Sobreequipamento do Parque Eólico da
Serra dos Candeeiros
Monitorização da Flora e Vegetação

Relatório 2 (Fase de Construção)
Outubro de 2016

www.bioinsight.pt

Mod.039.12

Monitorização da Flora e Vegetação no Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Candeeiros – Relatório 2
(Fase de Construção)
2

Mod.039.12

ÍNDICE GERAL
1.

Introdução ............................................................................ 5

1.1.

Identificação e objetivos da monitorização ........................................... 5

1.2.

Âmbito do Relatório ......................................................................... 5

1.3.

Enquadramento Legal ........................................................................ 5

1.4.

Apresentação da estrutura do relatório ................................................ 6

1.5.

Autoria técnica do relatório ............................................................... 6

2.

Antecedentes ........................................................................ 8

2.1.

Antecedentes relacionados com os processos de AIA e Pós -AIA................. 8

2.2.

Antecedentes relacionados com a monitorização das comunidades ............ 8

2.3.

Medidas de Minimização Previstas Para Minimizar os Impactes ................ 9

3.

Descrição do programa de monitorização ................................... 10

3.1.

Área de Estudo ............................................................................... 10

3.2.

Período de Amostragem .................................................................... 11

3.3.

Parâmetros avaliados ....................................................................... 12

3.4.

Locais e frequência de amostragem .................................................... 12

3.5.

Técnicas e métodos de recolha de dados ............................................. 13

3.6.

Métodos de tratamento de dados ....................................................... 14

3.7.
Relação dos dados com características do projeto ou do ambiente exógeno ao
projeto .................................................................................................... 14
3.8.

Critérios de avaliação de dados ......................................................... 14

4.

Resultados e discussão .......................................................... 15

4.1.

Apresentação dos resultados e comparação com anos anteriores ............. 15

4.2.

Fatores de Perturbação .................................................................... 21

4.3.

Avaliação da eficácia das medidas adotadas para prevenir ou reduzir impactes
.................................................................................................... 23

4.4.

Comparação com os impactes previstos no EIA e Aditamento .................. 24

5.

Conclusões e Recomendações .................................................. 25

5.1.

Proposta ou alteração de medidas de mitigação .................................... 25

5.2.

Análise da adequabilidade do programa de monitorização em curso ......... 25

6.

Referências bibliográficas ...................................................... 27

Monitorização da Flora e Vegetação no Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Candeeiros – Relatório 2
(Fase de Construção)
3

Mod.039.12

7.

Anexos ............................................................................... 28

7.1.

Anexo I – Desenhos ......................................................................... 28

7.2.

Anexo II – Registo Fotográfico ........................................................... 33

Monitorização da Flora e Vegetação no Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Candeeiros – Relatório 2
(Fase de Construção)
4

Mod.039.12

1. I N T R O D U Ç Ã O
1.1.

Identificação e objetivos da monitorização

O presente documento constitui o segundo relatório das ações do plano de monitorização da Flora e Vegetação
realizado na área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra dos Candeeiros, promovido pela
empresa Iberwind, Produção., no qual são apresentados os resultados relativos à fase de construção – Fase II.
O plano de monitorização divide-se em duas fases, correspondendo cada uma, à fase anterior à construção e à fase
de construção do empreendimento. Estas fases apresentam ações e objetivos distintos que pretendem dar resposta
ao solicitado pela Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do projeto. A segunda fase do plano de monitorização fase de construção, tem como objetivo geral avaliar o impacte que a implantação do Sobreequipamento do Parque
Eólico da Serra dos Candeeiros tem nos núcleos de flora relevantes para a conservação da natureza, através da
verificação da não afetação de áreas a preservar e sua delimitação em fase prévia à construção. Para responder a
este objetivo foram desenvolvidas as seguintes tarefas:


Avaliar a afetação ou não de núcleos de espécies florísticas com interesse conservacionista;



Delimitar ou sinalizar os núcleos de espécies de valor conservacionista em risco de afetação;



Identificar indícios de perturbação (e.g. zonas ardidas, corte de vegetação) na área de estudo, em especial
em áreas com presença de espécies florísticas.

Os trabalhos de campo realizados no ano anterior à construção (Bio3, 2013), em março de 2012 e julho de 2013,
permitiram estabelecer uma situação de referência para as fases subsequentes da monitorização, no que respeita
aos valores naturais presentes e localização das áreas mais relevantes a preservar. Desta forma, o presente relatório,
que corresponde à fase de construção, tem por objetivo detetar eventuais alterações nos referidos valores naturais
como resultado das ações de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra dos Candeeiros.

1.2.

Âmbito do Relatório

Para cumprir o objetivo a que o plano de monitorização se propõe na fase de construção, foram realizadas três
campanhas de monitorização dos núcleos das espécies florísticas. Nestas campanhas procedeu-se assim à
delimitação dos núcleos de Iberis procumbens subsp. microcarpa e Narcissus calcicola e à avaliação da sua afetação
pelas obras de construção do sobreequipamento eólico.

1.3.

