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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento à legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 
designadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro, e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, a 
Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), na sua qualidade de entidade licenciadora, 
enviou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de Pós-Avaliação o 
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE), relativo ao “Parque 
Eólico de Vila Nova II”, cujo proponente é a ENEOP2 – Exploração de Parques Eólicos, S.A. 

Salienta-se que o projecto é apresentado na sequência do procedimento de AIA n.º 1768 
sobre o estudo prévio do mesmo. 

A APA, como autoridade de AIA, enviou o RECAPE aos membros da Comissão de Avaliação 
(CA) nomeada no âmbito do procedimento de AIA, para verificação da conformidade do 
Projecto de Execução com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

A referida CA é constituída pelos seguintes elementos: 

� APA – Eng.ª Catarina Fialho, e Dr.ª Clara Sintrão; 

� Instituto da Conservação e da Biodiversidade, I.P. (ICNB) – Arq. Maria da Paz Moura; 

� Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR) – 
Dr.ª Alexandra Estorninho; 

� Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C) – Eng. 
Jorge Pinto dos Reis. 

Foram inicialmente enviados para análise o Relatório (Volume 1) e o Sumário Executivo 
(Volume 2). Durante a fase de apreciação do RECAPE foi apresentado o Relatório de 
Intervenção Arqueológica na Mamoa do Penedinho Branco (Vila Nova, Miranda do Corvo) no 
âmbito do RECAPE do Parque Eólico de Vila Nova II.  

A Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida em 14 de Março do corrente ano. 

2. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO 

O Parque Eólico de Vila Nova II será implantado na região Centro, no distrito de Coimbra, 
concelho de Miranda do Corvo, na freguesia de Vila Nova. A área de implantação encontra-se 
na cumeada da serra da Lousã, entre os vales dos rios Mondego (a norte) e Zêzere (a sul). 

A área de implantação do Parque Eólico de Vila Nova II encontra-se parcialmente integrada 
no Sítio Serra da Lousã, incluído na 2ª fase da Lista Nacional de Sítios da Rede Natura 2000 
(Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000 de 5 de Julho).  

O Parque Eólico de Vila Nova II é constituído por 12 aerogeradores e divide-se em duas 
áreas distintas, distanciadas em cerca de 2,5 km entre si. A área mais extensa (com 10 
aerogeradores) encontra-se a nordeste da de menor dimensão (com 2 aerogeradores). 

Segundo o RECAPE, foram apenas efectuados pequenos ajustamentos ao projecto inicial 
apresentado no EIA, em que foram preservadas todas as ocorrências patrimoniais 
identificadas no EIA, excepto a ocorrência 7 (tumulus) que se localiza no meio do caminho 
existente que será sujeito a reablitação. 

O RECAPE refere ainda que a nova implantação teve em consideração a minimização da 
afectação das zonas florestadas. Para o efeito os aerogeradores foram implantados ao longo 
do acesso existente, mas a uma distância mínima de forma a que as pás dos aerogeradores 
nãop sobrevoassem o espaço aéreo do concelho de Figueiró dos Vinhos.  

Relativamente à localização da subestação e traçado da linha eléctrica, será a designada por 
alternativa II conforme o disposto na DIA. 

A linha eléctrica irá atravessar os concelhos de Miranda do Corvo (freguesia de Vila Nova) e 
o concelho de Penela (freguesia de Espinhal) e irá ligar a uma linha eléctrica actualmente em 
exploração do Parque Eólico de São João (Malhadizes). 

Os dois parques irão partilhar uma linha eléctrica de 60 kV com cerca de 11 km desde o 
Parque Eólico de S. João até à Subestação de Penela (em exploração). Para completar a 
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ligação do Parque Eólico de Vila Nova II, será construído um troço de linha eléctrica entre 
este e o Parque Eólico de S. João (Malhadizes). 

 

3. ANÁLISE GLOBAL DO RECAPE E VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA 
DIA 

O RECAPE apresentado segue, na generalidade, os requisitos expressos na Portaria n.º 
330/2001, de 2 de Abril, designadamente, quanto às normas técnicas para a sua estrutura. 
Este documento, juntamente com o Projecto de Execução, permitiu verificar o cumprimento 
dos aspectos mencionados na DIA. 

No que concerne ao cumprimento das condições previstas na DIA, realçam-se de seguida 
alguns aspectos que se consideram estar menos explícitos ou a necessitar de ajustes. 

