros poderão também ser utilizados algoritmos 

de identificação automática ou semiautomática, disponíveis nalguns programas informáticos. Estes 

algoritmos efetuam a medição automática ou automatizada das variáveis caracterizadoras das emissões 

sonoras dos quirópteros e comparam-nas com bases de dados de referência, atribuindo a cada registo 

uma classificação ao nível da(s) espécie(s) ou grupos de espécies presentes. Tendo em conta o erro que 

existe nestes classificadores (Brabante et al., 2018), se estes forem utilizados terá sempre que ser 

efetuada uma validação de mais de 5% dos registos analisados. Esta validação terá que abranger uma 

amostra significativa de todas as espécies identificadas. Por sua vez, se forem utilizados programas de 
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análise semiautomática, esta validação só é necessária se durante o processo não houver logo uma 

validação de todas as identificações por parte de um utilizador experiente. 

No caso específico da utilização do espaço em altura, para além dos registos sonoros dos quirópteros 

que forem detetados pelo microfone, serão também gravados outros sons provenientes de várias fontes 

de ruído, como por exemplo do próprio aerogerador, do vento da chuva, de aves, etc. Assim, 

previamente à análise dos registos sonoros dos quirópteros, será necessário efetuar uma triagem de 

todas as gravações efetuadas, de forma a separar as gravações com ruído das com quirópteros. Esta 

triagem poderá ser feita de forma manual ou de forma automática através de algoritmos desenvolvidos 

para esse fim, que estão disponíveis nalguns programas informáticos. Se a triagem for efetuada por 

processos automáticos, terá também que haver uma validação posterior de pelo menos 5% dos ficheiros 

classificados como ruído, para determinar a percentagem de erro que os algoritmos retribuem na 

classificação das gravações. 

Tendo em conta que o número de gravações com quirópteros poderá ser muito elevado, em alternativa 

à análise de todas as gravações poderá ser efetuada apenas uma análise de uma amostra significativa. A 

seleção das gravações a analisar deve ser feita por métodos estatísticos, recomendando-se que sejam 

utilizados processos de seleção aleatória estratificada, devendo por exemplo, ser garantida a análise de 

gravações de todos os dias em que existirem registos de quirópteros. 

Posteriormente, para a utilização do espaço ao nível do solo e em altura serão calculados índices de 

atividade (número de encontros/h) por espécie, grupos de espécies e/ou em termos globais, sendo 

ainda considerada a variação entre amostragens e período do ano (mês). Os dados meteorológicos 

também serão apresentados tendo em conta a variação entre amostragens e período do ano (mês). 

Será ainda efetuado tratamento estatístico adequado aos dados obtidos, de modo a avaliar a influência 

dos parâmetros medidos na atividade dos quirópteros e na riqueza específica. 

Para a estimativa da mortalidade e tendo em conta que não serão detetados todos os quirópteros que 

venham a morrer, serão utilizados estimadores específicos como os propostos por Erickson et al. (2004), 

Huso (2010) e Korner-Nievergelt et al. (2011). Estes estimadores usam dados da mortalidade detetada, 

da eficácia de deteção e da taxa de remoção, como base para estimar a mortalidade ocorrida num 

parque eólico, estando os 2 últimos referenciados pelo ICNF (2017), como estimadores a utilizar nestes 

cálculos. 
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9.3.6. MEDIDAS DE GESTÃO A ADOTAR 

Caso se verifique a existência de impactes significativos sobre os quirópteros, em particular no que diz 

respeito à mortalidade, deve ser ponderada a adoção de medidas de minimização do risco, como por 

exemplo a utilização de dissuasores acústicos para afastar os quirópteros dos aerogeradores. Estas 

medidas de minimização terão de ser sempre avaliadas em conjunto com a autoridade de AIA. 

 

9.3.7. RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

Num prazo de pelo menos 60 dias úteis após o último mês de amostragem, serão entregues relatórios 

anuais, onde constarão os dados obtidos durante o período de amostragem do ano correspondente. No 

final dos quatro anos de monitorização, o último relatório incluirá também uma análise global dos dados 

recolhidos ao longo de todo o estudo e respetivas conclusões. 