Enquadramento Legal

De acordo com o disposto nos termos do Decreto-Lei (DL) n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo DL n.º
47/2014, de 24 de março, e pelo DL n.º 179/2015, de 27 de agosto, que vieram revogar o anterior DL n.º 69/2000,
de 3 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de novembro, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
relativo ao empreendimento em causa apresenta um programa de monitorização para os descritores considerados
mais sensíveis. Essa imposição legal foi formalizada na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida a 23 de agosto
de 2012.
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De acordo com o previsto no Decreto-Lei anteriormente referido, o presente relatório deverá ser submetido à
autoridade de AIA (Avaliação de Impacte Ambiental) nos prazos fixados na DIA.

1.4.

Apresentação da estrutura do relatório

O presente relatório de monitorização seguiu a estrutura definida na Portaria n.º º 395/2015 de 4 de novembro. O
seu conteúdo foi adaptado ao âmbito dos trabalhos efetuados, tal como previsto nesta mesma Portaria, sendo
organizado em sete capítulos:


Capítulo 1: Introdução – descrição dos objetivos, âmbito e enquadramento legal do estudo;



Capítulo 2: Antecedentes – referências a documentos antecedentes (AIA e pós-AIA);



Capítulo 3: Descrição dos programas de monitorização – descrição das metodologias de campo, análise de
dados e critérios de avaliação;



Capítulo 4: Resultados – apresentação e discussão dos resultados obtidos;



Capítulo 5: Conclusões e recomendações – síntese da avaliação de impactes monitorizados e análise do
plano e/ou das medidas de mitigação em curso;



Capítulo 6: Referências bibliográficas;



Capítulo 7: Anexos.

O respetivo esquema de apresentação pode ser consultado no Índice.

1.5.

Autoria técnica do relatório

A equipa técnica responsável pelo presente relatório de monitorização e pelo trabalho de campo é apresentada no
Error! Reference source not found..
Quadro I – Equipa técnica.
Nome

Formação

Funções

Ana Paiva

Licenciada em Engenharia Biofísica. Especialidade em flora, vegetação e
conservação da natureza

Elaboração do relatório

Margarida Silva

Tiago Neves

Ana Cordeiro

Helena Coelho

Licenciada em Biologia Ambiental variante Terrestres
Mestre em Ecologia e Gestão Ambiental
Licenciado em Biologia
Mestre em Gestão e Conservação de Recursos Naturais
Licenciada em Biologia Aplicada aos Recursos Animais – Variante terrestres
Mestre em Sistemas de Informação Geográfica
Licenciada em Biologia, Mestre em Ciências das Zonas Costeiras
Doutorada em Biologia

Técnica de campo

Técnica de campo

Técnico de campo

Responsável de Projeto

Direção técnica
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Relatório entregue a 28 de outubro de 2016.
Citação recomendada:
Bioinsight. 2016. Monitorização da Flora e Vegetação Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra dos Candeeiros.
Relatório 2 (Fase de Construção). Relatório elaborado para Iberwind, Produção. Bioinsight. Odivelas, outubro de
2016.
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2. A N T E C E D E N T E S
2.1.

Antecedentes relacionados com os processos de AIA e Pós-AIA

Devido às suas características e localização o Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra dos Candeeiros foi sujeito
a um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. Conforme previsto na legislação em vigor de avaliação de
impacte ambiental, a empresa promotora do projeto, Iberwind Produção, submeteu o Estudo de Impacte Ambiental
do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra dos Candeeiros, em fase de projeto de execução, ao processo de
AIA (Processo de AIA n.º 2503).
Decorrida a fase prevista no procedimento de AIA, nomeadamente a fase de apreciação técnica do EIA, foi emitido
um pedido de elementos adicionais a 20 de janeiro de 2012, ao qual se respondeu mediante a apresentação do
Relatório Final de Monitorização da Flora e Vegetação (Ano 0), entregue em agosto de 2013. Da mesma forma, com
o referido relatório, pretendeu-se também dar resposta à DIA com decisão Favorável Condicionada, emitida a 23 de
agosto de 2012, na qual se refere a necessidade de apresentar “4. Relatório com a identificação dos resultados da
monitorização do Ano 0 da flora e vegetação (…), a concluir antes do início da construção do Projeto, e ponderação
da necessidade de desenvolver medidas de minimização adicionais.”
O presente documento diz respeito ao segundo Relatório de Monitorização da Flora e Vegetação e reporta às
campanhas de monitorização realizadas durante a fase de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico da
Serra dos Candeeiros.

2.2.