DIA 

1. Tendo por base o Parecer da Comissão de Avaliação (CA) e a proposta da 
Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativa ao procedimento de 
AIA do projecto “Parque Eólico de Vila Nova II”, em fase de Estudo Prévio, emito 
declaração de impacte ambiental (DIA) favorável condicionada ao cumprimento 
das condicionantes ao projecto, das medidas de minimização, dos planos de 
acompanhamento ambiental da obra, de recuperação paisagística e de 
monitorização, em anexo à presente DIA. 

Verificou-se um ajustamento no projecto de execução com a re-localização dos 
aerogeradores.  

ANEXO À DIA 

I. CONDICIONANTES AO PROJECTO DE EXECUÇÃO 

1. O local de implantação do edifício de comando/ subestação deve ser o designado 
por alternativa II no EIA. 

Verifica-se o cumprimento desta condicionante no Desenho 2 – Planta de Condicionamentos, 
Parque Eólico, apresentados no RECAPE. 

II. CONSULTA DE ENTIDADES 

1. Consultar as entidades a que competem, entre outras, as matérias de servidões 
existentes na área de estudo, nomeadamente o Instituto Geográfico Português 
(IGP), o Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, I.P. (INETI), a 
Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), a Direcção Regional de Agricultura e 
Pescas do Centro, a Direcção Geral dos Recursos Florestais (DGRF), a ANA – 
Aeroportos de Portugal, SA, a Força Aérea Portuguesa, a Autoridade Nacional de 
Comunicações, a Rede Eléctrica Nacional, S.A. (REN), Serviço Nacional de 
Bombeiros e Protecção Civil, e entidades gestoras dos meios afectos ao combate a 
incêndios florestais aquando da elaboração do projecto de execução do parque 
eólico e da linha eléctrica, de modo a integrar as exigências decorrentes dos seus 
pareceres no referido projecto. 

Verificou-se que foram solicitados pareceres a todas as entidades referidas e também ao 
Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente – SEPNA (Guarda Nacional Republicana), e 
à Direcção Regional de Economia do Centro conforme solicitado no parecer da DGEG. No 
entanto no RECAPE é referido que todas as entidades responderam excepto a REN, S.A. e o 
SEPNA. 

Relativamente aos pareceres recebidos, concorda-se com a análise efectuada no RECAPE e 
reforça-se que deverão ser tomadas as consideração as medidas aí descritas, 
nomeadamente nos pareceres da ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., do Estado-Maior da 
Força Aérea (EMFA) e da Autoridade Nacional de Protecção Civil. 
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III. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

FASE DE PROJECTO 

Parque Eólico 

1. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

Esta medida está incluída no Caderno de Encargos – Condições Técnicas Ambientais (Parque 
Eólico) (Anexo 4) e será verificada através do Plano de Acompanhamento ambiental da obra, 
considerando-se, por isto, conforme. 

5. A rede de cabos subterrânea deverá ser desenvolvida, preferencialmente, ao 
longo dos caminhos de acesso do parque eólico, devendo, sempre que tal não 
aconteça, ser devidamente justificado. 

Verifica-se o cumprimento desta medida no Desenho 2 apresentado no RECAPE – Planta de 
Condicionamentos, Parque Eólico. 

6. Os projectos definitivos do parque eólico e da linha eléctrica devem ser 
submetidos a apreciação por parte da ANA – Aeroportos de Portugal, SA, no âmbito 
da Servidão Aeronáutica Geral. 

7. Colocar balizagem aeronáutica nos aerogeradores 1, 3, 6, 8, 10 e 11, de acordo 
com o disposto na “Circular de Informação Aeronáutica 10/03 de 6 de Maio”. 

O parecer da ANA – Aeroportos de Portugal, SA é apresentado no RECAPE (Anexo 8), que 
refere que os aerogeradores que deverão ser dotados de balizagem são os 3, 5, 8, 10 e 11, o 
que está contemplado no Caderno de Encargos – Condições Técnicas Ambientais (Parque 
Eólico) (Anexo 4), pelo que se considera que estas medidas foram cumpridas. 

10. Garantir que o parque eólico não provoca interferências / perturbações na 
recepção radioeléctrica em geral e, de modo particular, na recepção de emissões de 
radiodifusão televisiva. 

O parecer da ANACOM apresentado no RECAPE refere que os locais previstos para a 
instalação daqueles aerogeradores e da LA não se encontram condicionados por qualquer 
servidão radioeléctrica. Contudo, salienta que deve ser garantido que a instalação do Parque 
Eólico não provocará interferências / perturbações na recepção radioeléctrica em geral e, de 
modo particular, na recepção de emissões de radiodifusão televisiva”, pelo que este aspecto 
deverá ser assegurado. 