No final de cada ano de monitorização e em função dos resultados obtidos, poderá proceder-se a uma 

revisão do plano de monitorização, indicando-se os critérios que levarem às alterações entretanto 

propostas. 

 

9.4. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO RUÍDO 

Ainda que não se prospetive a ultrapassagem dos limites legais aplicáveis no âmbito do RGR, nem a 

ocorrência de impactes significativos, junto dos recetores sensíveis existentes na área de potencial 

influência acústica do projeto, face aos resultados obtidos, julga-se adequado propor um Plano de 

Monitorização de Ruído para a fase de exploração, com o objetivo de verificar a conformidade com os 

limites legais aplicáveis e a averiguar a real afetação no ambiente sonoro envolvente. 

A realização da monitorização dos níveis de ruído deverá ser realizada no âmbito do Regulamento Geral 

do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, e ser efetuada por Laboratório 

Acreditado pelo IPAC. Deve ser avaliado os niveis de LAeq e LAr e deverão ser usados equipamentos de 

medição acústica de classe 1, de modelo(s) homologado(s) pelo Instituto Português de Qualidade, e com 

a verificação metrológica devidamente atualizada. 

Caso existam reclamações, deverá ser definido um plano de monitorização específico, e efetuadas 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação da 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

AM22015 
Versão 01  
set-22 
      523 
  

medições junto do recetor reclamante, nas condições de atividade do Parque identificadas como 

geradoras de incomodidade. 

 

9.4.1. PARÂMETROS A MONITORIZAR 

A monitorização deve privilegiar períodos de pleno funcionamento dos aerogeradores, a operar em 

condições meteorológicas favoráveis à propagação sonora para junto dos conjuntos de recetores a 

avaliar (nomeadamente a velocidade de direção do vento), mas garantindo que as condições de vento à 

superfície não influenciem o ambiente sonoro junto dos recetores, de forma a que o eventual ruído 

associado à aerodinâmica vegetal não camufle o ruído particular dos aerogeradores. 

Em caso de reclamação as medições devem ser realizadas nas condições de operação dos aerogeradores 

e meteorológicas que o reclamante identifique como geradoras de maior incómodo. 

Devem ser medidos os parâmetros físicos que consubstanciam os requisitos legais de boa prática 

aplicáveis, LAeq e LAr, com vista a avaliar os limites legais expressos nos artigos 11º e 13º do RGR 

(Decreto-Lei 9/2007), para os vários períodos legais: diurno, entardecer e noturno. 

A determinação do ruído residual não se afigura obrigatória, desde que na zona não tenham ocorrido 

alterações significativas das fontes sonoras pré-existentes avaliadas na caracterização de referência do 

presente EIA. 

Caso os níveis de LAr (ruído ambiente) sejam inferiores a 45 dB(A), também se considera não ser 

necessário determinar o ruído residual, pois de acordo número 5 do artigo 13º do RGR, não são 

aplicáveis os limites associados ao Critério de Incomodidade. 

Nos casos em que seja necessário determinar o ruído residual (aerogeradores desligados), as medições 

deverão ser realizadas em condições meteorológicas semelhantes (velocidade do vento) em que for 

determinado o ruído ambiente (aerogeradores em pleno funcionamento), de forma a permitir avaliar o 

Critério de Incomodidade (artigo 13º do RGR) em condições ambientais semelhantes. 

De forma a avaliar a representatividade do ruído residual medido em condições ambientais semelhantes 

ao ruido ambiente, deve ser considerada a situação de referência determinada no presente estudo. 

Deverão ainda ser determinados pelo menos os seguintes parâmetros meteorológicos e de 

funcionamento do parque eólico:  

− Aerogeradores: temperatura do ar; velocidade do vento; direção do vento; velocidade do rotor 

(rpm); 
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− Junto dos recetores / ponto de medição: temperatura do ar; velocidade do vento; direção do 

vento; humidade relativa do ar. 

 

9.4.2. LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

Propõem-se a realização de medições junto dos conjuntos de recetores potencialmente mais afetados 

indicados no quadro seguinte, cuja localização e identificação dos respetivos recetores é apresentada 

em planta nos Mapas de Ruído em anexo, e na Figura 9-3. 