Antecedentes relacionados com a monitorização das comunidades

A Monitorização da Flora e Vegetação na área do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra dos Candeeiros teve
início em março de 2012, na fase anterior à construção do projeto (Ano 0). Durante este período foram elaboradas
duas notas técnicas (Bio3, 2012a; Bio3, 2012b) nas quais foram apresentados os resultados preliminares obtidos até
à data, de forma a dar resposta ao Aditamento ao EIA.
O relatório entregue durante a fase anterior à construção (Bio3, 2013) referia-se assim às ações dirigidas ao estudo
das populações de espécies com especial valor florístico presentes na área de estudo para prospeção das referidas
espécies, tendo-se estabelecido como principal objetivo, a identificação e cartografia de núcleos de espécies-alvo
na área de estudo.
A entrega do referido relatório culminou com a apresentação de um Plano de Monitorização da Flora e Vegetação
que visa a proposta de ações apenas para a fase de construção dos novos aerogeradores. Tendo em conta que a
área total a intervencionar é bastante diminuta e que uma parte significativa da área corresponde a áreas pobres
do ponto de vista florístico (e.g. áreas ruderais e pinhal), considerou-se que não se justificava realizar a avaliação da
recuperação da vegetação na Fase de Exploração.
Assim, nesta fase (Fase de Construção) pretendeu-se dar resposta ao preconizado no Plano de Monitorização, no
sentido de propor as ações de acompanhamento necessárias à prevenção da afetação de populações de espécies
florísticas com interesse ecológico e conservacionista, pela construção do projeto, e avaliação da afetação das
mesmas no decorrer da fase de obra.
Em outubro de 2015 foi realizada uma visita imediatamente antes do inicio das obras, com o objetivo de delimitar
as áreas mais sensíveis na envolvente à área a intervencionar, com presença de espécies relevantes do ponto de
vista conservacionista, de forma a prevenir a sua afetação. Foram considerados os núcleos conhecidos de Iberis
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procumbens subsp. microcarpa e Narcissus calcicola. Esta delimitação foi realizada com recurso a estacas e fita
sinalizadora.
Já em fase de construção, foi realizada uma segunda visita em dezembro de 2015 para avaliar a existência de
afetações dos núcleos das espécies florísticas referidas. Foi ainda avaliada a necessidade de implementação de
medidas de minimização adicionais e registada a ocorrência ou não de fatores de perturbação no local (e.g. lixo,
corte da vegetação, pisoteio) e efetuado o registo fotográfico da delimitação das áreas mais sensíveis.
Após terem sido terminadas as ações de recuperação das áreas intervencionadas, em setembro de 2016 foi realizada
a visita final de monitorização da Fase de Construção, onde se procedeu à quantificação das áreas intervencionadas
e à avaliação da afetação dos núcleos de espécies florísticas delimitados.

2.3.

Medidas de Minimização Previstas Para Minimizar os Impactes

Tendo em consideração os requisitos da DIA, para a fase de construção estavam previstas as seguintes medidas de
minimização:


Medida 44. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente
necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas
como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas.



Medida 48. Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a
execução da obra



Medida 49. Caso se perspetive que venha a ocorrer a afetação de espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas
a regime de proteção, dever-se-á respeitar o exposto na respetiva legislação em vigor. Adicionalmente
devem ser implementadas medidas de proteção e/ou sinalização das árvores e arbustos, fora das áreas a
intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser acidentalmente afetadas.



Medida 50. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser
cuidadosamente removida e depositada em pargas.



Medida 51. As pargas de terra vegetal provenientes da decapagem superficial do solo não devem
ultrapassar os 2 metros de altura e devem localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra
vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de recuperação.
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3. D E S C R I Ç Ã O D O P R O G R A M A D E M O N I T O R I Z A Ç Ã O
3.1.

Área de Estudo

O sobreequipamento do Parque Eólico da Serra dos Candeeiros envolve a instalação de 5 novos aerogeradores na
freguesia de Alcobertas, concelho de Rio Maior, distrito de Santarém. A área designada insere-se em zonas
protegidas por legislação ambiental, nomeadamente no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e no Sítio
Rede Natura 2000 Serras de Aire e Candeeiros (PTCON0015), nas proximidades do marco geodésico de Cabeça Gorda
(Error! Reference source not found. – Anexo 1). Toda a área de estudo está inserida na quadrícula UTM 10x10km
ND06.
Do ponto de vista biogeográfico, bioclimático e fitossociológico, a área de estudo insere-se na região Mediterrânica,
sub-região Mediterrânica-Ocidental, superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica, província Gaditano-OnubroAlgarviense, sub-sector Oeste-Estremenho, no superdistrito Estremenho. Este superdistrito é essencialmente
calcícola com algumas bolsas de arenitos e situa-se no andar mesomediterrânico inferior húmido a sub-húmido.
Possui uma cadeia de serras calcárias de baixa altitude que não ultrapassam os 670 m, as quais incluem a serra de
Candeeiros (Costa et al., 1998).
Alguns dos táxones que ocorrem neste superdistrito e ajudam a caracterizá-lo são Asplenium ruta-muraria, Biarum
arundanum, Cleonia lusitanica, Micromeria juliana, Narcissus calcicola, Quercus rotundifolia e Scabiosa turolensis.
Além das séries de vegetação do carvalho-cerquinho (Arisaro-Querceto broteroi S.) e do sobreiro (Asparago aphylliQuerceto suberis S.), possui uma outra série florestal original. Esta série mesomediterrânica sub-húmida é encimada
por bosques de azinheiras instaladas em solos derivados de calcários cársicos (Lonicero implexae-Quercetum
rotundifoliae, Quercetum cocciferae-airensis, Teucrium capitatae-Thymetum sylvestris). A vegetação rupícola
calcícola (Asplenietalia petrachae-Narciso calcicolae-Asplenietum ruta-murariae) tem um carácter algo distinto no
contexto da província. O juncal e a vegetação rupícola calcícola existentes no subsector a que pertence são vulgares
neste superdistrito (Costa et al., 1998). Em termos de biótopos a área de estudo é essencialmente dominada por
extensas áreas de matos, prados rupícolas, plantações pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e áreas agrícolas (Foto 1).
Tendo em conta a informação disponibilizada pelo Atlas do Ambiente, a precipitação média anual da região varia
entre 800 e 1200mm. A humidade relativa anual varia entre os 75 e os 80%, e a temperatura anual varia entre 15 e
16ºC.
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Foto 1 – Paisagem característica da área do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra dos Candeeiros.