11. Próximo do local previsto para a instalação do parque eólico existe um Posto de 
Vigia (PV 42-02) pertencente à Rede Nacional de Postos de Vigia (RNPV), pelo que 
terá de ser salvaguardada que a implantação do parque eólico não porá em causa a 
operacionalidade deste PV. Também eventuais interferências na capacidade de 
radiocomunicação da RNPV deverão ser colmatadas por parte do promotor do 
projecto. 

No RECAPE é apresentada uma simulação da visibilidade do posto de vigia de Chão Bardo 
(PV 42-02), em que conclui que não é espectável que a implantação do Parque Eólico ponha 
em causa a operacionalidade deste posto de vigia. No entanto, o parecer da DGRF não se 
pronuncia sobre este aspecto, pelo que deverá ser solicitado outro parecer à DGRF 
especificamente sobre este assunto. 

13. Efectuar a escavação arqueológica integral da ocorrência 7 (tumulus, Alto do 
Marco). 

Procedeu-se à intervenção arqueológica sendo que as más condições atmosféricas 
impediram que a mesma decorresse atempadamente e que os seus resultados fossem 
integrados no RECAPE. Durante a apreciação do mesmo foi apresentado o relatório da 
intervenção arqueológica no qual é preconizado um ajustamento do traçado do caminho a 
reabilitar, com um deslocamento lateral mínimo de 8 m em relação ao centro do monumento 
(coordenadas do ponto 5 da Figura 6). Assim, esta cláusula deverá ser incluída no caderno 
de encargos. 
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Linha Eléctrica 

14. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

Esta medida está incluída no Caderno de Encargos – Condições Técnicas Ambientais (Linha 
Eléctrica) (Anexo 5) e será verificada através do Plano de Acompanhamento ambiental da 
obra, considerando-se, por isto, conforme. 

O RECAPE refere que não foram identificados elementos naturais ou patrimoniais que 
pudessem condicionar o traçado proposto no EIA em fase de estudo prévio, pelo que o 
mesmo foi mantido. 

15. Providenciar a colocação de balizagem aeronáutica. 

O parecer da ANA – Aeroportos de Portugal, SA apresentado no RECAPE (Anexo 8), refere 
que a linha eléctrica deve ser dotada de balizagem nos vãos 06-07 e 15-16, o que está 
contemplado no Caderno de Encargos – Condições Técnicas Ambientais (Linha Eléctrica) 
(Anexo 5), pelo que se considera que esta medida foi cumprida. 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Planeamento dos trabalhos, estaleiro(s) e áreas a intervencionar 

32. As populações mais próximas deverão ser informadas acerca das acções de 
construção, respectiva calendarização, do planeamento para utilização de 
explosivos, e dos eventuais condicionamentos de circulação, divulgando esta 
informação em locais públicos, nomeadamente nas juntas de freguesia e câmaras 
municipais. 

É referido que o proponente se compromete a comunicar o programa geral dos trabalhos à 
Câmara Municipal de Miranda do Corvo e à Junta de Freguesia de Vila Nova. Foi incluída uma 
medida nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos – Alertar as povoações 
mais próximas de eventuais condicionamentos previstos na circulação viária, com a qual se 
concorda. 

33. O estaleiro deverá localizar-se em local a definir conjuntamente com a Equipa 
de Acompanhamento Ambiental (EAA) e deverá ser organizado nas seguintes 
áreas: 

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

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

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

- Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

- Deposição de materiais de construção. 

Esta medida está incluída no Caderno de Encargos – Condições Técnicas Ambientais e será 
verificada através do Plano de Acompanhamento ambiental da obra, considerando-se, por 
isto, conforme. Foi também incluída uma medida no Caderno de Encargos da Linha Eléctrica 
– O estaleiro deverá localizar-se em local a definir conjuntamente com a Equipa de 
Acompanhamento Ambiental (EAA) da Obra, com a qual se concorda. 

41. Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de 
Condicionamentos, ou outras que vierem a ser identificadas pela Equipa de 
Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueológico, caso se localizem a menos de 50 
metros das áreas a intervencionar. 

Esta medida encontra-se incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais dos Cadernos de 
Encargos anexa aos contratos das empreitadas (Anexo 4 e Anexo 5), pelo que se verifica o 
seu cumprimento. 
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Desmatação e Movimentação de Terras 

48. Durante as acções de escavação, a camada superficial de solo (terra vegetal) 
deverá ser cuidadosamente removida e depositada em pargas. 