 

Figura 9-3 – Localização dos pontos de monitorização de ruído. 

 

Propõe-se a realização de uma campanha de monitorização anual, no início da fase de exploração, que 

deverá decorrer em época em que as com condições representativas do mês mais crítico. Caso os 

resultados permitam concluir o cabal cumprimento dos limites legais aplicáveis, considera-se não ser 

necessário efetuar novas campanhas de monitorização nos anos seguintes. 

Caso existam reclamações, deverá ser definido um plano de monitorização específico e efetuadas 

medições experimentais junto do recetor reclamante, nas condições indicadas como geradoras de 

incomodidade. 
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No quadro seguinte propõe-se a localização dos recetores / pontos de monitorização a monitorizar. De 

notar que deve ser avaliada a fachada e piso mais desfavorável de cada conjunto de recetores indicado, 

e se necessário, em função das condições locais e disponibilidade de acesso, a localização proposta 

poderá ser justificadamente ajustada. 

Quadro 9-1 - Identificação dos pontos de medição para monitorização de ruído. 

Ponto / Recetor Localidade 
Coordenadas do ponto de 

medição (ETRS89) 

Ponto 1 (R05) Infesta 
M: -37674 P: 19628 

39°50'39.13"N; 8°34'23.83"W 

Ponto 2 (R15) Mata 
M: -35528 P: 20240 

39°50'58.45"N; 8°32'51.96"W 

Ponto 3 (R20) Vale Bom 
M: -34751 P: 20252 

39°50'59.65"N; 8°32'21.20"W 

 

 

9.4.3. MÉTODOS DE AMOSTRAGEM E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

As medições de LAeq e LAr devem ser efetuadas por laboratório acreditado, ao abrigo do artigo 34.º do 

Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei 9/2007), e deverão ser usados equipamentos de medição 

acústica de classe 1, de modelo(s) homologado(s) pelo Instituto Português de Qualidade, e com a 

verificação metrológica devidamente atualizada. 

Para determinação da sensibilidade dos recetores sensíveis, devem efetuar-se auscultações às pessoas 

que residam ou permaneçam nos locais suscetíveis de serem afetados acusticamente pela atividade do 

projeto, de modo a, se necessário, ajustar a localização dos pontos de monitorização. 

Durante as medições devem ser tidas em consideração as recomendações expressas na versão mais 

recente da legislação, normalização e diretrizes aplicáveis, nomeadamente: 

− Regulamento Geral do Ruído – Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro; 

− NP ISO 1996-1:2019 – Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 1: 

Grandezas fundamentais e métodos de avaliação. 

− NP ISO 1996-2:2019 – Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 2: 

Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente. 

− Agência Portuguesa do Ambiente – Guia prático para medições de ruído ambiente: no 

contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996. 2020. 
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9.4.4. RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

Os resultados das medições acústicas devem ser analisados por comparação com os requisitos legais 

aplicáveis, nomeadamente os estabelecidos nos artigos 11º e 13º do RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 

de janeiro). 

Recomenda-se ainda, que na análise dos resultados obtidos seja avaliada com a devida ponderação a 

relevância do ruído associado à aerodinâmica vegetal envolvente aos pontos de medição (que em 

determinas condições de vento pode incrementar significativamente os níveis médios globais ou mesmo 

camuflar os níveis de ruído particular do projeto alvo de avaliação). 

Em função dos resultados obtidos e das dificuldades sentidas em cada campanha, deverá ser avaliada a 

necessidade de se efetuarem ajustes no programa de monitorização. 

Deve ser elaborado um Relatório de Monitorização por cada campanha de medição, em conformidade 

com a estrutura estabelecida no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 
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10. LACUNAS DE INFORMAÇÃO 

De acordo com a análise efetuada, considera-se que os objetivos do EIA foram atingidos, não tendo sido 

registadas lacunas de conhecimento que possam interferir de forma relevante com a validade das 

conclusões alcançadas. 