3.2.

Período de Amostragem

As ações de monitorização para a Flora e Vegetação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra dos Candeeiros
foram realizadas entre outubro de 2015 e setembro de 2016, tendo sido realizadas três visitas no âmbito das
amostragens correspondentes à monitorização, no início da construção, durante e após o final da construção
(Quadro 1).
Quadro 1 - Calendarização dos trabalhos referentes à monitorização da Flora e Vegetação no Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra dos Candeeiros nos anos de 2015 e 2016 (Fase de Construção). Nas células estão indicados
os dias de cada mês em que os trabalhos foram efetuados.
Ano

Mês

Outubro

Dia

22

2015

Tarefas realizadas

Foram delimitadas as áreas mais sensíveis na envolvente à área a
intervencionar, com presença de espécies com interesse conservacionista,
de forma a prevenir a sua afetação. Foram considerados os núcleos
conhecidos de Iberis procumbens subsp. microcarpa e Narcissus calcicola.
Esta delimitação foi realizada com recurso a estacas e fita sinalizadora.
Foi ainda registada a ocorrência ou não de fatores de perturbação no local
(e.g. lixo, corte da vegetação, pisoteio) e efetuado o registo fotográfico da
delimitação das áreas mais sensíveis.

Dezembro

28

Efetuou-se a avaliação da existência de afetações de espécies florísticas
com interesse ecológico e conservacionista pelo projeto. Foram
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Ano

Mês

Tarefas realizadas

Dia

considerados os núcleos conhecidos de Iberis procumbens subsp.
microcarpa e Narcissus calcicola. Foi ainda avaliada a necessidade de
implementação de medidas de minimização adicionais.

2016

3.3.

Setembro

30

Caracterização da área de estudo quanto à ocorrência ou não de fatores
de perturbação.
Marcação das áreas intervencionadas pela construção das infraestruturas
eólicas

Parâmetros avaliados
3.3.1. Delimitação de núcleos

Imediatamente antes de se iniciarem as obras foram delimitados os núcleos das espécies com interesse
conservacionista na envolvente à área a intervencionar, de forma a prevenir a sua afetação. Foram também
determinados e avaliados os seguintes parâmetros:


Ocorrência ou não de fatores de perturbação no local (e.g. lixo, corte da vegetação, áreas ardidas, pisoteio);



Registo fotográfico da delimitação.

3.3.2. Avaliação da afetação de núcleos
Foi avaliada a existência de afetação dos núcleos de espécies com interesse sinalizados, registando-se os seguintes
parâmetros:


Espécie-alvo;



Presença dos elementos sinalizadores;



Ocorrência ou não de fatores de perturbação no local (e.g. lixo, corte da vegetação, pisoteio);



Registo fotográfico.

Após a recolha da totalidade dos dados acima listados, pretende-se determinar a existência de afetações não
previstas em fase de AIA.

3.3.1. Marcação das áreas intervencionadas pela obra
Após a finalização das obras, as áreas intervencionadas foram marcadas com recurso a gps.

3.4.

Locais e frequência de amostragem

A área de estudo consiste num buffer de 50 metros a partir do centro de implantação de cada aerogerador (AG38,
AG39, AG40A, AG41A e AG42), de 10 metros de largura para os acessos a construir e de 2 metros para cada lado dos
acessos existentes, que serão beneficiados ou onde será instalada a vala de cabos.
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3.4.1. Delimitação de núcleos
Foi realizada uma visita de campo imediatamente antes do inicio da construção com o objetivo de proceder à
delimitação física dos núcleos conhecidos de Iberis procumbens subsp. microcarpa e Narcissus calcicola. A
localização dos núcleos é conhecida, em resultado dos trabalhos de monitorização desenvolvidos em fase anterior
à construção (Bio3, 2013), podendo ser observada nos Error! Reference source not found. 2b e 2c (Anexo I).

3.4.2. Avaliação da afetação de núcleos
Foram realizadas duas visitas de campo, uma durante a obra e outra no final, com o objetivo de avaliar a afetação
ou não dos núcleos de Narcissus calcicola e Iberis procumbens subsp. microcarpa. Tentou-se que as datas de
realização destas visitas coincidissem com a época de floração das espécies em questão (Narcissus calcicola entre
janeiro a abril, e Iberis procumbens subsp. microcarpa, entre abril a agosto), período em que as espécies estão mais
visíveis. No entanto, devido ao atraso da finalização da obra, a última campanha só foi possível no final de setembro,
época em que não foi possível identificar as espécies.

3.5.

Técnicas e métodos de recolha de dados
3.5.1. Delimitação de núcleos

A saída de campo foi realizada por um técnico especialista em flora que visitou os núcleos conhecidos com recurso
a um GPS. A sinalização e delimitação dos núcleos no campo foram realizadas através da utilização de fitas de
sinalização adequadas, estacas e cordel, garantindo-se, assim, que estes locais ficariam bem visíveis.
No decurso da saída foram registados alguns parâmetros, nomeadamente, se a espécie está visível ou não, número
de indivíduos, existência de fatores de perturbação no local (e.g. lixo, corte da vegetação, pisoteio) que possam
condicionar a continuidade daquelas populações. Para uma melhor apreensão das observações efetuadas no campo
foi ainda efetuado o registo fotográfico das mesmas.
Para a realização desta tarefa foi necessário o seguinte equipamento e material: ficha de campo adequada, GPS e
máquina fotográfica, fita sinalizadora, estacas, maço, escopro, cordel.