Esta medida está incluída no Caderno de Encargos – Condições Técnicas Ambientais (Parque 
Eólico) (Anexo 4) e será verificada através do Plano de Acompanhamento ambiental da obra, 
considerando-se, por isto, conforme. Foi também incluída uma medida no Caderno de 
Encargos da Linha Eléctrica – Durante as acções de escavação, a camada superficial de solo 
(terra vegetal) deverá ser cuidadosamente removida e depositada na vizinhança do local de 
instalação de cada apoio, para posterior utilização na renaturalização das zonas 
intervencionadas, com a qual se concorda. 

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

Embora não seja apresentado no RECAPE um Plano de Gestão de Resíduos, esta medida está 
contemplada nas Cláusulas Ambientais do Caderno de Encargos do Parque Eólico e da Linha 
Eléctrica, com a seguinte redacção: Definir e implementar um plano de gestão de resíduos 
que permita um adequado armazenamento e encaminhamento dos resíduos resultantes da 
obra de acordo com o estipulado na legislação em vigor (garantir que a recolha/ transporte/ 
destino final seja assegurado por uma empresa devidamente acreditada para o efeito). 

A implementação do Plano de Gestão de Resíduos encontra-se ainda assegurada no Plano de 
Acompanhamento Ambiental das Obras, pelo que se considera que esta medida se encontra 
cumprida. 

61. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deverá ser, 
preferencialmente, utilizado na recuperação de zonas degradadas ou, em 
alternativa, transportado para pedreira. 

Esta medida está incluída no Caderno de Encargos – Condições Técnicas Ambientais (Parque 
Eólico e Linha Eléctrica) (Anexo 4 e 5) com a seguinte redacção: A gestão de resíduos 
resultantes das obras de construção terá que ter em consideração o estipulado no Decreto-
Lei n.º 46/2008 de 12 de Março, com a qual se concorda. Esta medida será verificada 
através do Plano de Acompanhamento ambiental da obra, considerando-se, por isto, 
conforme.  

Acessos, plataformas e fundações 

71. Caso sejam utilizados acessos que não sejam necessários ao funcionamento do 
parque eólico, estes deverão ser repostos à situação inicial de modo a não 
aumentar a perturbação no local. 

Esta medida está incluída no Caderno de Encargos – Condições Técnicas Ambientais (Parque 
Eólico) (Anexo 4) com a seguinte redacção: Caso sejam reabilitados acessos que não sejam 
necessários ao funcionamento do parque eólico, estes deverão ser alvo de recuperação no 
final da obra de modo a ser reposta a sua situação inicial, com a qual se concorda. 

Medidas específicas para a arqueologia 

72. Assegurar o acompanhamento ambiental e arqueológico da obra, de todas 
acções que envolvam desmatação, decapagem e remoção de solo ou escavação no 
subsolo, tendo em vista a minimização de eventuais impactes negativos sobre o 
património já identificado, ou outro que seja desconhecido no momento, incluindo 
a sinalização (delimitação – ocorrências 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9) e o registo 
documental de ocorrências (ocorrência 9), sempre que se justifique. O 
acompanhamento arqueológico deverá ser efectuado por um arqueólogo, por frente 
de trabalho, quando as acções inerentes à implementação do projecto não sejam 
sequenciais mas sim simultâneas. 

Esta medida encontra-se incluída no Plano de Acompanhamento Ambiental e Arqueológico da 
Obra (Anexo 6, p.7), com uma redacção alterada que se aceita, pelo que se verifica o seu 
cumprimento. 

73. Efectuar prospecção arqueológica de locais que venham eventualmente a ser 
utilizadas para a implantação do projecto e se situem fora da área de incidência 
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prospectada no âmbito do EIA, nomeadamente as áreas funcionais da obra 
(estaleiros, depósitos de terras, áreas de empréstimo). 

Refere-se que a única área a utilizar fora da zona já avaliada no âmbito do EIA é a do 
estaleiro e que esta terá sido prospectada no âmbito do projecto do Parque Eólico de Vila 
Nova II. Esta justificação não é esclarecedora pelo que se reitera a necessidade da 
prospecção da zona destinada ao estaleiro caso a mesma não tenha ocorrido. 

74. Efectuar prospecção arqueológica das partes de projecto que coincidem com 
zonas de visibilidade deficiente, após desmatação e antes do avanço da escavação 
de fundações. 