A caracterização dos vários descritores foi efetuada através da consulta de bibliografia existente e 

complementada com a realização de trabalho de campo específico, e com a elaboração de uma 

cartografia temática, pelo que se considera que a mesma foi adequada e permitiu uma correta 

caracterização da situação de referência. 

 

  



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação da 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

AM22015 
Versão 01  
set-22 
      528 
  

11. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A concretização do projeto do Parque Eólico do Corrediço contribuirá para a dinamização do cluster das 

energias renováveis, bem como para o cumprimento dos objetivos da redução de emissões de gases de 

efeito de estufa e a diminuição da dependência de importações de energia estipuladas para Portugal. 

Nesse contexto, o Parque Eólico do Corrediço ao produzir anualmente cerca de 98.000 MWh/ano, 

evitará a emissão de cerca 36.000 toneladas de CO2 comparativamente à produção a partir de gás 

natural e será mais uma fonte de energia renovável a contribuir com o atingimento das metas a nível 

nacional. 

De modo geral, verifica-se que os impactes identificados para os fatores ambientais analisados, de 

acordo com as ações de projeto previstas, para as fases de construção, exploração e desativação, serão 

pouco significativos e de magnitude reduzida a moderada, não se traduzindo em situações relevantes 

nem em condicionantes críticas. Em contrapartida, verifica-se que o desenvolvimento de um novo 

projeto desta natureza contribui para o alcance de objetivos nacionais, traduzindo-se num retorno 

positivo em termos ambientais, económicos a médio prazo, de autonomia energética e de uma imagem 

positiva em termos de consciencialização ambiental. 

Da análise efetuada verifica-se que os impactes negativos ocorrem maioritariamente na fase de 

construção, apresentando fundamentalmente um caráter temporário, pouco significativo e de 

magnitude reduzida. Para estes impactes são definidas medidas de minimização gerais a aplicar na fase 

de construção e medidas especificas dedicadas ao projeto em questão, ao local em que se insere e aos 

impactes identificados. 

Na fase de exploração também podem ocorrer impactes negativos decorrentes da presença dos 

aerogeradores e da linha elétrica a construir. A presença dos aerogeradores introduz alterações 

negativas na paisagem e de magnitude moderada. Além disso, a mortalidade de aves num parque eólico 

é um dos principais impactes decorrentes deste tipo de projeto.  

Também a presença da linha elétrica de muito alta tensão poderá potenciar situações de morte de aves 

por colisão e eletrocussão. Prevê-se que a linha elétrica tenha uma extensão aproximada de 27km e 

atravesse alguns biótopos de interesse para as aves. 

Ao nível do ruído, verificou-se que o ambiente sonoro atual cumpre os valores limite de exposição 

aplicáveis e que, face ao afastamento dos recetores sensíveis, é previsível o cumprimento dos valores 



INFINITA ENERGIA, S.A.  
Parque Eólico do Corrediço e ligação elétrica à subestação da 

Andrinos, a 60kV 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Volume 1 – Relatório Síntese 

 

 

AM22015 
Versão 01  
set-22 
      529 
  

limite de exposição máxima por parte do ruido particular e do ruído ambiente, e o cumprimento do 

Critério de Incomodidade em todos os recetores sensíveis avaliados. 

Nesta fase de Estudo Prévio, os corredores das linhas elétricas foram definidos com base nas 

condicionantes existentes no território, pretendendo-se que os mesmos se desenvolvessem de forma a 

permitir o desenvolvimento de traçados com o mínimo de impactes possível. O desenvolvimento do EIA 

nesta fase, permite a identificação das situações de maior impacte que deverão ser evitadas em fase de 

definição de traçados e colocação de apoios, perspetivando-se que a grande maioria dos impactes 

negativos sejam pouco significativos. 

Em termos globais do projeto, tendo em conta a classificação dos impactes predominantemente 

temporários, de magnitude reduzida e ainda considerando a adoção de medidas de minimização a 

serem adotadas para as fases do projeto mencionadas no presente relatório, considera-se o Projeto do 

Parque Eólico do Corrediço benéfico, uma vez que contribuirá para a concretização das políticas 

nacionais e internacionais em termos de produção renovável de energia. 
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