3.5.2. Avaliação da afetação de núcleos
As saídas de campo foram realizadas por um técnico especialista em flora que visitou os núcleos conhecidos com
recurso a um GPS, para avaliar a existência de afetações derivadas das ações de obra, em cada núcleo considerado.
Foram avaliados ainda alguns parâmetros, designadamente, a presença da espécie em questão, presença dos
elementos sinalizadores (e.g. fita sinalizadora, estacas), existência de fatores de perturbação no local (e.g. lixo, corte
da vegetação, pisoteio) que possam condicionar a continuidade daquelas populações. Foi ainda efetuado o registo
fotográfico.
Para a realização desta tarefa foi necessário o seguinte equipamento e material: ficha de campo adequada, GPS e
máquina fotográfica, fita sinalizadora, estacas, maço, escopro, cordel e equipamentos de proteção individual e
segurança (e.g. capacete e colete refletor).
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3.6.

Métodos de tratamento de dados

A informação recolhida na monitorização possibilitará a avaliação da afetação de espécies de flora com importância
para a conservação decorrente da fase de construção do projeto. Estes dados foram analisados de forma qualitativa
e quantitativa, e atualizaram e complementaram a informação recolhida em fases anteriores, nomeadamente
durante a fase de AIA e monitorização durante a fase anterior à construção.
Os dados obtidos durante o trabalho de campo foram inseridos num projeto SIG (Sistema de Informação Geográfica),
analisando-se a sobreposição dos diferentes elementos do projeto com os núcleos de espécies monitorizados.

3.7.

Relação dos dados com características do projeto ou do ambiente exógeno
ao projeto

O presente programa de monitorização segue um desenho experimental que permite acompanhar a afetação dos
núcleos de espécies relevantes do ponto de vista da conservação da natureza na área intervencionada, antes e
durante a ocorrência do impacto.
Paralelamente, a recolha de parâmetros externos ao projeto (lixo, incêndios, ampliação de pedreiras, entre outros),
permite estabelecer uma relação entre eventuais alterações ocorridas nos núcleos específicos monitorizados e
ocorrência de outros fatores exógenos ao projeto. Os dados recolhidos permitiram uma análise qualitativa dos
parâmetros com vista a identificar possíveis alterações nos núcleos de flora monitorizados.

3.8.

Critérios de avaliação de dados

Utilizando os dados recolhidos no campo e recorrendo ao programa Manifold, foi construído um Sistema de
Informação Geográfica (SIG) cuja base cartográfica consistiu em fotografias aéreas e cartas militares nº 339 e 327 à
escala 1:25 000 em formato digital. À medida que os dados foram recolhidos em campo procedeu-se à sua
integração no SIG, de modo a congregar o máximo de informação possível sobre a área de estudo.
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4. R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O
4.1.

Apresentação dos resultados e comparação com anos anteriores

Numa fase inicial foram delimitadas as áreas mais sensíveis na envolvente à área a intervencionar, com presença de
espécies com interesse conservacionista, de forma a prevenir ao máximo a sua afetação. Neste sentido, foram
considerados os núcleos conhecidos de Iberis procumbens subsp. microcarpa e Narcissus calcicola e identificados os
que poderiam vir a ser afetados pela construção das infraestruturas do empreendimento eólico. Os que se previram
que não seriam afetados foram então marcados com fita sinalizadora e estacas de madeira. Esta tarefa foi
assegurada por um técnico especialista em flora e vegetação tendo o trabalho decorrido como previsto. A
comunicação com a equipa de acompanhamento de obra e segurança foi assegurada, tendo-se informado a mesma
da presença dos elementos de sinalização no local de obra.

Foto 2 – Delimitação dos núcleos de espécies de flora de interesse conservacionista
Importa salientar que com o final da obra, e durante a 3ª campanha de monitorização realizada durante a fase de
construção (setembro de 2016), não foi possível avaliar a afetação dos núcleos florísticos alvo de monitorização, por
esta ter sido realizada em época desfavorável, ou seja, fora da época de floração das espécies. A avaliação da
afetação foi assim realizada sobrepondo o layout das áreas intervencionadas marcadas no terreno com recurso a
gps ao layout com a localização dos núcleos específicos.
No que respeita aos núcleos de espécies florísticas com maior valor conservacionista, como é o caso da Iberis
procumbens subsp. microcarpa e Narcissus calcicola, observou-se a afetação de 57 núcleos da primeira.
No Quadro 2 efetua-se uma análise mais detalhada das afetações observadas em cada infraestrutura do
Sobreequipamento do Parque Eólico. O registo fotográfico pode ser consultado no Anexo II.
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Quadro 2 - Identificação e análise das afetações de habitats e espécies florísticas com maior interesse para a
conservação observadas em resultado da construção do projeto.
Infraestrutura

Ilustração

Afetações identificadas

Interferência, já prevista,
com afetação dos núcleos
de Iberis procumbens
subsp. microcarpa,
concretamente os
núcleos:

AG38

* IB11 IB35* IB36* IB37*
IB43* IB65* IB68 IB112
IB119*
0

20 m

Infraestruturas Eólicas
Acessos construidos
Acessos beneficiados
Plataformas
Valas de cabos

Espécies alvo

Iberis procumbens subsp microcarpa
Narcissus calcicola
Area intervencionada em fase de construção
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Infraestrutura

Ilustração

Afetações identificadas

Interferência, já prevista,
com afetação dos núcleos
de Iberis procumbens
subsp. microcarpa,
concretamente os
núcleos:

AG39

0

* IB6 IB21* IB44* IB52*
IB77* IB78* IB79O núcleo
de Narcissus calcicola não
foi afetado

20 m

Infraestruturas Eólicas
Acessos construidos
Acessos beneficiados
Plataformas
Valas de cabos

Espécies alvo

Iberis procumbens subsp microcarpa
Narcissus calcicola
Area intervencionada em fase de construção

Não se observou a
afetação
de
nenhum
núcleo específico durante
a construção do AG40

AG40

0

20 m

Infraestruturas Eólicas
Acessos construidos
Acessos beneficiados
Plataformas
Valas de cabos

Espécies alvo

Iberis procumbens subsp microcarpa
Narcissus calcicola
Area intervencionada em fase de construção
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Infraestrutura

Ilustração

Afetações identificadas

Não se observou a
afetação
de
nenhum
núcleo específico

AG41

0

20 m

Infraestruturas Eólicas
Acessos construidos
Acessos beneficiados
Plataformas
Valas de cabos

Espécies alvo

Iberis procumbens subsp microcarpa
Narcissus calcicola
Area intervencionada em fase de construção

Interferência, já prevista,
com afetação dos núcleos
de Iberis procumbens
subsp. microcarpa,
concretamente os
núcleos:

AG42

*IB1 IB18* IB19* IB46*
IB47* IB75* IB76
0

20 m

Infraestruturas Eólicas
Acessos construidos
Acessos beneficiados
Plataformas
Valas de cabos

Espécies alvo

Iberis procumbens subsp microcarpa
Narcissus calcicola
Area intervencionada em fase de construção
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Infraestrutura

Ilustração

Afetações identificadas

Não se observou a
afetação de nenhum
núcleo específico

Estaleiro

0

20 m
Infraestruturas Eólicas
Acessos construidos
Acessos beneficiados
Plataformas
Valas de cabos

Espécies alvo

Iberis procumbens subsp microcarpa
Narcissus calcicola
Area intervencionada em fase de construção

Vala de Cabos

0

20 m

Infraestruturas Eólicas
Acessos construidos
Acessos beneficiados
Plataformas
Valas de cabos

Espécies alvo

Para a construção das valas
de cabos e beneficiação de
acessos já existentes ou
construção
de
novos
acessos, foram afetados os
seguintes núcleos de Iberis
procumbens
subsp.
microcarpa: IB17 IB26 IB27
IB95B IB7A IB7B IB33*
IB50* IB53 IB55 IB7D*
IB7E* IB62* IB63 IB84 IB85
IB89 IB90* IB91* IB02*
IB93 IB94 IB95D* IB7F*
IB7G* IB7H* IB100 IB117
IB122 IB124 IB126* IB127
IB128* IB129*

Iberis procumbens subsp microcarpa
Narcissus calcicola
Area intervencionada em fase de construção

No Quadro 3 é feita uma comparação entre os núcleos previstos afetar durante a fase prévia à construção e os que
poderão ter sido afetados durante a construção. Importa uma vez mais salientar que a determinação dos núcleos
afetados no final da fase de construção foi baseada apenas na sobreposição do layout das áreas intervencionadas
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ao layout dos núcleos específicos previamente marcados durante a fase prévia à construção, não tendo esta
confirmação sido feita no terreno uma vez que a campanha foi realizada fora da época de floração das espécies.
Após a construção de todas as infraestruturas do Sobreequipamento do Parque Eólico verificou-se que, dos 94
núcleos de Iberis procumbens subsp. microcarpa previstos serem afetados apenas se registou a afetação de 57
núcleos, ou seja, cerca de 60,6% do previsto em fase prévia à construção.
Quadro 3 – Comparação dos núcleos específicos previstos serem afetados pelas obras (Bio3, 2013) e núcleos
afetados no final da obra (setembro de 2016), por infraestrutura eólica.
Infraestrutura

Fase Prévia à Construção

Final da Fase de Construção

AG38

8

9

AG39

29

7

AG40

4

-

AG41

-

-

AG42

11

7

Vala de Cabos e
Acessos

42

34

TOTAL

94

57

Sobrepondo o projeto aos dados obtidos no trabalho de campo, verifica-se que a construção do empreendimento
envolveu a afetação de uma área total de 2,4 ha, da qual 1,19 ha (46,69% da área total afetada) corresponde a valas
de cabos, 0,46 ha (18,29% da área total) a novos acessos construídos, 0,07 ha (2,69% da área total) ao estaleiro e
cerca de 0,82 ha (32,33% da área total) às plataformas dos aerogeradores (incluindo respetivos taludes) (Quadro 4).
Quadro 4 – Área total afetada (hectares) pela construção Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de
Candeeiros e respetiva percentagem (%).
Infraestrutura

Área total
Intervencionada (ha)

Percentagem (%)

AG38

0,16

6,33

AG39

0,21

8,28

AG40

0,21

8,09

AG41

0,14

5,35

AG42

0,11

4,27

Estaleiro

0,07

2,69

Vala de Cabos

1,19

46,69
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4.2.