Remete-se a realização da prospecção arqueológica para o acompanhamento arqueológico 
que consta no Plano de Acompanhamento Ambiental e Arqueológico da Obra. No entanto, no 
referido Plano não se especifica esta acção quando se descreve o acompanhamento 
arqueológico, pelo que este aspecto deverá ser colmatado. 

75. Assinalar e vedar todos os elementos e áreas identificadas no EIA que exigem 
estatuto de protecção e que se encontrem a menos de 50 m das frentes de obra, 
antes de qualquer intervenção, de acordo com a planta de condicionamentos, de 
forma a serem preservados durante a execução das obras. 

Esta medida encontra-se incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais dos Cadernos de 
Encargos anexas aos contratos das empreitadas (Anexo 4 e Anexo 5), a que foi acrescentado 
as acções previstas na medida 72 da DIA referentes igualmente à sinalização e vedação de 
ocorrências patrimoniais, pelo que se verifica o seu cumprimento. 

76. Deverá ser assegurado o acompanhamento arqueológico da construção da linha 
nas operações com impacte no solo, nomeadamente desmatação, raspagem de solo 
e escavação. O dono da obra assumirá o compromisso de alterar o projecto 
inicialmente previsto, nas situações em que se verifique a incompatibilidade da 
colocação de qualquer apoio com a preservação de elementos patrimoniais que 
justifiquem protecção. 

Esta medida encontra-se parcialmente incluída no Plano de Acompanhamento Ambiental e 
Arqueológico da Obra (Anexo 6, p.7), uma vez que não é referido que caso se verifique a 
incompatibilidade da colocação de qualquer apoio com a preservação de elementos 
patrimoniais que justifiquem protecção se procederá à alteração do projecto, pelo que este 
aspecto deverá ser colmatado 

77. De modo a permitir um adequado acompanhamento arqueológico da obra para 
salvaguardar eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa 
vegetação arbustiva, o empreiteiro terá que informar o dono da obra com pelo 
menos 8 dias de antecedência sobre a previsão das acções relacionadas com a 
remoção e revolvimento do solo (desmatação e decapagens superficiais em acções 
de preparação e regularização do terreno) e escavações no solo e subsolo 
(abertura do cabouco para a fundação do aerogerador e vala para instalação dos 
cabos eléctricos). 

Esta medida encontra-se incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais dos Cadernos de 
Encargos anexa aos contratos das empreitadas (Anexo 4 e Anexo 5), pelo que se verifica o 
seu cumprimento. 

IV. PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA (PAAO) 

Relativamente ao Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), importa salientar o 
seguinte: 

 Todas as medidas aplicadas à fase de obra devem ser integradas no PAAO, incluindo 
as medidas em falta e mencionadas neste parecer. 

 As Medidas Específicas na Fase Final da Obra não deviam estar incluídas no Quadro 3 
(Medidas de minimização de Índole Arqueológica e Respectivo Faseamento – Parque 
Eólico), mas sim no Quadro 2 (Medidas de Minimização de Índole Ambiental), pelo 
que este aspecto deverá ser colmatado. 

 Relativamente à medida Os resultados obtidos no Acompanhamento 
Arqueológico poderão determinar a adopção de medidas de minimização 
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específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, 
entre outras). Os achados móveis efectuados no decurso desta medida 
deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do 
património cultural. 

O PAAO não inclui esta medida no que diz respeito às medidas específicas a adoptar 
face aos resultados do acompanhamento arqueológico, pelo que este aspecto deverá 
ser colmatado. 

V. PLANO DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 

Relativamente ao Plano de Recuperação Paisagística concorda-se com o plano apresentado. 
Os relatórios do plano de recuperação paisagística devem ser apresentados com a seguinte 
periodicidade: dois relatórios, durante a fase de construção e dois relatórios, nos 2 primeiros 
anos de exploração do parque eólico.  

VI. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

AVIFAUNA E QUIRÓPTEROS 

Relativamente a estes planos de monitorização considera-se que os mesmos estão conforme 
o disposto na DIA, apresentando o detalhe necessário para obter uma eficaz avaliação da 
evolução destes grupos faunísticos. 

FLORA E VEGETAÇÃO 

Não é apresentado no RECAPE este Plano, pelo que este aspecto deverá ser colmatado, 
devendo ser enviado à Autoridade de AIA o mesmo antes do início das obras. 

AMBIENTE SONORO 

Concorda-se com o plano apresentado no RECAPE. 