Infraestrutura

Área total
Intervencionada (ha)

Percentagem (%)

Acessos construídos

0,46

18,29

TOTAL

2,54

100,00

Fatores de Perturbação

As obras de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra dos Candeeiros decorreram dentro da
normalidade, tendo-se verificado que foram afetados menos núcleos florísticos que os previstos durante a fase
prévia à construção. As áreas envolventes às infraestruturas eólicas construídas, bem como os núcleos florísticos
sinalizados com estacas de madeira e fita sinalizadora durante a fase prévia à construção, permaneceram intactas,
sem evidências de pisoteio nem lixo abandonado. Para evitar esta afetação, as frentes de obra foram devidamente
balizadas com fita ou rede sinalizadora (Fotos 3 e 4).

Foto 3 – Construção do aerogerador, com área a intervencionar balizada
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Foto 4 – Vala de cabos balizada
Não foi observado corte de árvores. Durante esta fase, era conhecida a presença de sobreiros (Quercus suber) na
área de intervenção, onde ainda permanecem (Foto 5).

Foto 5 – Sobreiros na área de estudo
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4.3.

Avaliação da eficácia das medidas adotadas para prevenir ou reduzir
impactes

Neste capítulo pretende-se demonstrar que as medidas adotadas para prevenir ou reduzir os impactes gerados pela
obra foram eficazes na salvaguarda dos valores naturais alvo de monitorização, tendo por base os requisitos da DIA
e da legislação ambiental em vigor. Deste modo, para a fase de construção salientam as seguintes medidas:
Medida 44. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente
necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo Projeto, ainda que possam ser utilizadas como
zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas.
A intervenção cingiu-se à área de projeto, excecionalmente no que concerne na área de abertura de vala na estrada
existente entre a subestação e a pedreira de Cabeça Gorda (estrada que divide os concelhos de Alcobaça e Rio
Maior): A pedreira solicitou que não deveria ser obstruída/congestionada a estrada, que constitui o único acesso à
pedreira e que iria afetar economicamente o desenvolvimento económico do negócio e famílias afetas ao mesmo
(p.e. os transportadores de material resultantes da extração de inertes não auferem ordenado, apenas têm ganhos
por carga transportada). Não houve áreas adjacentes às áreas de projeto afetadas pela empreitada.
Medida 48. Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução
da obra.
Houve um cuidado especial para não interferir com as espécies arbóreas e arbustivas existentes no local. Nas ações
de formação foi incutida a obrigatoriedade de preservação do meio e quais a consequências que a degradação do
mesmo podem ter.
Medida 49. Caso se perspetive que venha a ocorrer a afetação de espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime
de proteção, dever-se-á respeitar o exposto na respetiva legislação em vigor. Adicionalmente deverão ser
implementadas medidas de proteção e/ou sinalização das árvores e arbustos, fora das áreas a intervencionar, e
que, pela proximidade a estas, possam ser acidentalmente afetadas.
Não houve necessidade de afetação de espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime especial de proteção. Esta
medida foi já relatada neste relatório, no Capítulo 4.2.
Medida 50. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser
cuidadosamente removida e depositada em pargas.
A terra vegetal retirada dos locais de implantação dos aerogeradores foi depositada num local na proximidade do
AG42.
Medida 51. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar os
2 metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, em zonas
planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de recuperação.
A altura máxima de empilhamento de terra vegetal foi cumprida. No que concerne ao armazenamento temporário
das mesmas as EE optaram por propor um local próximo do AG42, uma vez que a Senvion considerou que a dimensão
das plataformas dos aerogeradores era pequena para colocação do contentor de materiais, grua principal e grua
auxiliar. Os dois locais definidos para armazenamento de pargas e material resultante da escavação foram
previamente prospetados pelo arqueólogo da empreitada.
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Face ao exposto conclui-se que as medidas de minimização preconizadas e que foram cumpridas durante a obra
foram eficazes no sentido salvaguardar os valores naturais presentes na área de implantação do sobreequipamento
eólico. As áreas intervencionadas foram devidamente balizadas e cingiram-se às áreas previstas em fase de projeto,
ainda que tenham havido pequenos ajustes ao projeto durante a obra para minimizar ainda mais os valores a afetar,
nomeadamente os núcleos florísticos de Iberis procumbens subsp. microcarpa.

4.4.