 

4. ACOMPANHAMENTO PÚBLICO 

O período do Acompanhamento Público decorreu durante 12 dias úteis, de 4 a 20 de Agosto 
de 2008. 

Durante o período de acompanhamento público foram recebidos quatro pareceres 
provenientes da Direcção-Geral dos Recursos Florestais, do IGP – Instituto Geográfico 
Português, da ANA – Aeroportos de Portugal e da REN – Rede Eléctrica Nacional, SA. 

A Direcção-Geral dos Recursos Florestais relembra que o projecto se desenvolve em áreas 
pertencentes aos perímetros florestais de Alge e Penela, submetidas a regime florestal 
parcial, pelo que o planeamento e a execução das obras deverão ter o acompanhamento 
daquela entidade, através da Circunscrição Florestal do Centro. 

O IGP – Instituto Geográfico Português constatou que o projecto não constitui impedimento 
para as actividades por si desenvolvidas, desde que respeitadas as localizações já propostas 
das infra-estruturas. 

A ANA – Aeroportos de Portugal realça a necessidade de dotar de balizagem os 
aerogeradores 3, 5, 8, 10 e 11 e refere que, se possível, a coloração seja obtida no processo 
de fabrico, sendo incluída na pigmentação do material de fundição e que, para efeitos de 
publicação prévia de avisos à navegação aérea, se torna necessário que o início da instalação 
do parque eólico lhe seja comunicado com pelo menos 15 dias úteis de antecedência, 
incluindo-se nessa comunicação as coordenadas geográficas, referenciadas ao Datum WGS 
84, e as cotas de soleira e do ponto mais elevado de cada aerogerador, referenciadas ao 
Datum vertical marégrafo de Cascais.  

Quanto à linha aérea de interligação considera que a proposta de balizagem apresentada 
para os vãos 06-07 e 15-16 se revela adequada e cumpridora dos requisitos previstos na CIA 
n.º 10/03, de 6 de Maio. Considera, ainda, que face à ausência de referências às 
condicionantes aeronáuticas o Parque Eólico e linha aérea deverão ser dotados com a 
correspondente balizagem. Deverão, igualmente, ser consideradas as situações de balizagem 
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motivadas por razões de proximidade de pontos de captação de água relevantes para o 
combate a incêndio, devendo ser estabelecido um programa de monitorização e manutenção. 
Deverá ainda ser consultada a Força Aérea Portuguesa. 

A REN reitera o constante no parecer emitido em sede de AIA, e alerta para a necessidade 
de consultar a EDP quanto a possíveis interferências com as infra-estruturas da Rede de 
Distribuição. 

 

5. CONCLUSÕES 

Face ao acima exposto e tendo a CA constatado que o referido Projecto contempla, de uma 
maneira geral, as condicionantes, medidas de minimização e planos monitorização referidos 
na DIA, considera-se que o Projecto de Execução do “Parque Eólico de Vila Nova II” está 
conforme com a DIA, sendo no entanto necessário o cumprimento dos seguintes aspectos: 

� Apresentar, antes do início das obras, o Plano de Monitorização da Flora e Vegetação, 
de acordo com o estipulado no ponto VI. Planos de Monitorização da DIA. 

� Integrar nas Cláusulas Ambientais do caderno de encargos e no Plano de 
Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO) as medidas aplicadas à fase de obra, 
que se encontram em falta, e mencionadas no presente parecer, nomeadamente as 
relacionadas com a arqueologia.  

� Ter em consideração o referido neste parecer relativamente ao Plano de Recuperação 
Paisagística e ao Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra. 

� Solicitar parecer à DGRF sobre a operacionalidade do posto de vigia Chão Bardo (PV 
42-02). 

� Ter em consideração o referido nos pareceres da ANACOM, da ANA e da Autoridade 
Nacional de Protecção Civil. 

� Efectuar a prospecção da zona destinada ao estaleiro caso a mesma não tenha sido 
efectuada. 

� Ter em consideração o referido no parecer da DGRF integrado no relatório de 
acompanhamento público. 

 

Salienta-se ainda que o proponente terá de informar a Autoridade de AIA do início da fase de 
construção, a fim de possibilitar o desempenho das suas competências na Pós-Avaliação dos 
Projectos. 

Os relatórios de acompanhamento ambiental da obra deverão ser entregues à Autoridade de 
AIA. 

Os relatórios de monitorização deverão ser entregues à Autoridade de AIA com a 
periodicidade mínima de seis meses. 
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ANEXO 

 

Localização e Enquadramento do Projecto 

Planta de Condicionamentos 

 

 

 