Comparação com os impactes previstos no EIA e Aditamento

De uma forma geral, constatou-se que os impactes previstos no EIA para a fase de construção do Sobreequipamento
do Parque Eólico da Serra de Candeeiros seriam negativos, de magnitude reduzida, diretos, podendo ser temporários
ou permanentes e reversíveis ou reversíveis quanto à duração.
Tendo em consideração que a espécie florística afetada (Iberis procumbens subsp. microcarpa), embora seja um
endemismo lusitano incluído nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, ocorre um pouco por
todo o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, e possui características rupícolas ocupando outros biótopos
(prados, matos e locais perturbados, de entre os quais, bermas de caminhos), entende-se que os impactes embora
negativos e diretos, apresentam magnitude reduzida. Os pequenos ajustes ao projeto, sobretudo na
relocalização/rotação das plataformas de alguns aerogeradores, conseguiram minimizar os impactes sobre esta
espécie, reduzindo-se significativamente o número de efetivos que estava previsto afetar antes da fase de
construção.
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5. C O N C L U S Õ E S E R E C O M E N D A Ç Õ E S
O presente relatório contempla o trabalho de monitorização desenvolvido durante a fase de construção do
Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Candeeiros, e contempla 4 campanhas de monitorização realizadas
imediatamente antes do inicio das obras (1 campanha), durante as obras (duas campanhas) e no final das obras (1
campanha).
Durante este período pretendeu-se cumprir com os objetivos preconizados no Aditamento do Estudo de Impacte
Ambiental, na DIA e no Plano de Monitorização da Flora e Vegetação, que visavam a avaliação da afetação, ou não,
de núcleos de espécies florísticas com interesse conservacionista; a delimitação ou sinalização destes núcleos e a
identificação de indícios de perturbação (e.g. zonas ardidas, corte de vegetação) na área de estudo, em especial em
áreas com presença de espécies florísticas.
Imediatamente antes do inicio das obras, foram delimitados os núcleos das espécies florísticas-alvo com fita
sinalizadora e estacas de madeiras para que não fossem afetados durante a construção das infraestruturas eólicas.
No decorrer da fase de construção, foi feito o acompanhamento destes núcleos garantindo que estes permaneciam
identificados e que não estavam a ser afetados pelas obras. No final da obra (setembro de 2016) foi feita a marcação
da área intervencionada com recurso a gps, que sobrepondo ao layout dos núcleos identificados na área de estudo,
permitiu determinar quais deles foram afetados pelas obras. Foi possível verificar que dos 94 núcleos que estava
previsto serem afetados (Bio3, 2013), apenas 57 foram afetados. Os restantes núcleos não puderam ser confirmados
uma vez que não foi possível identificar as espécies por estarem fora do seu período de floração.
Paralelamente ao acompanhamento dos núcleos de flora, foi efetuada a marcação das áreas intervencionadas
durante a obra. Verificou-se que a construção do empreendimento envolveu a afetação de uma área total de 2,4 ha,
da qual 1,19 ha (46,69% da área total afetada) corresponde a valas de cabos, 0,46 ha (18,29% da área total) a novos
acessos construídos, 0,07 ha (2,69% da área total) ao estaleiro e cerca de 0,82 ha (32,33% da área total) às
plataformas dos aerogeradores (incluindo respetivos taludes).
De uma forma geral, face aos valores afetados e à reduzida área intervencionada constatou-se que os impactes
gerados pela construção do projeto corroboraram os previstos no EIA/Aditamento para a fase de construção, e ainda
que negativos e diretos tiveram magnitude reduzida.

5.1.

Proposta ou alteração de medidas de mitigação

Tendo em conta os objetivos deste plano de monitorização e os resultados obtidos até à data não se identificou a
necessidade de implementar medidas de mitigação de impacte, pelo que não se propõem medidas de minimização
e/ou compensação associadas a este empreendimento eólico.

5.2.

Análise da adequabilidade do programa de monitorização em curso

Considera-se que o plano de monitorização estabelecido é adequado aos objetivos propostos, que visam o
acompanhamento das ações de construção do empreendimento eólico no sentido de assegurar a não afetação dos
núcleos de espécies delimitados durante a fase prévia à construção. No entanto, uma vez que a última campanha
de monitorização foi realizada fora da época de floração das espécies, a verificação da afetação dos núcleos
específicos foi feita apenas por sobreposição do layout das áreas intervencionadas ao layout dos núcleos específicos
previamente marcados durante a fase prévia à construção. Neste sentido, não é possível garantir com exatidão a
afetação, ou não, dos núcleos específicos referidos no capítulo dos resultados.
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Seria útil que este plano se prolongasse pelo menos por mais um ano para que fosse confirmada a real afetação dos
núcleos específicos durante o período de floração.
Apesar de se considerar que a área de estudo é bastante diminuta e que uma parte significativa corresponde a áreas
pobres do ponto de vista florístico e que por isso não se justifica realizar a avaliação da recuperação da vegetação
na Fase de Exploração, entende-se que para avaliar os impactes reais do projeto seria relevante avaliar a
recuperação da vegetação natural das áreas intervencionadas (plataformas dos aerogeradores e respetivos acessos,
vala de cabos e área de implantação do estaleiro), entende-se que este plano de monitorização deva ser prolongado
para a fase de exploração, pelo menos durante os próximos dois anos.
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7. A N E X O S
7.1.

Anexo I – Desenhos
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Desenho 1 – Localização da área de estudo
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Desenho 2a – Localização dos pontos de amostragem
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Desenho 2b – Localização dos pontos de amostragem
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Desenho 2c – Localização dos pontos de amostragem
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7.2.

Anexo II – Registo Fotográfico
Infraestrutura

Foto

AG38

AG39

AG40
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Infraestrutura

Foto

AG41

AG42

Estaleiro
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Infraestrutura

Foto

Valas de
Cabos
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